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Hoa Kyø
Ñoïc giaû thöôøng: 50MK
Ñoïc giaû aân nhaân: 60MK
trôû leân
Canada: 70MK
AÂu Chaâu: 80MK
AÙ vaø UÙc Chaâu: 80MK

n
Caùc Ñaïi Dieän
La Puente, CA:
Nguyeãn Ñöùc
(626) 917-7487
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(408) 946-4027
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(929) 788-4637
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(619) 516-3573 (619) 261-1250
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Mt. Nguyeãn Ñình Caän
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Nguyeãn Thoï Khaûi
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Louisville, KY:
Nguyeãn Vaên Ñang
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Leâ Vaên Thaønh
(316) 655-7118
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N

gày Chúa Nhật 4-9-2016, lễ phong thánh cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta
đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành long trọng tại quảng trường
Thánh Phêrô, La Mã, với sự tham dự của trên 200,000 người, trong đó có nhiều
người không Công Giáo.
Tân thánh nữ nguyên là một phụ nữ nhỏ bé, nghèo hèn, nhưng chỉ vì tình yêu
đồng loại, thể hiện Lòng Thương Xót của Chúa, đã làm được những việc trọng đại,
được cả nhân loại yêu mến, và 19 năm sau khi qua đời đã được tôn vinh hiển thánh,
trở thành một nhân vật bất tử. Đúng là “Chúa đã trông đến phận hèn tôi tá Chúa.
Từ nay muôn đời sẽ khen tôi là người có phước” (Kinh Magnificat).
Trong bài giảng lễ phong thánh, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Thiên
Chúa rất hài lòng trước mỗi cử chỉ của lòng thương xót, bởi vì qua những anh chị
em mà chúng ta ra tay giúp đỡ, chúng ta có thể nhận thấy diện mạo của một Thiên
Chúa vốn không ai có thể nhìn thấy được” (Ga 1, 18).
Áp dụng vào trường hợp Mẹ Têrêsa, Đức Giáo Hoàng nói: “Têrêsa trong từng
biến cố cuộc đời đã trở nên người phân phát Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Mẹ
đã dấn thân trong việc bảo vệ sự sống, từ những thai nhi chưa được sinh đến những
người bị bỏ rơi, bị xã hội ruồng bỏ. Mẹ đã cúi xuống trước những kẻ đang hấp hối
chờ chết bên vệ đường. Mẹ đã nhận thấy nơi họ phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa
đã trao ban cho họ”.
Hơn thế nữa, thực hiện lòng thương xót không chỉ để giúp người và làm vui
lòng Chúa, mà còn là đem lại niềm vui và niềm hy vọng cho chính người thi hành
lòng thương xót.
Một vấn đề khác cũng được Đức Giáo Hoàng đề cập trong cuộc họp báo trên
chuyến phi cơ trở về Roma sau khi chủ tọa Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow,
Ba Lan, đó là Hồi Giáo và bạo lực. Có thể nói cho tới ngày nay, hầu hết những hành
động bạo lực, khủng bố làm thiệt mạng nhiều người dân lành vô tội đều do những
người theo Hồi Giáo gây nên. Có nhiều người kết án Hồi Giáo là bạo lực. Đức
Giáo Hoàng không đồng ý với lời kết án này. Ngài nói rằng những thành phần bạo
lực khủng bố chỉ là một thiểu số trong đạo Hồi. Kinh Quơ-ran cũng dậy sự khoan
dung, nhưng một số tín hữu Hồi Giáo bỏ qua điều này, và chỉ tin theo những câu đề
cao bạo lực. Đức Cha Frederick Henry, Giám Mục Calgary, không nói ngược ý của
Đức Giáo Hoàng, nhưng lưu ý mọi người rằng các giáo sĩ Hồi Giáo không có thẩm
quyền và uy quyền để áp đặt sự khoan dung trên bạo lực. Vì thế, có những tín đồ
Hồi Giáo đi giết người vì đức tin, và có những người lợi dụng đức tin để mưu cầu
Diễn Đàn Giáo Dân

Marrero, LA:
Traàn Vaên Bình
(504) 348-1346
Ngoâ Taùm
(504) 368-0055
Kenneer, LA:
Nguyeãn Ñình Nghieâm
(504) 254-1150
Boston, MA:
Phaïm Duy Lyù
(617) 265-7934
Brooklyn, MN:
Traàn Ngoïc Baùi
(763) 315-3942
Kansas City, MO:
Nguyeãn Löu
(816) 231-2413
Durham, NC:
Nguyeãn Söông
(919) 361-5472
Lincoln, NE:
Traàn Vaên Trò
(402) 438-4415
Las Vegas, NV:
Phan Vaên Syõ
(702) 221-1688
Cincinnati, OH:
Francis Ñinh Khaûi
(513) 227-4711
Oklahoma:
Leâ Minh Khoâi
(405) 759-3645
Tulsa, OK:
Ngoâ Thieän Tích
(918) 437-6253
Nguyeãn Minh Tuaán
(918) 627-2046
Portland, OR:
Ngoâ Tröôøng James
(503) 591-0871
Ñoaøn Troïng Thu
(714) 642-8365
Philadelphia, PA:
Nguyeãn Ñöùc Phong
(215) 329-0538
Arlington, TX:
Traàn Vaên Minh
1-866-246-3702
Arkansas:
Leâ Thieân Hoaøng
(479) 471-7238
Austin, TX:
Phaïm Trí Thöùc
(512) 832-6408
Irving, TX:
Ñoaøn Thanh Huøng
(972) 790-2216 / 3500
Houston, TX:
Kim Mai
(281) 970-4903

quyền hành và lợi ích thế trần. Từ nhận xét đó, Đức Giám Mục Henry khuyên chúng ta hãy
nhìn Hồi Giáo bằng con mắt bao dung nhưng thực tế.
Liên quan đến tình hình Việt Nam, việc cộng sản cưỡng chiếm và phá chùa Liên Trì
ở Sài Gòn đã gây phẫn nộ cho đồng bào toàn quốc, không phải chỉ riêng Phật Tử. Hình
ảnh Thầy Thích Không Tánh ngồi khóc trên nền chùa bị san bằng đã làm xúc động nhiều
người. Theo cộng sản hay không theo, chiều ý cộng sản hay không chiều, tất cả đều lãnh
chung hậu quả: quyền lợi của những người cộng sản luôn được đặt trên hết. Ngôi chùa gần
100 năm tuổi không quan trọng bằng dự án xây khu nhà mới với nhiều tiền huê hồng và lót
tay. Khi cộng sản cần, họ vuốt ve. Khi không cần, họ trở mặt rất phũ phàng. Bài học này ít
có người học được dù đã phải sống với cộng sản trên bốn chục năm nay.
Trong khi đó đảng cộng sản đang bù đầu giải quyết những đấu đá nội bộ.Vụ Trịnh
Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Công ty Cổ phần Xây Lắp Dầu Khí VN, nguyên Phó Chủ
tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang, đã trốn ra ngoại quốc, tố cáo Tổng Bí Thư Nguyễn
Phú Trọng và đảng bất công, độc đoán, ăn gian nói dối, Trọng thì dốt nát, trình dộ văn hóa
chưa học hết cấp tiểu học nhưng lúc nào cũng khoe có bằng tiến sĩ về lý thuyết Mác-Xít.
Trọng và đảng tố cáo Thanh tham nhũng, làm thất thoát trên 3,000 tỷ khi điều khiển đại
công ty quốc doanh. Trịnh Xuân Thanh bị truy tố quốc tế, nhà nước tìm cách đưa Thanh về
Việt Nam xử tội. Đàn em của Thanh còn ở trong nước đang lần lượt dẫn nhau vào tù.
Người dân thưòng mù tịt về lối làm ăn và cắn cấu nhau của các “đồng chí” trong đảng.
Dân chẳng cần biết anh nào phải anh nào trái vì anh nào tay cũng đều nhúng chàm. Dân
cười vui khi thấy các anh tranh chấp nhau quyết liệt. Cứ đánh nhau đi để đào thêm hố chia
rẽ, để mau kéo nhau lăn xuống hố. Dân sẽ lấp đất giùm cho. Các anh sống ngày nào dân
khổ ngày ấy. Các anh chỉ lo tranh ăn tranh quyền với nhau, để biển bị ô nhiễm, để dân phải
ăn thực phẩm dộc gây ung thư, để mùi hôi thối tỏa rộng trên nhiều khu của “Hòn ngọc
Viễn Đông”, nhất là để dân phải bó chiếu để lòi chân người thân yêu chết ở nhà thương và
chở về nhà bằng xe gắn máy. Trong thời buổi văn minh này, nhà thương không có được
một chiếc xe hơi chở bệnh nhân từ trần về nhà hay sao? Hoặc có nhưng đòi nhiều tiền và
phải qua hệ thống cò môi giới? Trong khi đó mỗi năm bao nhiêu xe mới tinh được mua cho
các quan chức, gắn thẻ xanh chạy vô tư. Ôi xã hội chủ nghĩa! Ôi khẩu hiệu “Đầy tớ nhân
dân!”. Nhân dân thử hỏi mượn một xe trong đoàn xe bóng loáng của Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đã làm rung rinh đường xá Hội An, để chở thân nhân tử vong về nhà, xem Thủ
tướng trả lời ra sao.◙

Ý Cầu Nguyện
1. Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Phan-Xi-Cô
2. Cầu cho Công Lý và An Bình được thể hiện trên các nạn nhân của nạn Ô
Nhiễm Biển Miền Trung Việt Nam.
3. Kết tràng hoa Mân Côi dâng lên Mẹ LaVang, Nữ Vương nước Việt Nam,
nguyện xin cho Giáo Hội và Quê Hương sớm thoát nạn Cộng Sản tham tàn.
4. Nguyện cầu cho hàng Giáo Phẩm và Giáo Sĩ tại quê nhà được đầy ơn khôn
ngoan và can đảm để chăn dắt đàn chiên Chúa.
5. Nguyện xin Thánh Nữ Tê-rê-sa Calcutta bầu cử cho dân tộc Việt Nam thoát
cảnh nghèo đói nhờ những bàn tay phân phát lòng Chúa thương xót.
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Palacio,TX:
Phaïm Ñöùc Thaønh
(361) 972-6404
Round Rock, TX:
Nguyeãn Thaùi Long
(504) 254-2660
San Antonio, TX:
Nguyeãn Vaên Nghieân
(210) 614-3753
Leâ Haøo
(713) 661-5537
Washington:
Laâm Phaùt Giang
(509) 928-3178
Renton, WA:
Phaïm Nieân
(425) 277-8641
Vuõ Nam Haûi
(425) 228-8023
UÙc Chaâu:
Phaïm Minh Taâm
0421600100
Baø BS Traàn Vaên Thònh
618-9276-3146
Phaùp Quoác:
Traàn Ngoïc Lan
0143403114
Ñöùc Quoác:
Phaïm Hoàng Lam
(+49) 821 455 06 09
Phan Ñöùc Thoâng
0821-593-522

Giaù Bieåu Quaûng Caùo

Diễn Ðàn Giáo Dân nhận
quảng cáo từ khắp các quốc
gia và các tiểu bang. Kính
mong Quý Cơ Sở Kinh Doanh
và các Dịch Vụ tiếp tay nuoi
dưỡng và phát triển tờ báo
của ngần lớp giáo dân bằng
cách gửi đăng quảng cáo trên
Nguyệt San Diễn Ðàn Giáo
Dân. Ðây là giá biểu quảng
cáo cho mỗi kỳ:
n Giaù Thöôøng:
1 trang bìa maøu: $300 MK
1 trang trong: $100 MK
1/2 trang trong: $50 MK
n Giaù UÛng Hoä:
1 trang trong: $120 MK
1/2 trang trong: $60 MK
n Giaù AÂn Nhaân:
Khoâng giôùi haïn treân giaù
uûng hoä.
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Hoäp Thö Ñoäc Giaû

■ Ông Trương Nhung, NE
… Cháu gửi $100 cho một năm báo và nhờ
các bác chuyển dùm tới Giáo Phận Vinh. Cháu
muốn chia sẻ với đồng bào đang chịu đau khổ
của thảm họa môi trường. Xin Chúa chúc lành
và ban nhiều sức khỏe cho các bác …
Thưa Ông Trương Nhung,

luôn thẳng tiến.
Thưa ông Nguyễn Minh,
Tòa Soạn chân thành cám ơn những
chia sẻ của ông. Nhân đây chúng tôi cũng
xin trả lời chung cho quý Độc Giả về việc
báo không đến sớm sủa như lòng mong đợi
vì báo gửi trong nước Mỹ theo giá gửi sách
báo nên phải mất thời gian từ 3 đến 10 ngày
tùy nơi xa hay gần. Đôi khi còn tùy thuộc
vào người phát thơ nữa. Quý Độc Giả bên
Âu châu và Úc châu cũng mất từ 10 ngày
đến hai tuần vì Tòa Soạn gửi dạng Ưu Tiên
(Priority) đến vị đại diện đã mất khoảng 10
ngày; sau đó vị đại diện mới phân phối theo
địa phương. Rất mong quý Độc giả hiểu và
thông cảm cho.

■ Bà Đinh thị Mỹ Yến, NY
Thay mặt cho các nạn nhân nạn Ô Nhiễm
… Tôi được bạn bè gửi cho Email có
biển các tỉnh Miển Trung nhất là Giáo Dân
hình
ảnh và ghi chú về bữa tiệc chúc thọ
Giáo Phận Vinh cám ơn tấm lòng Bác Ái của
ông. Nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót chúc “hoành tráng” của “bà cố” GM. Nguyễn
Văn Khảm, GM. Mỹ Tho. Trông qua đã thấy
lành và trả công cho ông.
một bữa tiệc xa hoa, sang trọng vì có cả HY
■ Ông Phạm Văn Lũy, OR
Mẫn ngồi cạnh “bà cố”. Thế ra Đức Thánh
… Nhà sản xuất đặc sản “CHÙM KẾT” đã Cha Phanxicô có ra Tông Thư, có sống đơn
nhận trả lệ phí báo cho tôi. Nay tôi có khả năng sơ nghèo khó làm gương lành, gương tốt đã
về tài chánh để trả lệ phí nên xin Quý Tòa Soạn mấy năm qua cũng vô ích đối với các “bậc”
tiếp tục gửi báo cho tôi. Việc trả lệ phí thay cho chăn chiên thuê? Sao không nhìn Đức TGM
tôi xin chấm dứt … Một lẫn nữa tôi xin thành Ngô Quang Kiệt biết đến thăm viếng, ủi an,
thật cám ơn ông bà chủ nhân “CHÙM KẾT” chia sẻ với các nạn nhân khốn khổ vì chất
thải độc hại của nhà máy Formosa? Ước
và Quý Tòa Soạn
mong bổn báo cho đăng niềm xót xa của tôi
Thưa ông Phạm Văn Lũy,
để may ra có lọt vào tai, vào mắt các “đấng
Chúc mừng ông đã vượt qua khó khăn về làm thầy” để các Ngài theo gương Thánh
tài chánh. Tòa Soạn đã và sẽ tiếp tục gửi “món Phêrô…
ăn tinh thần” đến ông. Diễn Đàn cũng nhân dịp
Thưa bà Mỹ Yến,
này gửi lời Tạ ơn ông bà chủ nhân Công Ty
Những chia sẻ và xót xa của bà cũng
CHÙM KẾT đã đồng hành, nâng đỡ không chỉ
là
của
chung các Tín hữu Việt Nam. Phúc
Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân mà còn rộng
tay bao bọc cho độc giả gặp khó khăn về tài Âm đã chẳng cảnh báo con người không
thể làm tôi hai chủ? Đức Thánh Cha đương
chánh.
kim đã nhiều lần lên án chế độ “Giáo sỹ tri”
■ Ông Nguyễn Minh, OR
và huyền chức đấng bậc sống xa hoa. Phải
Báo Diễn Đàn Giáo Dân là một trong “The chăng đã đến lúc những cảnh trái tai gai mắt
best of the best” của tôi. Từ mồng 10 trở đi tôi này được đến tay Đức Thánh Cha?
mới có báo để đọc! Chịu vậy thôi. Tôi muốn
biếu 1 năm báo cho ông Chú ... Chúc quí báo
Diễn Đàn Giáo Dân

■ Ông Trần Tiến, CA

Tôi mong nhà báo gióng lên thắc ■ Ông Nguyễn C. Thanh, UT
mắc
này để rộng đường dư luận …
…Trước hết tôi muốn tỏ bày lòng
… Kính chúc Nguyệt San Diễn Đàn
biết ơn của cá nhân và gia đình tôi về
Giáo Dân luôn vững mạnh, rao giảng
Thưa ông Trần Tiến,
những món ăn tinh thần quý giá mà
tình yêu thương của Chúa, chống lại sự
Diễn Đàn chân thành cám ơn
Ban Biên Tập của Diễn Đàn Giáo Dân
dữ và các cái ác, gian dối … nhất là ở
những chia sẻ của ông về tờ báo mà
hàng tháng đã cung cấp cho chúng tôi.
quê cũ Việt Nam …
ông nhận là món ăn tinh thần quí giá
Sự quan tâm của quý báo, những tin tức
Thưa ông Nguyễn C. Thanh,
cho ông và gia đình. Riêng về các thắc
cập nhật về tình hình Giáo Hội Công
mắc liên quan đến một cơ quan truyền
Chân thành cám ơn những lời cầu
Giáo và quê nhà, cách riêng những bài
thông trong cộng đồng, ông nên liên lạc chúc của ông. Mong ông tiếp tay giúp
nhận định của các tác giả từ Úc Châu,
thẳng với đài đó để có các câu trả lời đỡ đồng bào nạn nhân vụ Ô Nhiễm
Âu Châu, Bắc Mỹ và từ nhiều tiểu bang
xác đáng. Chúng tôi chỉ xin trích đăng biển trong Giáo Phận Vinh và giúp các
Hoa Kỳ phổ biến trên mặt báo đã giúp
một vài đoạn mà theo nguyện vọng của nạn nhân có phương tiện kiện công ty
chúng tôi mở mang nhận thức về hiện
ông “để rộng đường dư luận”.
Formosa và bè lũ đòi tẩy sạch môi trường,
tình đất nước.
Mong ông tiếp tục đồng hành với đền bù các nạn nhân cho cân xứng.
Riêng những bài viết của Linh Mục
Diễn Đàn và giới thiệu thêm độc giả mới.
Tuyên Úy Cao Phương Kỷ và cha Ngô
Tôn Huấn cũng đã đem lại cho độc giả, ■ Ông Nguyễn Minh Đồng, FL
NHẮN TIN
trong đó có gia đình tôi, những hiểu
… Tôi xin cám ơn sự quan tâm và
biết thêm về giáo huấn của Giáo Hội… gửi báo đều đặn cho tôi hơn 10 năm ■Ông Lê Viết Mười, HI
… Hôm đầu tuần, khi mở coi đài qua … Xin cảm tạ Tòa báo nhiều và cầu
Tòa Soạn đã nhận thư, lệ phí và
Truyền hình… được biết do Linh Mục xin Thiên Chúa quan phòng, nâng đỡ hai bài Thơ Mẹ Lavang và Mẹ Tapao.
Nguyễn Văn Chuẩn làm chủ, tôi hết sức anh chi em đang hăng say làm việc cho Nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót
bỡ ngỡ khi thấy xuất hiện một khuôn mặt mọi người Việt khắp năm châu có báo luôn gìn giữ cụ ông 88 đủ sức khỏe
nữ từng gây ra những tai tiếng trong đọc …
đòngo hành với Diễn Đàn dư trăm tuổi.
cộng đồng tị nạn vài năm trước và cách
Thưa Ông Nguyễn Minh Đồng,
■ Ông Ha Vinh, AR
nay chưa lâu… Người phụ nữ này cùng
Chân
thành
cám
ơn
ông
đã
đồng
với một ông nhà văn không xa lạ với
Tòa báo đã nhận thư và lệ phí
cộng đồng đã gây nhiều điều tiếng… Bà hành với Diễn Đàn trên mười năm qua.
■ Ông Đỗ Đình Lâm, MD
đã xuất hiện trong bộ quân phục Nhảy Xin ông tiếp tục thêm lời cầu nguyện
Cám ơn ông đã gửi lệ phí
Dù, cười cợt bên cạnh những BS Quân cho Diễn Đàn và cho anh em chúng tôi.
Xin
đừng
quên
giới
thiệu
thêm
Độc
giả
y… và đã bị các cựu quân nhân nhảy
■ Ông Vũ Văn Thúy, MN
dù chê trách … Bà có mặt trong buổi mới.
Tòa soạn đã nhận lệ phí
ra mắt chi nhánh đài VTV của cộng sản ■ Bà Bạch Yến N. Trương,CA
trong nước đặt trụ sở ở Los Angeles.
■ Ông Nguyễn Đức Thiệp, IA
Xin chân thành cám ơn đã gửi báo
Trong clip video này cũng có hình của
Tòa Soạn sẽ chuyển thư của ông
đầy đủ. Nguyện xin Lòng Chúa Thương
ông nhà văn chụp trong một cuộc hội
Xót ban xuống ơn lành cả Hồn lẫn xác cho BS. Truyền. Xin ông cứ theo sự chỉ
thảo ở VN có bày tượng của giặc Hồ…
đến quý vị và dồi dào sức khỏe để làm dẫn của các Bác sỷ gia đình và chuyên
Tôi thắc mắc:
khoa của ông.
sứ mạng truyền thông …
Thứ nhất, tại sao người phụ nữ này
Thưa bà Bạch Yến,
lại được một đài TH trong CĐ tị nạn cho
Diễn Đàn chân thành cám ơn bà
xuất hiện trong một chương trình ngầm
đã dâng lời cầu nguyện cho chúng tôi.
quảng cáo cho vấn đề du lịch Việt Nam…
Cũng xin bà tiếp tục quảng bá cho tờ
Thứ hai: Nếu LM Chuẩn vẫn làm chủ Nguyệt san và giới thiệu thêm Độc giả
đài thì LM có biết chuyện này không? mới.
Số 179 Tháng 10-2016

■Ông Phạm Châu, CO
Tòa soạn đã nhận hai năm lệ phí.
Chân thành cám ơn những lời cầu
chúc của ông. Xin tham gia chiến dịch
“Mỗi Độc Giả giới thiệu thêm Độc Giả
mới”.◙
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Mẹ Têrêsa Calcutta

- Một vị Thánh ẩn trong bóng tối

H

à n g
trăm
ngàn tín hữu
đã tham dự
Thánh lễ tuyên
Thánh
Chân
phước Têrêsa
Calcutta
vào
ngày Chúa nhật
4/9. Mẹ Têrêsa
Calcutta – Đấng
sáng lập Hội
Thừa Sai Bác
Ái – đã dành
trọn cuộc đời
mình dấn thân
trong việc giúp
đỡ những người
nghèo
nhất
trong
những
người nghèo, những người bệnh tật,
những người đang hấp hối cùng với
những người không nhận được yêu
thương từ đồng loại. Mẹ đã nhận
được nhiều giải thưởng vì những
dấn thân không mệt mỏi của mình,
trong đó bao gồm giải thưởng Nobel
hòa bình năm 1979. Mẹ Têrêsa qua
đời vào ngày 5/9/1997 hưởng thọ 87
tuổi. Mẹ đã được Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II tuyên Chân Phước
vào năm 2003.
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Linh mục Brian Kolodiejchuk
– thuộc Dòng Thừa Sai Bác Ái –
là Cáo Thỉnh viên án tuyên Thánh
Mẹ Têrêsa Calcutta. Ông đã phát biểu
với Tracey McClure – cộng tác viên
đài phát thanh Vatican rằng: “Mẹ rất
có năng khiếu trong việc nói chuyện
đồng thời rất cuốn hút người nghe.
Mẹ là một người có đầu óc bén nhạy,
hết sức thực tế, một người có năng
khiếu giảng dạy bẩm sinh và có đầu
óc tổ chức tuyệt vời… Mẹ có một
giọng hát tuyệt vời, Mẹ còn biết chơi
một số nhạc cụ và có khả năng sáng

tác thơ. Mẹ có rất nhiều năng khiếu”.
Cha cho biết thêm rằng Mẹ
Têrêsa đã cùng với bốn ngàn nữ tu
hiện đang sống đời dâng hiến cho
Chúa Giêsu để sống một đời sống
bình dị: “Các chị em gia nhập Hội
Dòng thường là những bác sĩ, y tá
rất tài năng – thế nhưng họ đã phải
sống đời sống bình dị như bao nữ tu
khác. Và chính Mẹ Têrêsa Calcutta
đã từng nêu gương sáng trong đời
sống như thế”.
“Ẩn sâu bên trong vẻ bề ngoài
Diễn Đàn Giáo Dân

lớn bởi vì dường
như năng lượng
nơi Mẹ không bao
giờ cạn kiệt và kỹ
năng tổ chức của
Mẹ Têrêsa đã khiến
tất cả mọi người tin
rằng Mẹ đã sống
với những nhận
thức về tình yêu an
ủi của Chúa Giêsu
đối với Mẹ.

giản dị của Mẹ là một tâm hồn tràn
đầy thánh thiện”.
“Nếu tôi trở thành một vị thánh,
tôi chắc chắn sẽ là một vị thánh của
bóng tối”
“Nếu tôi trở thành một vị thánh,
tôi chắc chắn sẽ là một vị thánh của
bóng tối”, Mẹ Têrêsa từng cho biết.
Mẹ cũng tin rằng mình sẽ “vắng
mặt nơi thiên đàng”. Khi được hỏi
nguyên nhân tại sao Mẹ lại nói như
vậy, cha Brian giải thích như sau:
“Tôi nghĩ đó là tuyên ngôn của
Mẹ Têrêsa về ‘sứ mệnh’ Mẹ sẽ thực
hiện khi Mẹ ‘về nhà Chúa’, như Mẹ
vẫn thường hay nói. Từ những lá thư
mà chúng tôi phát hiện sau khi Mẹ
qua đời khi chúng tôi bắt đầu thu thập
những tài liệu như đã được công bố
trong cuốn sách “Têrêsa – Hãy đến
và trở nên ánh sáng của Ta: Những
lá thư riêng tư của vị Thánh thành
Calcutta”, trước sự ngạc nhiên nếu
không muốn nói là gây sốc đối với
mọi người, ngay cả những chị em
gần gũi nhất với Mẹ Têrêsa, chúng
tôi phát hiện ra những kinh nghiệm
nội tâm của Mẹ mà Mẹ từng gọi đó
là “kinh nghiệm về bóng tối” và nhận
ra rằng Mẹ là một người phụ nữ say
đắm trong tình yêu với Chúa Giêsu”.
Đây quả thực là một cú sốc khá
Số 179 Tháng 10-2016

giọt máu đang tuôn trào trong con’.
Đó chính là lý do tại sao khi được
đọc hay nghe những dòng thư của
Mẹ, các chị em tại nhà mẹ ai nấy đều
nghẹn ngào bật khóc. Nếu đó không
phải là tình yêu mà Mẹ dành cho
Thiên Chúa, tôi thực sự cũng không
biết định nghĩa đó là gì”.

Mẹ Têrêsa có biết Mẹ sẽ trở
thành một vị Thánh không?

Khi được hỏi rằng liệu Mẹ
Têrêsa
sẽ nói gì nếu Mẹ biết Mẹ sẽ
Tuy nhiên, cha
Brian cho biết các thực sự trở thành một vị Thánh, Cha
lá thư tiết lộ rằng “Mẹ từng cảm Brian cho biết:
nhận dường như mình không được
“Tôi nghĩ rằng Mẹ thực sự là
yêu thương, không được Chúa Giêsu một người đạo đức thánh thiện và
mong muốn”. “Mẹ cảm thấy rằng tinh khiết chứ không phải là một kẻ
Mẹ không thể yêu Chúa Giêsu như ngờ nghệch. Vì vậy, tôi nghĩ rằng
lòng mình ước mong: bởi vì Ngài Mẹ đã từng có một cảm thức rằng
chưa từng được yêu mến trước đó …. Như chúng ta biết, tại một buổi
– đó là một giải pháp táo bạo nếu họp báo nọ, một kí giả đã hỏi Mẹ:
chúng ta đọc những lá thư này một ‘Thưa Mẹ Têrêsa, tại sao Mẹ nghĩ
cách nghiêm túc”.
rằng mọi người gọi Mẹ là một vị
Cha Brian nhớ lại khoảnh khắc thánh sống?’. Mẹ mới trả lời rằng,
khi ngài đọc một số lá thư Mẹ gửi ’Mỗi người chúng ta không nên ngạc
các chị em tại nhà mẹ ở Calcutta, Ấn nhiên nếu quý vị thấy được hình ảnh
Độ. “Những bức thư này quả thực vô Chúa Giêsu trong tôi bởi vì mỗi
cùng xúc động, bởi vì khi đọc những người chúng ta đều được mời gọi để
lá thư ấy, ta mới thực sự hiểu Mẹ quả nên thánh”.
thực là một người mẹ tuyệt vời và
“Tôi nghĩ rằng chắc chắn Mẹ
ta mới có thể hiểu được Mẹ đã từng đã cảm thức được rằng mình sẽ nên
phải đau khổ thế nào”.
thánh, nhưng điều đó cho thấy, tôi
Rõ ràng nhất là những lá thư Mẹ cho rằng một trong những nhân đức
viết trực tiếp cho Chúa Giêsu. Mẹ trổi vượt khác của Mẹ đó chính là sự
đã giãi bày cùng Ngài những sự đau khiêm tốn”, Cha Brian nhấn mạnh.
đớn của mình trước những sự ngờ “Bởi vì Mẹ là một trong những người
vực về sức mạnh đức tin và tình yêu phụ nữ được ngưỡng mộ nhất thế kỷ
XX – không chỉ trong Giáo Hội –
mà Chúa Giêsu dành cho Mẹ.
không chỉ kể từ thời Thánh Phanxicô
Mẹ viết: “Con sẵn sàng gánh Assisi, hiếm có ai tạo được một tiếng
lấy những điều này nếu đó là Thánh vang bên ngoài Giáo Hội như Mẹ.
Ý Chúa muốn hay điều này có thể Tất nhiên Giáo Hội đã có những vị
đem lại lợi ích cho tha nhân”. “Sự Thánh tuyệt vời khác, nhưng có ai có
cao thượng, một tâm hồn vĩ đại đến được tiếng vang như thế?.. Ngay cả
phi thường: ‘Con muốn làm no thỏa trong văn hóa, bạn sẽ thấy trong một
cơn khát của Ngài bằng chính những
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bộ phim hay một cuốn sách hoặc
một tác phẩm nào đó, có người sẽ
nói, ‘Anh nghĩ tôi là ai, Mẹ Têrêsa
à?’ Tôi nói như thế để chúng ta thấy
rằng trong văn chương, người ta
đồng hóa Mẹ Têrêsa với sự tốt bụng
và tấm lòng bác ái”.

Phép lạ nhờ lời chuyển cầu
của Mẹ Têrêsa
Một phép lạ chữa lành đã xảy ra
với ông Marcilio Haddad Andrino
vào năm 2008 ở Brazil nhờ lời
chuyển cầu của Mẹ Têrêsa. Cha
Brain cho biết ông Marcilio đã được
“chẩn đoán là bị nhiễm trùng não do
vi khuẩn dẫn đến nhiều ổ áp xe làm
não úng thủy – nước trong não … vợ
ông là bà Fernanda đã bắt đầu thực
hiện tuần cửu nhật để cầu nguyện
cho chồng mình được bình phục”.
Cha Brian cho biết bà đã kiên trì
tiếp tục cầu nguyện đến ngày 9/12,
khi “chồng bà trở nên đau đớn cùng
cực vì áp lực nước trong não, khiến
ông đã chìm vào hôn mê. Về cơ bản,

ông như kẻ đang hấp hối chờ chết.
Thế rồi họ lại kiên trì cầu nguyện
– một bác sĩ muốn tiến hành phẫu
thuật rút hết nước trong vỏ não,
nhưng họ không thể thực hiện ca
phẫu thuật cách bình thường vì cổ
họng ông có vấn đề và các bác sĩ gây
mê cũng khá e ngại khi tiến hành ca
phẫu thuật khó này.
Khoảng 6:00, ông Marcilio
đang ở trong phòng phẫu thuật, đến
khoảng 18:10 các bác sĩ còn lại cố
gắng phối hợp với một số bác sĩ
chuyên khoa nội tiết khác thực hiện
ca phẫu thuật”.
‘Khi bác sĩ trở lại phòng phẫu
thuật khoảng 18:40’ – Cha Brian
cho biết – ”ông Marcilio đã rơi vào
tình trạng hôn mê sâu, màn hình hiển
thị con số 3 trên thang điểm hôn
mê Glasgow – con số 15 cho thấy
bênh nhân vẫn còn ý thức và con số
3 cho thấy bệnh nhân đã như gần
chết. Đột nhiên, ông Marcilio bừng
tỉnh như không hề đau đớn, ông nhìn
xung quanh phòng mổ và nói, “Tôi

đang làm gì ở đây vậy?”. Lúc này,
vợ ông đang chìm đắm trong lời cầu
nguyện cho ông”.
Các bác sĩ phẫu thuật thần kinh
tại Brazil và Roma tiến hành kiểm
tra ông Marsilio trước và sau khi
quét não đã không thể nói nên lời:
họ cho rằng “không thể nào như
vậy được, màn hình đã hiển thị
chỉ số cho thấy bệnh nhân đã như
không còn sự sống”, Cha Brian nói
thêm. Các bác sĩ tiến hành điều trị
cho ông Marcilio cho biết đã có ba
mươi bệnh nhân cũng bị tình trạng
như ông, thế nhưng ông Marcilio là
người duy nhất có thể sống sót một
cách kì diệu.
Hơn nữa, vợ ông là bà Fernanda
đã mang thai và sinh cho ông hai đứa
con. Trước đó, các bác sĩ cho biết vợ
chồng ông bà sẽ không thể nào có
con được. Thế nhưng, phép lạ đã xảy
đến với ông bà. ◙

 Minh Tuệ (theo Radio Vatican)

DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

Tieáng Noùi Trung Thöïc Cuûa Nhöõng Coâng Daân Tín Höõu Coâng Giaùo Vieät Nam

Chuùng Toâi Chuû Tröông:
l
l
l
l
l
l

Toân troïng Söï Thaät nhö Chuùa Gieâsu ñaõ daäy: “Söï Thaät seõ giaûi thoaùt anh em.”
Tuyeät ñoái trung thaønh vôùi giaùo huaán cuûa Hoäi Thaùnh Coâng Giaùo.
Khoâng chæ trích caù nhaân khi nhöõng haønh vi ngoân ngöõ cuûa caù nhaân khoâng phöông haïi tôùi quyeàn lôïi chung
cuûa Giaùo Hoäi, Xaõ hoäi vaø Daân Toäc.
Noùi thay cho nhöõng ñoàng baøo, ñoàng ñaïo khoâng coù tieáng noùi treân Queâ Höông trong noã löïc tranh ñaáu cho
töï do toân giaùo, nhaân quyeàn vaø nhaân phaåm Vieät Nam.
Goùp phaàn xaây döïng moät xaõ hoäi coâng baèng, nhaân aùi döôùi aùnh saùng soi daãn cuûa Tin Möøng Chuùa Kitoâ.
Dieãn Ñaøn Giaùo Daân goùp phaàn trình baày caùc söï kieän vaø daønh quyeàn xem xeùt, phaùn ñoaùn vaø phaûn aûnh
cho ñoäc giaû.
Do Chuû Tröông Treân Ñaây:

l

l
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Chuùng toâi daønh quyeàn toái haäu trong vieäc hieäu ñính, ruùt goïn hay töø choái khoâng ñaêng taûi nhöõng
baøi vôû khoâng phuø hôïp vôùi chuû tröông treân ñaây göûi cho Dieãn Ñaøn Giaùo Daân. Mong quyù vò thoâng
caûm.
Taát caû nhöõng thieáu soùt, coù theå coù, ñeàu ra ngoaøi yù muoán cuûa nhoùm Chuû Tröông.
Diễn Đàn Giáo Dân

Thánh nữ

Têrêsa
Thành
Calcutta
 Lê Thiên

M

ột trong 30 Gương Sám
Hối chúng tôi đã chọn
cho tập sách đánh dấu Năm Thánh
Lòng Thương Xót 2016 là tấm
gương Mẹ Têrêsa Thành Calcutta
(1910-1997), vị Thánh có một thời
đã từng “lần mò trong tăm tối,
không thấy ánh sáng đức tin”như
chính Mẹ thừa nhận.
Chúng tôi nêu lên câu hỏi, có
hay không Mẹ Têrêsa đã trải qua
một lúc nào đó khủng hoảng đức
tin không?
Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi
thu thập nhiều nguồn tài liệu khác
nhau và đã trình bày trong tập sách
30 Gương Sám Hối1 như sau đây:

Khủng hoảng đức tin?
Rõ ràng đức tin của Mẹ Têrêsa
đã được định hình ngay trong hành
động bác ái của Mẹ. Và Mẹ đã đáp
lại lời nhắn nhủ của Thánh Giacôbê
Tông đồ: “Đức tin không có hành
động là đức tin chết” (Gc. 2, 17
và 26). Hoặc: “Nhờ hành động mà
con người được nên công chính,
chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà
thôi” (Gc. 2, 24).
1
30 Gương Sám Hối, Mẹ
Têrêsa, trong 193-198, do Lê Thiên &
Nguyễn Thị Ngọc, 2016.
Số 179 Tháng 10-2016

(15/9/2016)
Thế nhưng vào tháng 9/2007,
trên tuần báo Time, tác giả David
Van Biema viết một bài về Mẹ
Têrêxa dưới nhan đề “Her Agony –
Nỗi Khắc khoải của Mẹ” khiến có
người dựa vào bài này mà cho rằng
Mẹ Têrêsa đã trải qua hơn 50 khủng
hoảng đức tin.

nỗi có lúc Mẹ nói rằng nó đã đẩy
Mẹ tới chỗ nghi ngờ về sự hiện hữu
của thiên đường và ngay cả sự hiện
hữu của Chúa. Mẹ nhận thức rõ
rệt sự khác biệt giữa tình trạng nội
tâm và thái độ của Mẹ ngoài công
chúng. Mẹ viết: ‘Nụ cười là một
chiếc mặt nạ hoặc tấm áo che đậy
mọi sự.’ Tương tự như thế, Mẹ nghi
ngờ không biết mình có phạm phải
tội dối trá bằng lời nói hay không.
Mẹ thố lộ với một vị cố vấn: ‘Con
nói như thể chính lòng con yêu mến
Chúa – một tình yêu êm dịu, riêng
tư – Nếu cha có [ở đó], chắc cha đã
nói: Thật là chuyện giả hình.”

Bài báo trên tờ Time trích dẫn
thư Mẹ Têrêsa gửi Cha linh hướng
mình là linh mục Michael Van Der
Peet hồi tháng 9 năm 1979 trong đó
có đoạn: “Đức Giêsu dành một tình
yêu rất đặc biệt cho cha. [Nhưng]
phần con, sự im lặng và trống vắng
lại thật lớn lao tới nỗi con nhìn mà
không thấy - lắng tai mà không
nghe được.- lưỡi con mấp máy
[nguyện cầu] nhưng không thốt
nên lời… Con muốn cha cầu nguyện
Căn cứ vào những trích dẫn trên
cho con – hầu con để mặc cho Người
từ quyển sách mới viết về Mẹ Têrêsa
muốn làm gì thì làm.”
“Come Be My Light - Hãy Đến Làm
Rồi tác giả bài báo kể tiếp: Ánh Sáng Của Ta của linh mục Brian
“Trong hơn 40 lần trao đổi thư từ, Kolodiejchuk (vị linh mục phụ trách
nhiều thư chưa bao giờ được công vai trò thỉnh viên xét tuyên thánh
bố trước đây, Mẹ than van về ‘sự cằn cho Mẹ), cùng một số thư từ của Mẹ
cỗi’, ‘tối tăm’, ‘cô đơn’ và ‘ngược Têrêsa do quyển sách trên tiết lộ,
đãi’ đã phải gánh chịu. Mẹ so sánh không ít người bị lung lạc, hoài nghi
cảm nghiệm đó với hỏa ngục, đến
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về Mẹ Têrêsa, hoài nghi về đức tin
của Mẹ, cho rằng Mẹ Têrêsa đã trải
qua 50 năm không có cảm nghiệm
về đức tin!
Xét cho cùng, trong lịch sử Giáo
Hội, không hiếm những vị Thánh đã
từng trải qua những thời kỳ “lần mò
trong tăm tối, không thấy ánh sáng
đức tin,” hay nói rõ hơn, nhiều vị đã
thiếu lòng tin trước khi ăn năn hối
cải, như Thánh Phêrô, Thánh Tôma
cùng nhiều đấng thánh khác… Giả sử
Mẹ Têrêsa có thời rơi vào tình trạng
chao đảo đức tin, nhưng đã nhận ra
sự yếu đuối của mình, đã thao thức
trăn trở rồi chỗi dậy, thì Mẹ chẳng
đáng được tôn vinh là mẫu gương
sáng chói để chúng ta noi theo và
cầu khẩn sao?

Làm Ánh sáng
Trong cuộc phỏng vấn dành
cho nhật báo “La Razon” xuất bản
tại Tây Ban Nha (Spain), Lm. Brian
Kolodiejchuk, tác giả cuốn “Come
Be My Light - Con Hãy Đến Làm
Ánh Sáng Của Ta” nói rằng người
nữ tu thánh đức này “đã sống một
thử thách về đức tin, chứ không
phải một khủng hoảng về đức tin”
và Mẹ đã vượt thắng thử thách đó
để cho chúng ta thấy rằng tình yêu
và đức tin “ở trong ý chí, không
phải ở trong cảm giác” như chính
Mẹ Têrêsa đã viết cho Cha Neuner,
vị linh hướng của mình: “Con chấp
nhận Thánh Ý Chúa, không phải
bằng cảm giác của con - mà bằng
ý chí – Con chấp nhận thánh ý
Người.” Mặc dầu đôi lúc Mẹ còn
lo ngại rằng mình có thể “biến một
tên Giuđa thành Chúa Giêsu trong
bóng tối đau đớn này”…
Cha Brian Kolodiejchuk nói
tiếp: “Thử thách của Mẹ ‘rất ‘hiện
đại’. Các vị thánh trong những thế
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kỷ trước yêu mến đêm đen như là
phương cách dò hỏi về sự cứu chuộc
của chính mình, như là một thử
thách đức tin. Còn Mẹ đã sống sự
nghèo nàn nội tâm, sự ‘trống rỗng
tinh thần’. Đức Giêsu cũng đã sống
sự thiếu thốn như thế và Mẹ là dụng
cụ thanh khiết trong tay Người, để
cho, khi sống trong tăm tối như vậy,
Mẹ có thể làm ánh sáng soi cho
những người khác.”

Gioan Thánh Giá…, thậm chí cả
Thánh Phêrô, Mẹ Têrêsa đã phải trải
qua những giai đoạn thử thách lớn
về mặt đức tin, và Mẹ đã chiến đấu
không ngừng với chính mình, với
con người xác thịt của mình.

Cha Kolodiejchuk giải thích:
“Mẹ không thấy được các cảm
giác, và như vậy Mẹ dậy chúng
ta đừng đặt đức tin, đặt tình yêu
Chúa và người khác trên những
gì chúng ta cảm xúc. Ngày nay,
người ta thường nói: Tôi không
yêu thương nữa vì tôi không cảm
thấy gì hết. Tình yêu là ở trong ý
chí, không phải trong cảm giác.”

CẦU NGUYỆN, TIN-YÊU và
PHỤC VỤ: di sản quý hiếm của một
vị thánh thời đại - Chân phúc Têrêsa
thành Calcutta.

Mẹ Têrêsa từng xác quyết: “Kết
quả của thinh lặng là cầu nguyện.
Kết quả của cầu nguyện là đức tin.
Kết quả của đức tin là tình yêu. Kết
quả của tình yêu là phục vụ.”

Bài học thực tiễn quý giá nhất
chúng ta cần học mãi không ngừng.

Nhân lễ tuyên thánh Mẹ Têrêsa
Thành Calcutta diễn ra tại Vatican
ngày 04/9/2016 do chính Đức
Cha Kolodiejchuk nói: “Mẹ đã Thánh Cha Phanxicô chủ lễ với
sống cuộc đời hiến dâng trong tu hội sự tham dự của hàng trăm ngàn
như là một sự kết hiệp vì yêu… một tín hữu từ khắp thế giới, bài tường
tình yêu đồng hóa một cách đặc biệt thuật Cha Brian Kolodiejchuk Cáo
với sự đau khổ Đức Giêsu chịu đựng Thỉnh Viên Án Tuyên Thánh dưới
trong vuờn Cây dầu và sự bỏ rơi của nhan đề: “Mẹ Têrêsa Calcutta
Chúa Cha Người cảm thấy trên thập - Một vị Thánh của bóng tối”
giá… Mẹ nghe thấy Đức Giêsu nói một lần nữa được gợi nhắc lại.
với mình: ‘Con hãy đến, làm ánh
Bản tin ngày 03/9/2016 của
sáng của Ta.’ Mẹ mang ‘ánh sáng’ GNsP (Tin Mừng Cho Người Nghèo)
ngay cả tới những chỗ tối tăm về thể ghi nhận:
lý: nhiều người nghèo, nhà ở không
“Hàng chục ngàn tín hữu dự kiến
có đến cửa sổ. Mẹ chấp nhận bóng
tối nội tâm để mang ánh sáng đến sẽ tham dự Thánh lễ tuyên Thánh
Chân phước Têrêsa Calcutta vào
cho những kẻ khác”.
ngày mai, Chúa nhật 4/9. Mẹ Têrêsa
Hiểu được như Mẹ Têrêsa, Calcutta – Đấng sáng lập Hội Thừa
khiêm tốn như Mẹ, chúng ta nhìn Sai Bác Ái – đã dành trọn cuộc đời
nhận mình yếu đuối trong đức tin: mình dấn thân trong việc giúp đỡ
tin bằng ý chí không phải dễ. Chúa những người nghèo nhất trong những
Giêsu từng dạy: “Yêu mến Thiên người nghèo, những người bệnh tật,
Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức những người đang hấp hối cùng với
lực… là điều quý hơn mọi lễ toàn những người không nhận được yêu
thiêu và hy lễ” (Mc 12, 33). Cũng thương từ đồng loại. Mẹ đã nhận
như nhiều bậc đại thánh trong Giáo được nhiều giải thưởng vì những
Hội, như Thánh Âugustinô, Thánh dấn thân không mệt mỏi của mình,
Diễn Đàn Giáo Dân

trong đó bao gồm giải thưởng Nobel
hòa bình năm 1979. Mẹ Têrêsa qua
đời vào ngày 5/9/1997 hưởng thọ 87
tuổi. Mẹ đã được Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II tuyên Chân Phước
vào năm 2003.”

ngào bật khóc. Vượt qua bóng tối của
sự thiếu vắng đức tin để mạnh mẽ đi
lên trong ánh sáng đức tin bằng hành
động Yêu Thương người cùng khổ,
nhìn thấy Chúa Giêsu trong thân
phận những kẻ khốn cùng để xả thân
cứu giúp họ, đó không phải là một
GNsP cũng nêu rõ, chính Cha
cuộc hành trình tự giải cứu mình và
Brian Kolodiejchuk (vị linh mục phụ
giải cứu tha nhân sao?
trách vai trò cáo thỉnh viên phong
Dịp lễ tuyên thánh Mẹ Têrêsa
thánh cho Mẹ) cho biết các lá thư
[của Mẹ Têrêsa] tiết lộ “Mẹ từng n g à y
cảm nhận dường như mình không 0 4 / 9 / 2 0 1 6
được yêu thương, không được Chúa như nêu trên,
Giêsu mong muốn”. “Mẹ cảm thấy truyền thông
rằng Mẹ không thể yêu Chúa Giêsu thế giới ồ
như lòng mình ước mong: bởi vì ạt viết về
Ngài chưa từng được yêu mến trước Mẹ, trưng ra
đó – đó là một giải pháp táo bạo nếu nhiều khía
tích
chúng ta đọc những lá thư này một cạnh
cực
trong
cách nghiêm túc”.
đời sống tu
Cha Brian nhớ lại khoảnh khắc
trì và bác ái
khi ngài đọc một số lá thư Mẹ gửi
của Mẹ, đời
các chị em tại nhà mẹ ở Calcutta, Ấn
sống thánh
Độ. “Những bức thư này quả thực
thiện và hy
vô cùng xúc động, bởi vì khi đọc
sinh trọn vẹn
những lá thư ấy, ta mới thực sự hiểu
cho kẻ nghèo
Mẹ quả thực là một người mẹ tuyệt
hèn và người
vời và ta mới có thể hiểu được Mẹ đã
bị ruồng bỏ.
từng phải đau khổ thế nào”.
Cả báo chí
Rõ ràng nhất là những lá thư Mẹ không Công
viết trực tiếp cho Chúa Giêsu. Mẹ giáo tại Việt
đã giãi bày cùng Chúa những sự đau Nam cũng đã
đớn của mình trước những sự ngờ đưa ra những cái nhìn tích cực về
vực về sức mạnh đức tin và tình yêu Mẹ Têrêsa, về những bước chân âm
mà Chúa Giêsu dành cho Mẹ. Mẹ thầm của Mẹ đến với kẻ bị xã hội
viết: “Con sẵn sàng gánh lấy những ruồng rẫy. Từ đó, họ viết về lễ tuyên
điều này nếu đó là Thánh Ý Chúa thánh với lòng đầy thiện cảm và
muốn hay điều này có thể đem lại lợi trọng vọng đối với Mẹ Têrêsa cũng
ích cho tha nhân”. “Sự cao thượng, như đối với hành động yêu thương vì
một tâm hồn vĩ đại đến phi thường: Chúa của Mẹ.
‘Con muốn làm no thỏa cơn khát của
Trong rất nhiều những người
Chúa bằng chính những giọt máu
thiện tâm như vậy khắp thế giới,
đang tuôn trào trong con’. Đó chính
chúng tôi xin giới thiệu một người
là lý do tại sao khi được đọc hay
Việt Nam, một người vốn tự nhận
nghe những dòng thư của Mẹ, các
mình là “người ngoại đạo” viết trên
chị em tại nhà mẹ ai nấy đều nghẹn
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một tờ báo “ngoại đạo”, tờ Một Thế
Giới, tờ báo vốn thuộc dạng truyền
thông luồng đảng.
Một người tự nhận mình là
“người ngoại đạo” nói gì về Mẹ
Người tự nhận Hoàng Hải Vân,
một người tự nhận mình là “người
ngoại đạo” ấy ký tên là Hoàng Hải
Vân, tác giả bài báo “Mẹ Teresa –
cuộc đời như phép lạ” đăng tải trên
tờ Một Thế Giới
ngày 05/9/2016.
Hoàng Hải
Vân tự khai: “Là
người
‘ngoại
đạo’, tôi không
có đủ niềm tin
vào những ‘phép
lạ’ cụ thể đó mặc
dù tôi tôn trọng
niềm tin của
đồng bào Công
Giáo của mình.
Nhưng tôi tin
chắc điều này:
Mẹ Teresa đã
góp phần làm
cho nhân loại
trở nên khoan
dung hơn, khơi
mở rộng hơn
con đường đi
đến điều thiện, thu hẹp bớt con
đường đi đến điều ác. Cả cuộc
đời bà chính là một phép lạ.”
Chúng tôi mạn phép ghi lại
nguyên văn bài báo của Hoàng Hải
Vân để chúng ta cùng chia sẻ cảm
nghiệm về Thánh Têrêsa thành
Calcutta và rồi cùng hướng cuộc
sống mình đi theo con đường bác
ái và dấn thân mà Thánh Têrêsa đã
từng dong ruỗi suốt đời mình bất
chấp gian nan nguy khốn.
Hoàng Hải Vân viết:
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“Có quá nhiều sách vở, báo chí,
truyền hình, phim ảnh về cuộc đời
của vị nữ tu đáng kính này. Tên của
bà trở thành biểu tượng của lòng
bác ái, vượt lên trên mọi định kiến
về triết lý và chính trị. Bà được các
tổ chức quốc tế cũng như các Chính
phủ dành cho 124 giải thưởng và
danh hiệu cao quý, trong đó có Giải
Nobel hòa bình, phía “hữu” tôn vinh
bà với Huy chương tự do từ Tổng
thống Mỹ Reagan, phía “tả” cũng
tôn vinh bà với Huy chương vàng
từ Ủy ban Hòa bình Liên Xô. Người
phụ nữ này không cần các danh hiệu,
không cần các giải thưởng, tôn vinh
bà chính là niềm vinh dự cho những
người và những tổ chức tôn vinh.

những vùng dịch bệnh hoành hành
để chăm sóc những người cùng khổ,
mà còn tự mình băng qua một trận
địa đầy lửa đạn để giải cứu 37 em bé
trong một bệnh viện giữa cuộc giao
tranh ở Beirut năm 1982…

nhưng bà đâu có thể đủ sức giải
quyết được nạn đói nghèo trên hành
tinh chúng ta. Đói nghèo không phải
là sự mặc định của tạo hóa mà phát
sinh từ sự tham lam, gian xảo, từ sự
hám quyền hám danh hám lợi, từ sự
Tác giả bài báo ghi nhận tiếp: ác độc và ngạo mạn của con người
“Người phụ nữ yếu ớt này đã lập ra đối với đồng loại và đối với thiên
một dòng tu – dòng Thừa sai bác ái, nhiên.
với hàng ngàn tu sĩ và vô số những
“Ngay cả đói nghèo do thiên tai
người tình nguyện, đã có mặt gần thì nguồn cội cũng từ việc con người
khắp mọi nơi trên thế giới để chăm tàn phá thiên nhiên. Giải quyết nạn
sóc những người bất hạnh. Và như đói nghèo là giải quyết cái gốc của
bà nói, ‘nếu có người nghèo trên mặt nó, đó là con người phải sống thương
trăng, chúng tôi cũng sẽ đến đó.’”
yêu hòa bình với nhau và sống khiêm
Nhận định về tính khí cương nhường với thiên nhiên.
trực của Mẹ Têrêsa, tác giả Hoàng
Hải Vân cho biết: “Là
một Ki-tô hữu nhưng
bà không ngần ngại
‘phạm thượng’ khi nói
thẳng với Đức Giáo
hoàng John-Paul II:
‘Thưa Đức Thánh
Cha, cha có biết thế
nào là tử tế không? Là
chia cho người nghèo
chỉ một nửa sự giàu
sang của Vatican.’

Rồi tác giả trưng dẫn cảm nghĩ
của Mẹ Têrêsa khi Mẹ nhận giải
Nobel Hòa Bình hồi năm 1979:
“Trong diễn từ nhận giải Nobel hòa
bình năm 1979, Teresa đặt câu hỏi:
‘Chúng ta phải làm gì để thăng tiến
nền hòa bình thế giới?’ và bà tự trả
lời: ‘Hãy về nhà và yêu chính gia đình
của mình’. Yêu thương người thân
của mình thì mới có thể yêu thương
người khác, không yêu thương người
thân của mình thì làm sao có thể yêu
thương người khác được!

Bài báo trên Một
Thế giới còn khẳng
định: “Cũng có những
chỉ trích trên thế giới, rằng việc làm
của Teresa là để ‘làm gia tăng số
giáo dân Công Giáo’, rằng bà tự
giới hạn mình trong việc cứu sống
người khác thay vì nỗ lực giải quyết
nạn đói nghèo. Tuy nhiên, những lời
chỉ trích chẳng thuyết phục được
Rồi Hoàng Hải Vân cho biết: “Bà
ai. ‘Làm gia tăng số giáo dân Công
[Mẹ Têrêsa] không chỉ ôm những đứa
Giáo’ để làm những việc tốt như bà
trẻ tật nguyền đói khát ở các khu ổ
thì có gì là xấu?”
chuột Ấn Độ, đến Chernobyl để giúp
Để kết thúc bài viết của mình,
các nạn nhân bị nhiễm xạ, đến những
tác
giả
Hoàng Hải Vân nhận định:
nơi tang thương nhất của Châu Phi
để giúp đỡ những người bị đói, đến
“Dù Teresa là một vị Thánh

Chúng tôi xin phép kết thúc
câu chuyện về Thánh Têrêsa thành
Calcutta ở đây bằng câu mở đầu bài
báo của Hoàng Hải Vân trên tờ Một
Thế Giới đã dẫn trên:

Tác giả bài báo
ghi nhận tiếp: “Là
một tu sĩ, nhưng
Mẹ Teresa không
hướng về Thiên
Chúa trên thiên
đường mà hướng
về ‘những người
nghèo nhất trong
số những người
nghèo.’ Đó là
những người đói
khát bệnh tật trong
các khu ổ chuột
hay vô gia cư nơi
đường phố, những người bị bệnh
phong hay HIV/AIDS, những nạn
nhân của chiến tranh, của thiên tai
và dịch bệnh, những người bị xã hội
ruồng bỏ hay quên lãng sống lây lất
bên lề xã hội…
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“Ngày 4.9, Đức Giáo hoàng
Francis đã chủ trì Lễ phong Thánh
cho Mẹ Teresa. Đây là sự kiện lớn
của Giáo hội Công giáo La Mã,
cũng là sự kiện nhắc nhở toàn
thế giới hướng về những người
bất hạnh nhất của nhân loại.” Và
dĩ nhiên cũng là sự kiện nhắc nhở
chúng ta sống tinh thần bác ái Kitô
giáo.◙

Diễn Đàn Giáo Dân

Tiểu sử

Mẹ Têrêsa thành Calcutta

 J.B. Đặng Minh An dịch

Đ

ây là bản tiểu sử của Mẹ
Têrêsa đã được Đức Hồng
Y José Saraiva Martins, Tổng Trưởng
Bộ Tuyên Thánh (1998-2008) đọc
trước Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô
II trong lễ tuyên phong Chân Phước
ngày 19 tháng 10 năm 2003. “Về
huyết thống thì tôi là người
Albany. Theo tính cách công
dân thì tôi là một người Ấn Độ.
Về phương diện đức tin thì tôi
là một nữ tu Công Giáo. Theo
ơn gọi của mình thì tôi thuộc về
thế giới. Với tâm hồn của mình
thì tôi hoàn toàn thuộc về Trái
Tim Chúa Giêsu”. Với một thân
mình nhỏ con, và một đức tin
sắt đá, Mẹ Têrêsa Calcutta được
ủy thác cho sứ mạng truyền bá
tình yêu khát khao của Thiên
Chúa cho nhân loại, nhất là cho
thành phần nghèo nhất trong các
thành phần nghèo khổ. “Thiên
Chúa vẫn yêu thương thế gian
và Ngài gửi các chị em và tôi
đến với người nghèo như là tình
yêu Ngài và lòng xót thương
của Ngài”. Mẹ là một tâm hồn
đầy tràn ánh sáng Chúa Kitô,
cháy lửa mến yêu Người và
bừng bừng một ước mong duy
nhất đó là “làm giảm bớt cơn khát yêu
thương các linh hồn của Người”.

sử Balkan. Mẹ là con út của ông bà
Nikola và Drane Bojaxhiu, được rửa
tội với tên là Gonxha Agnes, được
Rước Lễ Lần Đầu lúc 5 tuổi rưỡi
và chịu phép Thêm Sức vào tháng
11/1916.

đời sống đạo của bé cũng được nâng
đỡ bởi vị linh mục Dòng Tên coi xứ
Thánh Tâm là nơi bé sinh hoạt nữa.
Vào năm 18 tuổi, được thúc đẩy
bởi ý định trở thành một nhà truyền
giáo, cô Gonxha đã từ giã gia đình vào
tháng 9/1928 để dâng mình cho Chúa
trong Dòng Trinh Nữ Maria,
tức tu hội Nữ Tu Loreto ở Ái
Nhĩ Lan. Tại đây chị được đặt
tên là Nữ Tu Maria Têrêsa
theo Thánh Nữ Têrêsa Hài
Đồng Giêsu.

Vào tháng 12 cùng năm,
chị lên đường đi Ấn Độ, tới
Calcutta ngày 6 tháng Giêng
năm 1929. Sau khi khấn lần
đầu vào tháng 5/1931, Nữ
Tu Têrêsa được chỉ định đến
cộng đồng Loreto Entally ở
Calcutta và dạy học ở Trường
Thánh Maria phái nữ. Vào
ngày 24/5/1937 chị khấn trọn,
để trở thành, như chị nói,
“hôn thê của Chúa Giêsu”
cho “đến muôn đời bất tận”.
Từ đó trở đi, chị được gọi là
Mẹ Têrêsa. Mẹ tiếp tục dạy
học ở Trường Thánh Maria và
làm hiệu trưởng của trường
này vào năm 1944. Là một con
Từ ngày Rước Lễ Lần Đầu, tình người chìm đắm trong cầu nguyện và
yêu các linh hồn đã triển nở trong tâm hết sức yêu thương chị em dòng cũng
Vị sứ giả sáng láng này của hồn bé. Bé mất cha bất ngờ khi mới như học sinh của mình, 20 năm sống
tình yêu Thiên Chúa chào đời ngày lên tám. Bà mẹ góa kiên cường nuôi trong dòng Loreto, Mẹ cảm thấy thật
26/8/1910 ở Skopje, Albania, một con cái, và đã ảnh hưởng rất nhiều đến là hạnh phúc. Nổi tiếng là bác ái, vị
thành phố tọa lạc ở giao điểm lịch tính nết và ơn gọi của bé. Ngoài ra, tha và can đảm, chịu khó và có óc tổ
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chức, Mẹ đã sống trọn cuộc sống tận
hiến của mình cho Chúa Giêsu, giữa
chị em đồng tu, một cách trung thành
và vui vẻ.
Vào ngày 10/9/1946, trên chuyến
xe lửa từ Calcutta tới Darjeeling để
dự tuần cấm phòng hằng năm, Mẹ
Têrêsa đã được “ơn linh hứng”, một
“ơn gọi trong ơn gọi” của Mẹ. Hôm
ấy, Mẹ đã ở trong một trạng thái mà
Mẹ không bao giờ giải thích được,
là cơn khát yêu thương các linh hồn
của Chúa Giêsu chiếm đoạt tâm hồn
Mẹ, và ước muốn làm nguôi cơn khát
của Người trở thành mãnh lực chi
phối cuộc sống của Mẹ. Những tháng
ngày sau đó, qua những thị kiến nội
tâm, Chúa Giêsu đã tỏ cho Mẹ biết ý
của Trái Tim Người muốn có “những
chứng nhân tình yêu”, là những người
“chiếu tỏa tình yêu của Người trên
các linh hồn”. Người đã nài xin Mẹ:
“Hãy đến để làm ánh sáng của Cha.
Cha không thể đi một mình”. Người
đã tỏ cho Mẹ biết cái đau đớn của
Người nơi thành phần nghèo khổ bị
bỏ rơi, niềm sầu thương của Người ở
chỗ vô tri của họ và niềm khát vọng
được họ yêu mến. Người đã xin Mẹ
Têrêsa hãy thành lập một cộng đoàn
tu trì, Dòng Thừa Sai Bác Ái, dấn
thân phục vụ thành phần nghèo nhất
trong các người nghèo.
Mẹ mất gần hai năm trời để trắc
nghiệm và phân định trước khi bắt
đầu khởi sự. Vào ngày 17/8/1948,
lần đầu tiên Mẹ mặc bộ sari trắng
viền xanh dương và bước qua cổng
tu viện Loreto thân yêu để tiến vào
thế giới người nghèo. Sau một khóa
huấn luyện ngắn với Các Nữ Tu Thừa
Sai Y Khoa ở Patna, Mẹ Têrêsa trở
về Calcutta và tìm một nơi cư trú
tạm thời với Các Sư Tỷ Nghèo. Vào
ngày 21/12 lần đầu tiên Mẹ đi đến
những khu nhà ổ chuột. Mẹ đã viếng
14

thăm các gia đình, rửa các vết ghẻ
lở cho một số trẻ em, chăm sóc cho
một người già nằm bệnh trên đường
phố và thuốc men cho một người
đàn bà đang chết đói và bị lao phổi.
Mẹ bắt đầu mỗi ngày bằng việc rước
lấy Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh
Thể và rồi lên đường, tay cầm tràng
hạt, để tìm kiếm và phục vụ Ngài nơi
“thành phần không được chú ý tới,
không được yêu thương, không được
chăm sóc”.

và Đau Khổ, những người thuộc
nhiều tín ngưỡng và quốc tịch được
Mẹ chia sẻ tinh thần cầu nguyện của
Mẹ, tinh thần giản dị đơn sơ của Mẹ,
tinh thần hy sinh của Mẹ và tinh thần
tông đồ thực hiện những việc làm yêu
thương khiêm tốn của Mẹ. Tinh thần
này sau đó đã tác động nên Các Giáo
Dân Thừa Sai Bác Ái.
Để đáp lại những lời yêu cầu của
nhiều linh mục, vào năm 1981, Mẹ
Têrêsa cũng đã bắt đầu Phong Trào
Chúa Kitô cho Các Linh Mục như
là một “đường lối thánh thiện nhỏ
bé” cho những vị muốn tham dự vào
đặc sủng và tinh thần của Mẹ. Trong
những năm phát triển nhanh này, thế
giới bắt đầu chú ý tới Mẹ Têrêsa và
công việc Mẹ đã khởi công thực hiện.
Nhiều bằng tưởng thưởng, bắt đầu là
Bằng Tưởng Thưởng Padmashiri của
Ấn Độ vào năm 1962, rồi Giải Nobel
Hòa Bình năm 1979, đã tôn vinh công
cuộc của Mẹ, khiến cho giới truyền
thông lưu ý và bắt đầu theo dõi các
sinh hoạt của Mẹ. Mẹ đã lãnh nhận cả
các thứ giải thưởng và sự chú ý của
thế giới “vì vinh quang Thiên Chúa
và nhân danh kẻ nghèo”. Cuộc đời
lao nhọc của Mẹ Têrêsa chứng tỏ cho
thấy niềm vui của yêu thương, sự cao
cả và phẩm giá của hết mọi con người,
giá trị của những điều nhỏ mọn được
trung thành thực hiện vì yêu mến, và
giá trị siêu việt của tình bằng hữu với
Thiên Chúa.

Sau mấy tháng, Mẹ được những
học sinh của Mẹ trước đó, từng người
một, đến tham gia cộng tác với Mẹ.
Ngày 7/10/1950, hội dòng mới các
Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái đã được
chính thức thành lập tại tổng giáo
phận Calcutta. Vào đầu thập niên
1960, Mẹ Têrêsa bắt đầu gửi các Nữ
Tu của dòng đến các vùng khác ở Ấn
Độ. Sắc Lệnh Ca Ngợi do Đức Thánh
Cha Phaolô VI ban gửi cho hội dòng
của Mẹ đã khuyến khích Mẹ mở một
nhà ở Venezuela. Chẳng bao lâu sau
những nhà khác được thành hình ở
Rôma và Tanzania, rồi dần dần ở
hết mọi lục địa. Bắt đầu từ năm1980
và liên tục qua thập niên 1990, Mẹ
Têrêsa đã mở những nhà ở hầu hết
mọi quốc gia cộng sản, bao gồm cả
ở Khối Sô Viết trước đây, Albania và
Cuba. Để đáp ứng hơn nữa cho cả nhu
cầu về thể lý cũng như thiêng liêng,
năm 1963 Mẹ Têrêsa đã lập hội dòng
Các Tu Huynh Thừa Sai Bác Ái, năm
1976 ngành chiêm niệm cho các Nữ
Thế nhưng còn một phương diện
Tu, năm 1979 ngành Các Tu Huynh
anh hùng khác của người nữ cao cả
Chiêm Niệm, và năm 1984 Các Cha
này đã được tỏ lộ chỉ sau khi người nữ
Thừa Sai Bác Ái.
ấy qua đời. Khuất kín trước mắt của
Tuy nhiên, ơn linh hứng của Mẹ tất cả mọi người, ngay cả với những
không giới hạn vào những ai theo người thân cận nhất với Mẹ, đó là đời
đuổi ơn gọi tu trì mà thôi. Mẹ đã sống nội tâm của Mẹ, đầy những cảm
thành lập tổ chức Đồng Cộng Tác nghiệm đau thương sâu đậm liên lỉ
Viên của Mẹ Têrêsa cũng như Đồng của tình trạng bị xa lìa Thiên Chúa,
Cộng Tác Viên Phục Vụ Bệnh Nhân
(xem tiếp trang 27)
Diễn Đàn Giáo Dân
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hiếp ảnh gia chân dung
Michael Collopy đã từng
cộng tác với nhiều nhân vật nổi
tiếng, thế nhưng hồi tưởng lại công
việc của mình khi thực hiện những
buổi chụp hình Mẹ Têrêsa, ông cho
biết, “Tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai
có thể so sánh được với Mẹ về chiều
sâu tâm linh và về tình yêu vị tha mà
Mẹ đã thể hiện trong suốt quá trình
15 năm làm việc và gặp gỡ của tôi
với Mẹ”.

Kí ức và hình ảnh:

Một thoáng nhìn về những khoảnh khắc
với Mẹ Têrêsa Calcutta
Những bức ảnh và suy tư từ một nhiếp ảnh gia
– người đã cùng đồng hành với thánh nhân suốt 15 năm trời.

Một trong những bức họa được
chọn từ những bức hình của nhiếp
ảnh gia Michael Collopy trong tập
sách ‘Works of Love Are Works of
Peace’ (Công Việc Của Tình yêu
Là Công Việc Của Hoà Bình) đã
được chọn làm hình ảnh chính thức
trong buổi tuyên Thánh Mẹ Têrêsa
Calcutta. Bức ảnh này sẽ được tôn
kính trong buổi lễ tuyên Thánh vào
ngày Chúa nhật 4/9, và sau đó bức sẽ
được tôn kính tại các cộng đoàn của
các chị em Hội Thừa Sai Bác Ái trên
toàn thế giới.
Một bức ảnh khác của nhiếp ảnh
gia Collopys từ tập sách ‘Works of
Love Are Works of Peace’ cũng đang chính thức về Mẹ Têrêsa Calcutta
được sử dụng cho cả bộ sưu tập tem của Tòa Thánh và là hình ảnh bìa
trong lần xuất bản
gần đây của tạp chí
Time.
‘Works
of
Love Are Works of
Peace’ hiện nay đã
có ấn bản bìa cứng.
Qúa trình thực hiện
cũng như việc xuất
bản phải mất hơn
4 năm mới có thể
hoàn thành, với sự
cộng tác của Mẹ
Têrêsa Calcutta.
Cuốn sách với độ
dày khoảng 224
Số 179 Tháng 10-2016

trang đã cung cấp một tài liệu bằng
hình ảnh dễ hiểu nhất về các công
việc tông đồ cũng như đời sống cầu
nguyện của Dòng Thừa Sai Bác Ái
đã được xuất bản. Với mục đích
phục vụ như một tài liệu mang tính
lịch sử, “cuốn sách cầu nguyện qua
hình ảnh này” đã phác hoạ cách sinh
động về sự bình an và niềm vui có
thể đạt được khi “những điều nhỏ
bé” được thực hiện bằng một tình
yêu vĩ đại. Cuốn sách với hơn 180
bức ảnh nghệ thuật với 3 tông màu,
cùng với những lời khuyên thiêng
liêng từ Mẹ Têrêsa Calcutta. Ngoài
ra, với sự cho phép đặc biệt của Mẹ
Teresa, là những nội dung về đời
sống cầu nguyện hằng ngày của
15

Dòng Thừa Sai Bác Ái cũng như
một lá thư riêng về đời sống nội tâm
do chính Mẹ Teresa viết cho toàn thể
Hội Dòng. Mặc dù ngay từ ban đầu,
đây đơn thuần chỉ là một sự chỉ dẫn
đối với các chị em thuộc Hội Dòng
của Mẹ, lá thư “Ta Khát” này đã trở
nên như một nguồn ánh sáng và cổ
võ tinh thần, mời gọi biết bao tâm
hồn đến gần hơn với Thiên Chúa.
Zenit đã xin phép ông Collopy
cùng chia sẻ một số hình ảnh cũng
như những suy tư của ông về khoảng
thời gian ông gặp gỡ và làm việc với
Mẹ Teresa.
“Mẹ đã có một ánh sáng đặc
biệt, một sức cuốn hút và uy tín cá
nhân mạnh mẽ. Mẹ thực sự là một
người Mẹ của tất cả chúng ta, đong
đầy bằng một tình yêu vô vị lợi và
một tình yêu vị tha”.
“Mẹ là một người vui vẻ và đầy
khôn ngoan cũng như một trí tuệ bén
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nhạy cùng với óc hài
hước. Mẹ khá đỗi bình
thường qua nhửng sở
thích bình dị như việc
Mẹ thích chocolate, cà
rem và thích đồ ngọt.
Mẹ đã từng được hỏi
nhiều câu hỏi về việc
làm thế nào để nên
Thánh và Mẹ luôn
luôn đáp lại rằng việc
nên Thánh không phải
là một lời mời gọi chỉ
dàng riêng cho một vài
người nhưng đó là một
nghĩa vụ đối với mỗi
người chúng ta. Đó
chính là mục đích mà tất cả chúng
ta được dựng nên: để yêu thương
và để được yêu và chia sẻ niềm
vui của việc được yêu thương với
những người mà chúng ta gặp gỡ”.

ngợp bởi vô số những nghèo khổ trên
toàn thế giới. Mẹ thường nói: “Nếu
tôi đã không đón nhận người đầu
tiên tại Calcutta, tôi sẽ chẳng bao giờ
tiếp nhận tới 42.000 người như hiện
nay”. Mẹ nói: ‘Tôi chỉ có thể một
“Một ngày nọ tôi thật sự kinh lúc yêu một người và tôi cũng chỉ có
ngạc khi chứng kiến vô số các cảm thể phục vụ một người vào cùng một
xúc của những người thời điểm mà thôi’. Vì vậy, đó là lý
đến với Mẹ. Một số do tại sao Mẹ vẫn tiếp tục công việc
muốn được Mẹ chúc của mình, từng việc từng việc một”.
lành hoặc muốn được
“Một trong những khoảnh khắc
nhận một điều gì đó từ yêu thích nhất của tôi khi bên Mẹ
Mẹ hoặc trút hết mọi đó là những khi tôi không phải thực
nỗi niềm từ thẳm sâu hiện công việc nhiếp ảnh của mình.
tâm hồn với Mẹ. Khi Đó là những khoảnh khắc khi Mẹ
chúng tôi trở lại vào đề nghị tôi cùng quỳ gối trong một
xe, tôi hỏi Mẹ: Dường nhà nguyện và chia sẻ về cuốn sách
như Mẹ chằng hề bao suy niệm về đời sống cầu nguyện và
giờ xét một ai? Mẹ Thánh lễ. Tôi còn nhớ khi tôi chăm
nhanh chóng trả lời chú lắng nghe giọng nói sâu lắng của
tôi: ‘Tôi không bao giờ Mẹ và tiếng hát rất ngọt ngào của
phán xét bất cứ ai bởi Mẹ. Cũng vậy, tôi nhớ lại khoảnh
vì tôi không bao giờ có khắc Mẹ cho một đứa bé bú bình với
quyền đó và điều đó những cử chỉ ân cần như một người
không cho tôi thời gian Mẹ. Tôi cũng nhớ những khoảnh khắc
để yêu thương họ”. tôi lái xe đưa Mẹ tới các cuộc hẹn và
Mẹ dường như hỏi Mẹ nhiều câu hỏi khi Mẹ ngồi
chẳng bao giờ vẻ mệt ngay bên cạnh tôi. Một trong những
mỏi hay bị choáng khoảnh khắc mang tính cá nhân hơn,
chẳng hạn như khi Mẹ hướng dẫn tôi
Diễn Đàn Giáo Dân

Francisco. Nhà nguyện nằm ngay
bên trái cửa chính. Khi chúng tôi đi
đến cửa, đoạn Mẹ ngừng lại và nhìn
lên Thánh giá nơi Chúa Giêsu chịu
đóng đinh phía trên với dòng chữ
lớn bên cạnh: ‘Ta Khát’. Khi Mẹ
ngước nhìn lên Thánh giá, Mẹ nói
với tôi: ‘Hãy nhìn lên Chúa Giêsu,
Ngài là Đấng vô tội và vô cùng tinh
khiết’. Lúc đó, tôi quay sang chiêm
ngắm khuôn mặt của Mẹ. Rồi Mẹ
nói: ‘Nhưng dường như Ngài muốn
cúi xuống để hôn mỗi người chúng
ta, và vòng tay của Ngài như đang
giang rộng để ôm lấy mỗi người
chúng ta, và Thánh Tâm Ngài như
rộng mở để bao phủ lấy tâm hồn bé
về đời sống tâm linh hay chỉ dạy tôi được ghi khắc trong lòng bàn tay nhỏ của mỗi người chúng ta’. ‘Đó
những lời cầu nguyện đơn sơ giúp Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều cũng chính là tình yêu cao vời nhất
mà Thiên Chúa dành cho mỗi người
tôi vượt qua những trở ngại trong quý giá trước mặt Thiên Chúa”.
chúng ta”.◙
cuộc sống. Có lẽ bài học lớn nhất mà
“Một buổi tối nọ Mẹ tiễn tôi
tôi học được từ Mẹ đó là Thiên Chúa
đến tận cửa sau một ngày mệt nhọc
 Minh Tuệ (theo Zenit)
yêu thương mỗi người chúng ta đến
tại một tập viện của Mẹ tại San
dường nào. Mỗi người chúng ta đã

Thông Báo
của Ban Điều Hành Quỹ Yểm Trợ kiện Công Ty Formosa
Kính Thưa Quý Đồng Hương
Trước tình hình khẩn cấp cần yểm trợ phương tiện cho 350 nạn nhân thảm hoạ môi trường do công ty
Formosa Vũng Áng gây ra, dưới sự điều hợp của Linh Mục Đặng Hữu Nam, những người thiện chí tại hải ngoại
đã thành lập Quỹ Yểm Trợ kiện Công Ty Formosa.
Ban Điều Hành quỹ yểm trợ kêu gọi tấm lòng yêu quê hương đất nước của người Việt Nam, kính xin quý
vị mỗi người góp tay, kẻ ít người nhiều đóng góp cho quỹ, để các nạn nhân có tiền án phí tiến hành vụ kiện tập
đoàn Formosa đòi bồi thường xứng hợp cũng như đóng cửa Formosa.
Mọi đóng góp xin ghi: HY VỌNG. Phần Memo xin ghi: Kiện Formosa
Và gửi về: P.O. Box 39 Midway City , CA 92655
(Mọi đóng góp sẽ được cấp Biên Nhận để trừ thuế)

Mọi chi tiết xin liên lạc: Bác Sĩ Trần Văn Cảo ĐT 714 716 6241
Giáo sư Lê Tinh Thông ĐT 714 277 9888 ● Ông Nguyễn Đức Luận ĐT 714 867 3839
Thay mặt Ban Điều Hành Quỹ yểm trợ kiện Formosa

Bác Sĩ Trần Văn Cảo
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Các Thánh Cũng Là
Những Con Người?
Tác giả Eva Bucher.
Die Zeit, ngày 01.09.2016.
Người dịch: Phạm Hồng-Lam

Kẻ ngưỡng mộ tôn vinh Bà,
kẻ phê phán kết tội Bà.
Mẹ Tê-rê-xa đã được phong thánh
tại Roma ngày 04.09.2016.

B

à là thần tượng trong thời
đại chúng ta, và nhiều người
từ lâu coi Bà là thánh. Họ gọi Bà là
“Thiên Thần Của Người Nghèo”, vì
Bà phục vụ những người bất hạnh
trong các khu ổ chuột tại Calcutta.
Những người chỉ trích, trái lại, chửi
Bà là “Thiên Thần Của Sự Chết”; Bà
hi sinh cho người nghèo một cách
mù quáng; dưới tấm khăn đạo đức
Bà chủ trương tôn thờ đau khổ, chứ
không nhắm giảm trừ các nguyên
nhân của đau khổ. Tác giả người anh
gốc pakistan Tariq Ali còn gọi việc
phong thánh cho Bà vào cuối tuần
này là chuyện “buồn cười”: vì Mẹ
Tê-rê-xa là tiêu biểu cho “lương tri
xấu của thế giới người giàu”.
Có thể. Nhưng đó phải chăng là
luận cứ chống lại việc dấn thân của
người nữ tu? Không chỉ việc lí tưởng
hoá, mà cả việc nhấn bùn Bà đều có
vấn đề. Các cuốn sách tiểu sử một
chiều về Bà cũng gặp những lỗi lầm
đó: hoặc là tung hô quá lẽ hoặc là
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biếm chửi quá lời. Phải chăng Mẹ
Tê-rê-xa cũng là một con người
phàm, với cả ưu điểm lẫn nhược
điểm của nó?

trên 500 nhà săn sóc người bệnh và
kẻ hấp hối, lo cho người bệnh, mồ
côi và người già trên khắp thế giới.
Xác tín của cô: Ai yêu Chúa, phải
Người được Giáo Hội công giáo yêu tha nhân đang cần giúp đỡ, bởi
tôn phong là thánh, khi người đó bất vì chính đức Giê-su cũng đã là một
chấp những bất lợi cho chính mình kẻ cần giúp đỡ.
để sống theo Tin Mừng. Mẹ Tê-rê-xa
Năm 1979 Mẹ Tê-rê-xa nhận
là một môn đệ của đức Giê-su, khi giải Nobel hoà bình. Có xứng đáng
Bà chấp nhận đối diện với đau khổ, không? Nhà phê bình tôn giáo
cầu nguyện và cùng đau với người Christopher Hitchens đổ cho Bà tội
nghèo và người bệnh. Bà bảo vệ truyền đạo những người không có
nhân phẩm của từng con người trong khả năng tự vệ. Ông cho biết, nhiều
những hoàn cảnh bất xứng nhất. Cái y sĩ cáo buộc các nữ tu vô học của
trớ trêu của Bà là đã biến cái xấu xa Bà đã cho người bệnh uống không
của đau khổ trở thành nét đẹp của đủ thuốc giảm đau. Những cáo buộc
đường thương khó. Can đảm của Bà gia trọng đến nỗi các nhà khoa học
là đã chiến thắng được sự sợ hãi của Canada năm 2013 đã phê phán người
mình trước nỗi đau của kẻ khác.
quá cố Tê-rê-xa (mất năm 1997) là
Anjezee Bojaxhiu sinh năm 1910 “kẻ đáng nghi”. Hitchens cáo buộc
tại nơi mà ngày nay gọi là Skopje Bà đã rửa tội cho những người hấp
ở Mazedonia. 18 tuổi cô vào Dòng hối, cáo buộc này cho tới nay chưa
Loreto của Ái-nhĩ-lan và được gởi ai tìm được bằng cớ nào.
sang Ấn-độ để dạy học. Trên một
chuyến xe băng qua Calcutta cô bảo,
cô nghe được tiếng của Đấng bị đóng
đinh: “Tôi khát!” Từ đó cô rời Dòng
và vào ở trong khu dân nghèo. Quấn
lên mình tấm Sari và lập dòng “Nữ
Thừa Sai Bác Ái”. Dòng rốt cuộc có

Bác ái là thông điệp nền tảng của
Ki-tô Giáo - nhưng bác ái này được
thực thi ra sao, thì xưa nay vẫn còn
bàn cãi. Thần Học Giải Phóng muốn
giải quyết nạn nghèo đói bằng chính
trị. Thần Học Thương Xót muốn
(xem tiếp trang 91)
Diễn Đàn Giáo Dân

Tuyên ngôn hòa bình

của các vị LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO
tại Assisi

ASSISI.

C

ác vị lãnh đạo tôn giáo thế giới bày tỏ quyết
tâm dấn thân xây dựng hòa bình, đồng thời lên
án mọi hình thức lạm dụng tôn giáo để biện minh cho
khủng bố, bạo lực và chiến tranh.
Lập trường trên đây được các vị bày tỏ trong tuyên
ngôn chung vào cuối ngày cầu nguyện cho hòa bình thế
giới tại Assisi 20-9-2016 trước sự hiện diện của 500 vị
lãnh đạo các tôn giáo và hàng chục ngàn tín hữu tại quảng
trường trước Vương cung thánh đường thánh Phanxicô
ở Assisi.
Số 179 Tháng 10-2016

Tại buổi bế mạc này, một số vị lãnh đạo tôn giáo
trong đó có Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo chủ
chính thống Constantinople, Hòa thượng Giáo chủ Tông
phái Phật giáo Thiên Thai, Nhật Bản, một số vị khác,
sau cùng là ĐTC.
Buổi lễ được tiếp tục với phần đọc một lời kêu gọi
Hòa Bình, được trao cho các em bé thuộc nhiều nước
khác nhau.
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Lời kêu gọi hòa bình
“Là những người nam nữ thuộc các tôn giáo khác nhau, chúng tôi họp nhau như những người lữ
hành tại thành của thánh Phanxicô. Tại đây cách đây 30 năm, vào năm 1986, theo lời mời của ĐGH Gioan
Phaolô 2, các vị đại diện tôn giáo toàn thế giới, lần đâu tiên tham dự một cách trọng thể, để khẳng định
mối liên hệ không thể tách rời giữa đại thiện ích hòa bình và thái độ tôn giáo chân chính. Từ biến cố
lịch sử ấy, đã khởi sự một cuộc lữ hành dài, qua nhiều thành phố trên thế giới, đưa nhiều tín hữu can
dự vào cuộc đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình; đã liên kết nhưng không tạo nên sự lẫn lộn, mang
lại những tình bạn liên tôn vững chắc và góp phần dập tắt không ít các cuộc xung đột. Đây là tinh thần
đang linh hoạt chúng tôi: thực hiện cuộc gặp gỡ trong đối thoại, chống lại mọi hình thức bạo lực và lạm
dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh và khủng bố. Tuy nhiên, trong những năm qua, vẫn còn
bao nhiêu dân tộc đang bị thương tổn đau thương vì chiến tranh. Người ta vẫn luôn không hiểu rằng
chiến tranh làm cho thế giới xấu hơn, để lại gia sản đau thương và oán thù. Tất cả bị mất mát với chiến
tranh, kể cả những kẻ thắng trận.
“Chúng tôi đã dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa, xin Ngài ban hồng ân hòa bình cho thế giới.
Chúng tôi nhìn nhận sự cần thiết phải liên lỷ cầu nguyện cho hòa bình, vì lời cầu nguyện bảo vệ và soi
sáng thế giới. Hòa bình là danh xưng của Thiên Chúa. Ai khẩn cầu danh Thiên Chúa để biện minh cho
khủng bố, bạo lực và chiến tranh, thì không đi theo con đường của Chúa: chiến tranh nhân danh tôn
giáo trở thành chiến tranh tôn giáo. Với xác tín mạnh mẽ, chúng tôi tái khẳng định rằng bạo lực và
khủng bố trái ngược với tinh thần tôn giáo chân chính.
“Chúng tôi đã lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, các trẻ em, các thế hệ trẻ, các phụ nữ và bao
nhiêu anh chị em đang đau khổ vì chiến tranh; cùng với họ chúng tôi mạnh mẽ nói rằng: Không chấp
nhận chiến tranh! Ước gì tiếng kêu đau thương của bao nhiêu người vô tội được lắng nghe. Chúng tôi
khẩn thiết xin các vị lãnh đạo các dân nước hãy giải trừ những động lực chiến tranh: sự ham hố quyền
bính và tiền bạc, lòng tham lam của những kẻ buôn bán võ khí, những lợi lộc phe phái, những trả thù vì
quá khứ. Xin gia tăng sự dấn thân cụ thể để lại trừ những nguyên nhân tiềm ẩn của các cuộc xung đọt:
những tình trạng nghèo đói, bất công, và chênh lệch, sự bóc lột và coi rẻ sự sống con người.
“Sau cùng, hãy mở ra một thời đại mới, trong đó thế giới hoàn cầu hóa trở thành gia đình các dân
tộc. xin thực thi trách nhiệm kiến tạo hào bình chân thực, quan tâm đến những nhu cầu đích thực của
con người và của các dân tộc, vượt thắng những xung đột bằng sự cộng tác, chiến thắng những oán
thù và vượt lên trên những hàng rào bằng cuộc gặp gỡ và đói thoại. Không gì bị mất mát khi thực sự
thi hành đối thoại. Không gì là không có thể nếu chúng ta ngỏ lời với Thiên Chúa trong kinh nguyện. Tất
cả đều có thể là những người xây dựng hòa bình; từ Assisi chúng tôi quyết tâm canh tâm dấn thân trở
thành những người xây dựng hòa bình với sự phù giúp của Thiên Chúa, cùng với tất cả những người
nam nữ thiện chí."
Sau khi tuyên ngôn hòa bình được công bố, mọi
người đã thinh lặng mặc niệm các nạn nhân chiến
tranh, trước khi các vị đại diện tôn giáo ký vào Lời
Kêu Gọi hòa bình, và thắp sáng hai cây đèn nhiều
ngành.
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Ngày cầu nguyện được kết thúc với cử chỉ trao ban
bình an giữa các tham dự viên.◙

 LM Trần Đức Anh, OP (Radio Vatican)
Diễn Đàn Giáo Dân

V

ào lúc 3 giờ chiều ngày
Thứ Năm 25-8-2016, lễ
phong chức Giám Mục chính tòa
Kamloops cho Cha Joseph Nguyễn
Phương đã được cử hành trọng thể
tại Sandman Center nằm ở trung
tâm thành phố Kamloops, tỉnh bang
British Columbia, Canada.
Trung tâm Sandman là một vận
động trường có mái che, đủ sức chứa
hàng chục ngàn người. Những người
tham dự đến từ khắp nơi. Ngoài dân
sống tại Kamloops, còn có những
người đến từ Hoa Kỳ và các thành
phố khác của Canada, nhiều nhất là
Vancouver, Surrey. Có những người
đến từ Toronto, Medecine Hat...
Chúng tôi đến từ Calgary. Những
tà áo dài của các phụ nữ Việt Nam
đã tạo một hình ảnh chưa bao giờ
có tại thành phố Kamloops, vùng
núi non, sông hồ và rừng thông rất
hiếm người Việt sinh sống. Mặt sàn
của vận động trường được kê ghế và
kín người ngồi trước lễ cả nửa giờ.
Những tầng ghế
nhiều cấp ở hai
bên cũng gần
đầy. Chỉ cò một ít
ghế trống hai bên
phía cuối. Chúng
tôi ước lượng có
khoảng
10,000
người tham dự.

Lễ Phong Chức
TÂN GIÁM MỤC
KAMLOOPS

JOSEPH NGUYỄN PHƯƠNG
từ các nơi về dự. Trong hàng giám
mục, tất cả các giám mục Canada
đều có mặt, kể cả Đức Cha Vinh
Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám Mục
Phụ Tá Toronto. Ngoài ra còn có
Đức Cha Mai Thanh Lương, Giám
Mục Phụ Tá Orange, California, mới

nghỉ hưu. Về các linh mục, chúng tôi
thấy nhiều hơn số 120. Các linh mục
Việt Nam rất đông. Đức Ông Sosa
Rodriguez, Cố Vấn Tòa Khâm Sứ
Tòa Thánh tại Canada cũng hiện
diện.
Vị chủ phong là Đức Cha J.

Một bục cao,
rộng, được dựng
ở cuối vận động
trường để đặt bàn
thờ và cũng là nơi
dành cho các giám
mục và linh mục
tham dự và đồng
cử hành thánh lễ.
Theo ước tính
của Ban Tổ chức,
có 18 giám mục và 120 linh mục
Số 179 Tháng 10-2016

Cha Peter Nguyễn Phương tiến ra bàn thờ để nhận nghi thức phong chức giám mục

21

câu hỏi của vị chủ
phong và trả lời
của tân chức, phủ
phục khi đọc kinh
cầu Các Thánh,
đặt tay trên đầu,
sức dầu thánh, trao
mũ, gậy và dẫn đến
ngai giám mục.
Sau đó thánh
lễ misa đầu tiên
của Tân Giám
Mục được cử hành
do chính ngài là
chủ tế. Ba ca đoàn,
một Canada, hai
Việt Nam đã hát
những bài thánh
ca bằng các thứ
tiếng
La-tinh,
Anh,
Việt.
Đó là
Vị chủ phong đặt tay lên đầu tân chức trước khi xức dầu Thánh
ca đoàn Kamloops, ca đoàn giáo xứ
Saint Matthew ở Surrey và ca đoàn
Michael Miller, Tổng Giám Mục Giám Mục, đang phục vụ tại giáo
giáo xứ Saint Joseph, Vancouver.
Vancouver. Hai vị phụ phong là Đức phận Versailles, Pháp, và Cha Peter
Trong bài giảng, Đức Cha
Cha David Monroe, nguyên Giám Nguyễn thuộc giáo phận Kamloops.
Mục Kamloops, vừa được Đức Giáo
Các nghi thức được diễn tiến Richard Gagnon, Tổng Giám Mục
Hoàng chấp nhận cho nghỉ hưu theo theo lê luật Giáo Hội: đọc thư bổ Winnipeg, đã ngỏ lời hoan nghênh
đơn xin, và Đức Cha Stephen Jensen, nhiệm của Đức Giáo Hoàng, những một người từ rất xa đến đất nước này
để phục vụ con cái Chúa. Người từ
Giám Mục Prince Geoge. Điều đặc
biệt là Đức Cha Jensen và
Đức Cha Nguyễn Phương
có thời cùng làm chánh,
phó xứ giáo xứ Corpus
Christi ở Vancouver.
Hiếm có trường hợp cả
cha sở lẫn cha phó của
cùng một giáo xứ vào
cùng thời điểm đều trở
thành giám mục, kẻ trước
người sau. Một điều đặc
biệt khác là hai linh mục
phụ tá trên bàn thờ cũng
là ngưới Việt Nam: Cha
Peter Nguyễn Thiết (cậu,
hay chú, bác, tiếng Anh
đều gọi là uncle) của tân
Đức tân Giám Mục cử hành thánh lễ
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Diễn Đàn Giáo Dân

xa đến phải sống trong một xứ mới,
nói ngôn ngữ mới, gặp gỡ những
người mới, nhưng vị này đã chọn
khẩu hiệu “Đứng vững trong Chúa”
để cùng giám mục đoàn Canada dìu
giắt dân Thiên Chúa.
Cuối thánh lễ, các đại diện của
Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh, linh mục
đoàn Kamloops, nữ tu và giáo dân
giáo phận Kamloops đã lần lượt lên
tiếng chào mừng và bầy tỏ sự thần
phục đối với Tân Giám Mục. Đặc
biệt, đại diện của những người bản
địa (people of first nations) đã phát
biểu khá dài chào mừng tân Giám
Mục nhân danh khối tín hữu đông
đảo sống nơi rừng núi (Giáo phận
Kamloops có 40 nhà thờ của những
người bản địa). Trong khi vị đại diện
này nói, có một phụ nữ mặc y phục
truyền thống, đứng gần diễn giả, đưa
cao cây gậy có gắn những biểu tượng
của các bộ lạc và vung qua vung lại.

cùng.
Chủ Bút Mặc Giao chúc mừng Tân Giám Mục
ngay sau lễ truyền chức
Sau những
lời cám ơn,
ngài
nói
Chúa tại Kamloops. Mọi hy vọng,
rằng chỉ vì lòng Thương Xót của mọi hy sinh và nỗ lực của ngài sẽ
Thiên Chúa mà ngài được chỉ định được coi như tặng phẩm ngài tặng
Tân Giám Mục là người nói sau làm Giám Mục coi sóc đoàn chiên cho giáo phận này. Ngài quan tâm
tới việc truyền giáo, nhất là cho giới
trẻ, để làm cho giáo phận sống động
và thêm nhiều người tin theo Chúa.
Trong bài giảng, thỉnh thoảng ngài
nói những câu dí dỏm khiến cử tọa
cười ồ thích thú. Thí dụ, “Có một em
trai gửi email cho tôi nói rằng những
ai giữ những chức vụ cao như giám
mục đều là người lớn, nhưng tại sao
cha làm giám mục mà không lớn?”
(diễu về chiều cao của mình so với
các giám mục da trắng). Hay: “Tôi
là chủ chiên mới, nên phải ngửi mùi
con chiên, làm quen với mùi ấy thì
mới chăn chiên tốt hơn” (bài Phúc
âm trong thánh lễ nói về việc Chúa
bảo Phêrô nhiều lần: hãy nuôi chiên
của ta. Hãy chăn giắt chiên ta). Tính
hài hước của ngài đã được Đức Tổng
Giám Mục Gagnon nhắc tới trong
bài giảng.
Nhà thờ Sacred Heart, chánh tòa Kamloops

Số 179 Tháng 10-2016

Trước khi kết thúc thánh lễ, tân
23

G i á m
Mục ban
p h é p
l à n h
trọng thể
đầu tiên
cho mọi
người
tham dự.

giờ 30, thánh lễ tạ ơn được Đức tân
Giám Mục chủ sự tại nhà thờ Sacred
Heart, cũng là nhà thờ chính tòa của
địa phận, tọa lạc giữa trung tâm thành
phố, được xây từ lâu, dáng cổ kính,
vững chắc, nhưng không đủ lớn để
chứa hết đoàn giáo dân và tín hữu
phương xa kéo đến đông đảo. Có
gần một chục giám mục và khoảng
50 linh mục tham dự thánh lễ này.
Sau thánh lễ, mọi người được mời
dự cuộc tiếp tân tại sân bên hông
nhà thờ. Trong dịp này, chúng tôi đã
gặp lại Đức tân Giám Mục, trao quà
của Diễn Đàn Giáo Dân mừng ngài,
gồm một tấm plaque pha-lê khắc
chữ, một cuốn Công Giáo Việt Nam
2005-2015 và báo DĐGD số 177 có
hình ảnh và lời chúc mừng ngài ở bìa
trang 2. Ngài đã nhờ tôi chuyển lời
cám ơn anh chị em và hẹn gặp lại
chúng tôi trong bữa cơm chung vui
vào buổi trưa.

Sau
thánh
lễ, mọi
người
còn lưu
lại
ở
khoảng
sân rông
p h í a
trước
Ô. Mặc Giao trao quà kỷ niệm của DĐGD cho Đức Tân Giám Mục
để giải khát,
hàn huyên và
chụp hình. Chúng tôi đi tìm
Đức tân Giám Mục trong hội
trường để chúc mừng ngài.
Bữa cơm trưa chung vui được
Chúng tôi đã gặp ngài, còn tổ chức tại hội trường giáo xứ John
mặc nguyên phẩm phục và Viannay, cách nhà thờ chính tòa
cầm gậy. Chúng tôi đã đại khoảng 10 cây số. Số người tham
diện
Nguyệt
San Diễn Đàn
Giáo dân chúc
mừng ngài và
xin Chúa ban
nhiều ơn lành
hồn xác cho
ngài. Đức Cha
vui vẻ cám ơn
và hẹn gặp lại
chúng tôi sau
lễ tạ ơn sẽ được
cử hành ngày
hôm sau tại nhà
thờ chính tòa
Kamloops.

Tấm plaque kỷ niệm
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Sáng hôm
sau, Thứ Sáu
26-8-2016, lúc 9

Cha Nguyễn Thế Tuyển và ĐC Stephen Jensen
Diễn Đàn Giáo Dân

đến từ Việt Nam, có em trai là Linh
Mục Peter Nguyễn Thế Tuyển đến
từ Cambridge, Ontario, Canada, và
hai em gái em gái nữ tu: sơ Faustina
Nguyễn Thị Nguyệt Cầu, dòng
Christian Charity, New Jersey, Hoa
Kỳ, và sơ Marie Prudence Nguyễn
Thị Mai Duyên, dòng Chúa Quan
Phòng, Cần Thơ, Việt Nam.
Tiệc gần tan, chúng tôi từ giã
Đức Cha ra về. Đức Cha bắt tay tạm
biệt, nói: “Mình sẽ gặp lại nhau để
có giờ nói chuyện nhiều hơn”. Tôi
chỉ vâng dạ và không biết lần sau
còn đủ sức khỏe lái xe 600 cây số đi
thăm Đức Cha hay không.

Các bạn cựu chủng sinh tặng mũ gậy cho tân Giám Mục

dự cũng đông tới mấy trăm, đa số
là khách Việt Nam từ các nơi xa.
Các giám mục, linh mục và giáo
dân da trắng được dịp thưởng thức
một bữa cơm Việt Nam thuần túy
gồm các món chả giò, sườn nướng,
gà nướng, heo quay, gỏi nộm, salad,
súp... Quý vị chiếu cố rất tận tình và
khen nức nở. Các món ăn được đem
từ Vancouver đến (cách đó 400 cây
số) do các bà thuộc các giáo sứ Việt
Nam ở Vancouver và Surrey nấu
nướng. Cũng chính các bà đứng tiếp
các món ăn cho thực khách xếp hàng
dài chờ lượt. Nếu không có các bà,
tiệc mừng chắc sẽ chỉ có chicken và
cookies.
Không khí buổi tiệc rất thân
thiện và vui vẻ, không xa hoa nhưng
đầy đủ, chân tình. Đặc biệt các cựu
chủng sinh Lê Bảo Tịnh, Ban Mê
Thuột, nơi Đức Cha Nguyễn Phương
khởi sự đời sống tu trì, đã lên hát một
bài tặng Đức Cha. Họ mời Đức Cha
cùng lên hát. Thật cảm động. Anh
Số 179 Tháng 10-2016

em sau trên 40 năm mới gặp lại nhau
nơi xứ lạ quê người, nhiều người đã
trở thành linh mục, một số lập gia
đình. Dịp này họ cũng tặng người
bạn tân giám mục một mũ “vít vồ”
và một cây gậy chăn chiên “made in
Vietnam”.
Điểm đặc biệt khác là lễ tấn
phong và buổi tiệc có sự hiện diện
của Ông Cố và gia đình của Đức Cha

Xin Chúa cho Đức Cha Joseph
PHUONG NGUYEN (nói theo lối
Canada) dồi dào ơn phần hồn và
phần xác để coi sóc đoàn chiên sống
rải rác trên một diện tích 120,000 cây
số vuông, bằng 1/3 diện tích nước
Việt Nam. Chỉ nguyên việc Đức Cha
lái xe đường núi vào mùa Đông để
đi “ngửi mùi” con chiên đã thấy mệt
rồi. May thay Đức Cha hãy còn trẻ
và khỏe. Mới 59 tuổi trời.◙

 Phóng viên
Diễn Đàn Giáo Dân
◄ Nữ tu Faustina Nguyệt Cầu,
em gái Đức Cha

Tích cöïc tham
döï chieán dòch
moãi Ñoäc Giaû
giôùi thieäu theâm
Ñoäc Giaû môùi.
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Hành trình bền vững Đức Tin
của Tân Giám mục

Giuse Nguyễn Thế Phương

T

heo bản tin
chính thức trên
trang nhà của Giáo phận
Công Giáo Kamloops,
ở Tỉnh Bang British
Columbia, miền viễn
Tây Canada (www.rcdk.
org) vào ngày 01 tháng
Sáu năm 2016 Đức
Thánh Cha Phanxicô
đã ban hành Sắc chỉ
chọn Linh Mục Giuse
Nguyễn Thế Phương,
sinh ngày 25/03/1957,
Đại chủng sinh Việt
Nam, thuyền nhân tỵ
nạn đến Vancouver vào
năm 1987, thợ sơn, tu
học tại Đại Chủng Viện
Chúa Ki Tô Vua và được
truyền chức Linh Mục
vào ngày 30/5/1992.
Trong gần 25 năm qua
Đức Giám Mục tân cử
Giuse Nguyễn đã phục
vụ tại các Giáo Xứ
trong TGP Vancouver,
và đã là Giám Đốc Ơn
Gọi, Trưởng Giáo Phủ- Điều Phối
Viên Văn phòng Toà TGM và sau
cùng trở thành Linh Mục Tổng Đại
Diện Tổng Giáo phận Vancouver
(Vicar General and Moderator of
Archdiocese of Vancouver).

trong lịch sử của Giáo Phận và Tổng
Giáo Phận có một vị Linh Mục được
đào tạo, phục vụ và thuộc về TGP
Vancouver, tức là Giám Mục Giáo
phận nhà. Điều tự hào thứ hai cũng
mang tính lịch sử, là một người tỵ nạn
thuyền nhân từ Việt Nam trở thành vị
Giám Mục Chính Toà Kamloops đầu
tiên thuộc TGP Vancouver.
Nhờ ơn Chúa thương
xót, người thuyền nhân tỵ
nạn Đại chủng sinh Giuse
Nguyễn Thế Phương, sau
những năm bị bách hại
gian khổ vì Đức Tin, đến
Vancouver năm 30 tuổi, đi
làm thợ sơn để có tiền đi
học tiếng Anh, được thụ
phong Linh Mục vào năm
35 tuổi; và ngày nay ở tuổi
59 là Linh Mục Tổng Đại
Diện của TGP Vancouver,
người thuyền nhân tỵ nạn
Giuse Nguyễn Thế Phương
đã được chọn làm vị Giám
Mục Chính Toà đời thứ 6
của Giáo phận Kamloops,
Vancouver.
ĐỨNG VỮNG TRONG
CHÚA- STAND FIRM IN
THE LORD (Phil. 4,1)

Vâng nhờ ơn Chúa và
Đứng Vững Trong Chúa,
hành trình bền vững Ơn Gọi
và bền đỗ trong Đức Tin
Giáo phận Kamloops, Vancouver để
của Đức Giám Mục tân cử Giuse
kế vị người tiền nhiệm là Đức Cha
Nguyễn Thế Phương thật đáng được
David Monroe, cũng nguyên là Tổng
ghi nhận, học tập và suy ngẫm.
Đại Diện TGP Vancouver, Giám Mục
Trên Huy hiệu Giám Mục của
Chính Toà đời thứ 5 của Giáo phận
Kamloops (2002-1/6/2016) năm nay Đức Giám Mục tân cử bao quanh bởi
75 tuổi và đã được Đức Thánh Cha Mũ và 12 dải tua màu xanh lá cây
Đức Giám Mục tân cử Giuse Phanxicô chấp thuận cho nghỉ hưu của vị Giám mục. Trong phần khiên
ở trên cùng là ngôi sao trắng trên
Nguyễn Thế Phương sẽ được tấn theo Giáo Luật.
nền trời vàng, chiếu soi trên 3 ngọn
phong Giám mục và trở thành vị
Thông tin Toà Giám Mục
Giám Mục Chính Toà đời thứ 6 của Kamloops tuyên bố lần đầu tiên núi nhưng là hợp phần của hai màu
xanh biển và đỏ, hai màu xanh đỏ
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này giống như một nụ hoa hồng, hoa
tulip, ở giữa hai vùng màu xanh đỏ
là một con thuyền có 1 cánh buồm to
no gió màu trắng, con thuyền tượng
trưng cho Giáo Hội của Chúa trên
hành trình thế gian và cũng mang
ý nghĩa người thuyền nhân Giuse
Nguyễn Thế Phương đã đến Canada
qua trại tỵ nạn tại Phillipines, ở giữa
cánh buồm màu trắng nổi bật lên
Thánh Giá màu trắng được bao bọc
bởi hai nhánh lá phong (Maple leaf
của Canada) lá phong bên phải là
màu xanh lá cây của Canada mùa hè,
nửa lá phong bên trái màu đỏ tượng
trưng cho mùa thu đẹp của Canada
và quốc kỳ Canada. Màu đỏ tươi và
màu xanh lá cây phong này cũng bao
hàm ý nghĩa tươi trẻ, nhiệt thành bền

T

iểu sử Mẹ Têrêsa...

gần 4 ngàn và đã thiết lập được 610
nhà ở 123 quốc gia trên thế giới, số
(tiếp theo trang 14)
nữ tu dòng của Mẹ đã gần 4 ngàn và
thậm chí bị Ngài loại bỏ, mà lại cứ đã thiết lập được 610 nhà ở 123 quốc
càng khát vọng tình yêu của Ngài. gia trên thế giới.
Mẹ đã gọi cảm nghiệm nội tâm này là
Vào 3/1997, Mẹ đã chúc lành cho
“bóng tối tăm”. “Đêm tối đau thương”
vị thừa kế mới được tuyển bầu của
của linh hồn Mẹ, bắt đầu vào khoảng
mình làm Bề Trên Tổng Quyền của
thời gian Mẹ khởi sự hoạt động cho
Dòng Thừa Sai Bác Ái, để rồi thực
người nghèo và đã tiếp tục cho đến
hiện nhiều chuyến xuất ngoại hơn.
hết đời của Mẹ, đã khiến Mẹ tiến đến
Sau khi gặp Đức Thánh Cha Gioan
chỗ được hiệp nhất sâu xa với Thiên
Phaolô II lần cuối cùng, Mẹ đã trở về
Chúa hơn bao giờ hết. Nhờ bóng tối
Calcutta và sống những tuần lễ cuối
tăm Mẹ đã tham dự một cách lạ lùng
cùng của mình tiếp đón các khách
vào cơn khát của Chúa Giêsu, vào
viếng thăm và chỉ dẫn cho các Nữ Tu
khát vọng đau thương bừng cháy yêu
của Mẹ.
thương của Người, và Mẹ đã tham dự
Vào ngày 5/9, Mẹ đã chấm dứt
vào nỗi cô đơn hiu quạnh nội tâm của
cuộc sống trần gian. Mẹ đã được
thành phần nghèo khổ.
vinh dự chôn cất theo quốc táng do
Trong những năm cuối đời của
chính quyền Ấn Độ thực hiện, và thi
mình, mặc dù có những vấn đề trầm
thể của Mẹ được an táng tại Nhà Mẹ
trọng về sức khỏe, Mẹ Têrêsa vẫn
Dòng Thừa Sai Bác Ái. Mộ của Mẹ
tiếp tục coi sóc Hội Dòng của Mẹ và
trở thành một địa điểm hành hương
đáp ứng các nhu cầu của người nghèo
mau chóng và là nơi cầu nguyện cho
cũng như của Giáo Hội. Vào năm
dân chúng thuộc đủ mọi tín ngưỡng,
1997, con số nữ tu dòng của Mẹ đã
giầu cũng như nghèo.
Số 179 Tháng 10-2016

vững ĐứcTin, dưới đáy khiên
là một con chim Lạc đang dang
rộng đôi cánh bay. Trước đây khi
còn là Chủ Tịch Miền Tây của
Liên Giáo Sỹ Tu Sỹ VN Canada,
hình như vị Chủ Tịch này và các
Linh Mục cùng Miền đã vẽ huy
hiệu cho Liên Giáo Sỹ Tu Sỹ Việt
Nam-Canada có con chim Lạc
của truyền thuyết con Hồng cháu
Lạc Việt Nam. Sau cùng ở dưới
chân phần Thánh Giám Giám
mục trên dải châm ngôn ghi hàng
chữ bằng tiếng Latin “ STATE
IN DOMINO (Phil. 4,1) Chữ in
màu đen đơn sơ trên nền trắng.
Chính Đức Cha tân cử Giuse
phiên dịch ra tiếng Việt Nam
là “Đứng vững trong Chúa”.◙
Mẹ Têrêsa đã để lại chứng từ của
một đức tin không lay chuyển, một
niềm hy vọng bất khuất và một đức
ái phi thường. Việc Mẹ đáp lại lời
kêu gọi của Chúa Giêsu “hãy đến làm
ánh sáng của Cha”, làm Mẹ trở thành
một vị Thừa Sai Bác Ái, thành “mẹ
của người nghèo”, làm biểu hiện của
lòng xót thương trước thế giới, và là
một chứng từ sống động cho tình yêu
khát khao của Thiên Chúa. Không
đầy hai năm sau khi qua đời, căn cứ
vào tiếng tăm thánh thiện lẫy lừng của
Mẹ cùng với những thuận lợi xẩy ra,
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã
cho phép tiến hành việc phong thánh
cho Mẹ. Ngày 20/12/2002, Ngài đã
chuẩn nhận sắc lệnh về các nhân đức
anh hùng và phép lạ của Mẹ.◙
(Trích Vietcatholic)
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Löôïm Laët
Ñoù Ñaây
 Trần Phong Vũ
Chùa Liên Trì
bị dứt điểm!?

nhất là khi nhìn tấm hình HT Viện
Chủ Không Tánh trở về ngồi giữa
cảnh hoang tàn của chốn tôn nghiêm,
nơi Thày đã dày công vun đắp từ bao
ràn ngập các trang mạng nhiêu năm qua. Sau đây là trích đoản
những ngày tháng 9 vừa qua bản tin của phái viên GNsP:
là các bản tin liên quan tới sự kiện
“Vị Hòa Thượng đã qua tuổi
nhà cầm quyền CSVN đã huy động ‘Thất thập cổ lai hy’ đau xót chứng
500 công an tới phong tỏa chùa Liên kiến cảnh ngôi Chùa mà mình đã
Triì, trục xuất Hòa Thượng Thích sống 50 năm qua, nay thành một
Không Tánh, Viện Chủ và quý Thày đống hoang tàn đổ nát. Cảnh tượng
đang trụ trì lâu nay. Một số sư quốc thương tâm đập vào mắt thầy Thích
doanh đã được nhà nước đưa tới để Không Tánh vào sáng ngày 17.09,
tiếp thu ngôi chùa Phật Giáo đã có khiến Thầy một lần nữa lên cơn đau
lịch sử ngót một thế kỷ tọa lạc tại Thủ tim và không thể nói được gì nhiều.
Thiêm sát nách Saigon, nơi trước
Sau khi tìm cách ra khỏi bệnh
năm 75 từng được thế giới mệnh
danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Sau viện, do lực lượng an ninh trấn áp
đó, toàn thể ngôi chùa đã bị nhà cầm Thầy vào đó, trở về tạm trú tại Chùa
quyền cho đàn em tới đập phá tán nát!

T

Giác Hoa, thì đây là lần đầu tiên
Thầy trở về lại ngôi Chùa của mình
để tái xác quyết sự đê tiện mà nhà
cầm quyền cộng sản vô thần đã gây
ra cho Chùa vào sáng ngày 08.09.
Toàn cảnh ngôi Chùa giờ là một
đống đổ nát, ngổn ngang gạch vụn.
Những cây thiêng của nhà Chùa đã
bị chặt phá tang hoang. Bụi tre già
ghi dấu ấn bao năm, nằm hiền hòa
bên những dãy phòng ngủ giờ ra tan
tác.
Bằng cảm nhận linh thiêng,
Thầy lần trên những đống gạnh vụn,
tìm tới nơi từng là chánh điện, ngay
bàn thờ Phật Thích Ca, thắp lên 3
nén nhang tỏ lòng thành kính trước
Đức Phật.

Đây là hồi kết của một tiến trình
dài đảng và nhà nước CSVN mưu
toan xóa sổ một biểu tượng tinh thần
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất do Đại Lão Hòa Thượng
lãnh đạo. Chính Hòa Thương cũng
từng bị cộng sản kết án, tống ngục và
hiện đang bị quản chế vô thời hạn!
Người lượm tin sáng Thứ Hai
19-9-2016, không khỏi ngậm ngùi
khi đọc bản tin trên mạng nhà Dòng
Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng Sàigon,
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Tượng Phật nay không còn,
bàn thờ bị đập phá, quỳ trên đống
đổ nát, Thầy thành tâm khấn vái tạ
tội cho những con người vô thần
đã xúc phạm Đức Phật. Những kẻ
vô thần chỉ có thể phá được Chùa,
đạp đổ bàn thờ Phật nhưng không
thể giết được Phật trong lòng Thầy.
Hai hàng nước mắt rưng rưng, Thầy
khấn vái trước Đức Phật hiện hữu
trong bao la Đất Trời và cầu siêu
cho các vong linh đã bị những kẻ vô
thần xúc phạm.
Bằng giọng xúc động nghẹn
ngào Thầy nói: “nhà cầm quyền
này quá ác tâm! Không còn gì hết.
Tất cả chỉ còn đống đổ nát. Bằng
mọi cách Thầy phải trở về đây để
kính Phật. Thầy đã ở ngôi Chùa
này 50 năm rồi. Giờ chẳng còn gì!”
Thẫn thờ dò từng bước đi trên
đổ đống đổ nát, Thầy tìm lại với
những dấu ấn kỷ niệm xưa. Chỉ tay
vào những đống đổ nát, Thày ngậm
ngùi nói: ‘đây là phòng khách, kia là
phòng ngủ, kia là nhà bếp...’
Phút chốc trong một ngày không
còn lại gì. Tất cả chỉ còn là một đống
đổ nát như bị dội bom…..”

Chuyện dài
Trịnh Xuân Thanh

T

rịnh Xuân Thanh, sinh năm
1966, trước khi biến mất
thượng tuần tháng 9 vừa qua, vốn là
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Trước đó, đương sự từng giữ chức
Tổng giám đốc rồi Chủ tịch Hội
đồng quản trị Tổng công ty cổ phần
Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC)
cho đến 2013.
Sau đó, ông ta được luân chuyển
về Bộ Công thương trước khi đảm
nhiệm vai trò Phó Chủ Tích tỉnh Hậu
Giang năm 2015. Hồi tháng 6 vừa
qua, đích danh TBT Nguyễn Phú
Trọng chỉ đạo làm rõ việc ông Trịnh
Xuân Thanh đi xe Lexus LX570 là
xe tư, nhưng gắn biển xanh, tức là
biển dung cho các xe công. Từ một
chuyện nhỏ nhặt ai cũng thừa biết là
hàng chục, nếu không muốn nói là
hàng trăm viên chức tham nhũng nhà
nước CSVN quen lạm dụng phương
tiện công đã làm chuyện riêng, thế
mà kẻ cầm đầu cộng đảng lại đích
thân chỉ đạo làm rõ khiến người dân
đặt câu hỏi về một mưu toan thanh
toán lẫn nhau mà họ Trịnh chỉ là một
thứ dê tế thần những loạt bài của
Người Buôn Gio đã công khai nói
tới trên mạng của anh.

đến Chúa Nhật 18-9 đã quá hạn chót
phải có mặt cả tuần lễ nhưng TXT
vẫn tuyệt vô âm tín.
Tình nghi họ Trịnh đã trốn ra
ngoại quốc, đêm 16/9, Bộ Công an
đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với
ông ta về tội cố ý làm trái quy định
của nhà nước gây hậu quả nghiêm
trọng. Tin từ trang mạng của Bộ
Công An cho hay cơ quan cảnh sát
điều tra Bộ Công an Việt Nam vừa
khởi tố và bắt tạm giam 4 cựu lãnh
đạo của Tổng công ty Cổ phần Xây
lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), những
người bị cho là ‘đồng phạm’ với ông
Trịnh Xuân Thanh, nhân vật đang
gây chú ý và hiện vẫn chưa chịu
xuất hiện sau khi bị gửi giấy triệu
tập đến tận nhà. Theo trang Zing,
4 người vừa bị bắt giam là ông Vũ
Đức Thuận – nguyên Ủy viên Hội
đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc,
ông Nguyễn Mạnh Tiến – phó Tổng
Giám đốc, ông Trương Quốc Dũng –
nguyên Phó Tổng Giám đốc và ông
Phạm Tiến Đạt – nguyên Kế toán
trưởng của PVC vì liên quan đến vụ
thất thoát 3.300 tỷ đồng tại cơ quan
này trong thời gian tại vị.

Qua mạng Người Buôn Gió,
Trịnh Xuân Thanh đã bình an qua Âu
Châu. Chuyện Nguyễn Phú Trọng,
đầu đảng CSVN hốt hoảng hạ lệnh
cho thuộc cấp công bố lệnh truy nã
Điều đang làm cho ông Trọng bẽ quốc tế đối với họ Trịnh kết quả sẽ ra
mặt hiện nay là khi ông ra lệnh cho sao, lúc này chưa ai biết.
Sau Chùa Liên Trì, người ta thuộc hạ khai trừ Trịnh Xuân Thanh
Đây là những màn đầu cho một
chưa biết Dòng Mến Thánh Giá ra khỏi đảng CS thì ba ngày trước, từ vở bi hài kịch nhiều tập.
Thủ Thiêm, một dòng tu nữ của một nơi bí mật nào đó đương sự đã
Chắc chắn trong những ngày
GHCGVN từng bị CS đe dọa triệt hạ viết một văn thư gủi về UBND tỉnh
sắp tới người ta sẽ còn được chứng
lâu nay, sẽ ra sao?
Hậu Giang, trong đó y tuyên bố tự ý
kiến nhiều màn gay cấn có khả năng
ra khỏi đảng với lý do không chấp
làm rung động hệ thống đảng và nhà
nhận cung cách điều hành của TBT!
nước CSVN.
Nhận lệnh từ trung ương, tình Hậu
Hãy chờ xem.
Giang đã công bố văn thư yêu cầu
TXT phải ra trình diện, nhưng cho
Được biết trong những năm gần
đây, HT Thích Không Không Tánh
thường liên kết với các LM DCCT,
Kỳ Đồng Sàigon lo việc chăm sóc,
ủy lạo các Thương Phế Binh Việt
Nam Cộng Hòa.
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Cả hai cùng là người Việt.
Cả hai cùng sống dưới 1 chế
độ "iu vẹt" Cộng Sản VN !

bàng hoàng xúc động. Khó ai có thể
ngờ rằng

Hàng tấn cá nuôi ở Nghi
iêu đề trên đây, người chăm Sơn, Thanh Hóa bị chết

T

sóc mục này lượm được trên
một trang mạng do người post trên
hỉ trong 2 ngày từ mùng
mạng đặt để diễn tả hai hình ảnh đặc
7/8-9, ngư dân tại xã đảo
trưng cho nền “Dân Chủ, Tự Do, No
Nghi
Sơn
(Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã
ấm” tuyệt vời, không đối thủ của
phải điêu đứng khi chứng kiến cảnh
Việt Nam thời Xã Nghĩa.
cá
nuôi
trong lồng
bỗng dưng
chết hàng
loạt. Hiện
tượng này
đã khiến
hàng trăm
lồng
cá
của 21 hộ
dân tại xã
đảo Nghi
Sơn
bị
mất trắng.
Phần lớn
cá bị chết
đang trong
thời kỳ thu

Hình 1: đám tang của một đại
gia hay một viên chức nhà nước nào
đó với quan tài người quá cố phủ
cờ máu có đám đông nhân viên dàn
hàng trên xe tang. Trên vỉa hè đông
đảo dân chúng hoặc cán bộ được lùa
tới đưa tiễn.
Hình 2: một tử thi bó chiếu lòi
hai chân lủng lẳng cột trên porte
baggage chiếc xe gắn máy do một
người đàn ông lái ngay giữa thanh
thiên bạch nhật trên đường phố.
Nhìn tấm ảnh, người viết không khỏi
30

C

cá tại vịnh đảo Ngọc hàng chục năm
nay nhưng đây là lần đầu xảy ra hiện
tượng bất thường này. Đáng chú ý,
trước khi xảy ra hiện tượng cá chết
hàng loạt thì nước biển tại vịnh đảo
Ngọc bị chuyển sang màu đỏ, vẩn
đục và nổi váng.
Chiều 9/9, trao đổi với Đất Việt,
ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch
UBND xã đảo Nghi Sơn cho biết,
hiện tượng cá chết hàng loạt bắt đầu
diễn ra từ ngày mùng 7. Tới thời
điểm hiện tại thì đã có khoảng gần
50 tấn cá bị chết, ước tính thiệt hại
lên tới 7 tỷ đồng. Những hộ dân nuôi
nhiều thì chết khoảng vài tấn, ít thì
5 - 7 tạ.
Có tin cho hay, khi nhận được
khẩn báo của các chủ nuôi cà về
hiện tượng cá chết này, giới chức
nhà nước lại có khuynh hướng đổ
cho cái mà Bộ Tài Nguyên và Môi
Trường ban đầu đã quy kết cho vụ cá
chết hàng loạt ở Vũng Áng hồi tháng
Tư vừa qua là do “hiện tượng thủy
triểu đó” gây ra!◙

hoạch, bao
gồm các
loại có giá
trị kinh tế
cao như:
Cá mú, cá
hồng, cá
hồng đỏ,
cá vược.
Được biết,
ngư dân
đã
tiến
hành nuôi
Diễn Đàn Giáo Dân
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Kiếp
nạn, nhân
quả và
nghiệp
báo

Sự kiện Chùa Liên Trì
bị san thành bình địa
vừa gây kinh hoàng,
vừa gây phẫn uất cho
mọi người, nói riêng là
các Phật tử.

T

ất cả đồ thờ phượng, kinh kệ,
mọi vật dụng trong chùa bị
nhà cầm quyền cộng sản “cưỡng chế
và áp giải” về Cát Lái, nơi chính quyền
đã cho xây một dãy nhà ngang để
“cưỡng bức” nhà Chùa nhận đền bù.
Phật cũng bị “cưỡng chế và áp
giải” ra khỏi Chùa, hơn 500 bộ tro
cốt của người thân mà các Phật tử gởi
trước đó cũng cùng chung số phận.
Hoà Thượng trụ trì Thích Không
Tánh và các sư thầy qua một đêm,
bỗng trở thành những người phạm
pháp, “vô sản”, phải lưu vong trên
chính quê hương mình, “sống vô gia
cư, chết vô địa táng”.
Chùa Liên Trì đã có lịch sử trên 70
năm, nơi tịnh tâm cho bao người tìm
về chánh pháp, theo giáo lý Đức Phật
để vươn lên hành “sen” trong cõi ta
bà, chứ Chùa đâu phải là nơi để “kinh
doanh tâm linh”, Phật đâu phải là là thứ
thần tài, lộc “rẻ tiền”, và tăng nhân đâu
phải cứ cạo trọc đầu, miệng ê a kinh
kệ mà lòng thì ứa tràn tham sân si, như
cách mà nhà nước đang làm đối với
Phật giáo là khuynh đảo và chi phối,
thao túng và điều khiển Phật giáo, biến
Phật giáo thành công cụ phục vụ đảng
cầm quyền, phục vụ mưu đồ chính trị
“giết Phật để thờ phật” để mê hoặc
người dân theo chủ trương “Phật giáo
32

các Phật tử, ép buộc Nhà Chùa phải
đổi chác, phải đồng ý di dời đến nơi
ở khác, nghĩa là buộc phải đồng ý với
hành vi vi phạm quyền con người,
quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng và
tâm linh của nhà cầm quyền cộng sản.
Để nhận thức những hành vi thất
đức, vô nhân đạo của nhà cầm quyền
cộng sản đang gây ra cho Phật giáo,
cho Chùa Liên Trì mới đây, cần biết về
Kinh Phật nói về nghiệp báo:

“Muốn biết nhân quá khứ,
Hãy nhìn quả hiện tại.
đồng hành cùng dân tộc” và phương Nhân gieo trong hiện tại,
châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ Chính là quả tương lai.”
nghĩa xã hội”. Phải chăng vì thế mà
Phật còn nói: “Nhân quả như bóng
nhà cầm quyền cộng sản đã thực hiện
đúng như những ẩn nghĩa trong kinh theo hình, như vang theo tiếng, nếu
Niết bàn có chép về thời “mạt pháp” gieo nhân lành sẽ gặt quả lành, còn
của Đạo Phật, khi trong các chùa chiền gieo nhân ác sẽ lãnh quả ác”, như Đức
Giêsu đã nói: “Xem quả thì biết cây.
có cả “tà pháp và ngoại đạo”:
Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết
“Phật Pháp vị diệt, Tăng tự diệt.
họ là ai. Thế nên hễ cây tốt thì sinh
Đạo đức ưng tu, nhân bất tu,
quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây
Lão thật chân thành chiêu vật cơ,
tốt không thể sinh quả xấu, cũng như
Hư ngụy giảo hoạt thọ bao ưu.
cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây
Cử thế ngũ trược thanh thậm tiễn.
nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi
Chúng sanh tam túy tỉnh vô thu,
và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh
Ân cần ký ngữ Tăng thanh bối,
hoa quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,
Chấn hưng Phật Pháp tại Tỳ Kheo.”
16-20)
Dịch nghĩa:
Trong kinh nói: ”Giả sử trong
“Phật Pháp chưa diệt, Tăng tự diệt,
trăm ngàn kiếp việc đã làm không mất.
Đạo đức cần tu, chẳng ai tu,
Khi nhân duyên hội tụ quả báo phải tự
Thành thật chân chánh, bị chế diễu,
mang”.
Gian ngoa xảo trá, được tán dương.
Báo là trả lại, là kết quả: trả ân,
Muốn đời Ngũ Trược nên tươi sáng,
báo
phục.
Chúng sanh tỉnh hẳn ba lần mê,
Ân cần nhắn nhủ Tăng Ni trẻ:
Nhân là hạt giống, phát triển thành
Chấn Hưng Phật giáo cậy Tỳ Kheo”
cây, lại cưu mang hạt, theo cũ lập lại.
Cũng không ít người đã tâm
Quả là hậu quả từ ý nghĩ, đến lời
nguyện, dù khi sống có xa Phật, nhưng nói, hành động.
khi chết, xác thân phải nương nhờ Cửa
Đức Phật nói: ”Khởi nghĩ chính
Phật từ bi, và hồn được thoả khát khao
tìm về Chân Thiện Mỹ, nay bỗng bị di là nghiệp”, suy nghĩ tạo thành nghiệp
dời vô căn cớ, bơ vơ vất vưởng, hơn của ý. Nghiệp ví như cái nhân cái hột,
thế, còn trở nên “vật” làm áp lực lên qủa ví như mầm, cây, lá, hoa, trái. Tất
cả những hành động từ thân, khẩu, ý
Diễn Đàn Giáo Dân

đều tạo nghiệp; tuy nhiên, những hành
động không thiện không ác không tạo
nghiệp, và những hành động không tác
ý, không có ý muốn cũng không tạo
nghiệp.

muốn thôn tính, điều khiển của các thể
chế chính trị, là “cái tát” thức tỉnh cho
những người còn mê ngủ hoặc đang
bị, đang tự mê hoặc mình rằng, chuyện
của anh không phải chuyện của tôi. Vì
Nghiệp báo nhân quả thuộc về tâm chuyện của Chùa Liên trì hôm nay sẽ
thức, tuy vô hình nhưng nó điều khiển là chuyện của những chùa chiền, thánh
cả vật chất lẫn tinh thần; nghiệp quả thất, nhà thờ khác ngày mai.
trong phạm vi vật chất như giàu nghèo,
“Đoá sen Liên Trì” đã bị vùi dập,
thọ yểu… và trong phạm vi tinh thần ngay cả chỗ xưa cũng không còn dấu
như vui sướng, buồn khổ…
tích, nhưng một “hạt nhân” đã gieo
Một nghiệp tốt hay xấu mang lại xuống, sẽ trở nên “quả” ngày mai,
kết quả tốt hay xấu, có thể ở kiếp hiện đem theo hoạ phước cho những kẻ
tại hay ở kiếp tương lai. Muốn thoát “tạo nghiệp”, tham gia trực tiếp hay
khỏi luân hồi, phải thoát khỏi nghiệp gián tiếp vào việc xoá sạch mọi dấu
báo nhân quả. Muốn thoát khỏi nghiệp vết của nó. Đó là sự công minh và
quả, phải từ bỏ nghiệp xấu, muốn từ bỏ công bằng, là nghiệp báo và nhân quả.
nghiệp xấu phải trừ hết ái dục, ái dục là
Sai lầm lớn nhất của nhà cầm
vi tế ngủ ngầm của tham sân si, tức là quyền cộng sản là toan tính thay thế
sạch hết “vô minh”, sạch hết vô minh niềm tin tôn giáo của người dân vào
tức được giải thoát.
niềm tin tuyệt đối vào lý thuyết cộng
Theo quan điểm Phật giáo, người sản; thay thế những giá trị tinh thần
đời trước do si mê không biết rõ thế bằng những giá trị vật chất, thay thế
nào là thiện, ác, thế nào là tội, phước, Chúa -Phật, những Đấng linh thiêng
thế nào là tà, chánh nên kiếp hiện tại bằng những con người có sống, có
phải đọa làm súc sinh. Sự chuyển hóa chết mà thân xác còn nằm đó, giữa
vào loài súc sinh do hai kiểu gồm do chúng ta.

sự tiến hóa lần lần theo nấc thang của
vạn vật và kiểu thứ hai là bị đày vì tội
nghiệt, quả báo nặng để đền bù. Trong
xã hội câu mắng “đồ súc sinh, bọn súc
sinh” được xem là một câu nguyền
rủa rất nặng, súc sinh là thứ tệ nhất
trong muôn loài vật còn tệ hơn cả con
vật.
Vậy phải nói gì với vụ cưỡng chế
Chúa Liên Trì của nhà cầm quyền cộng
sản?

Hãy cứ để cho mỗi người nhận
thức và phê phán, đánh giá và lên
án theo lương tri của mình. Việc san
bằng Chúa Liên Trì, đến mức “không
còn hòn đá nào trên hòn đá nào” của
nhà cầm quyền là kiếp nạn cho Phật
giáo muốn độc lập trước những ham
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Lợi dụng tôn giáo cho những mục
đích chính trị, nói khác là chính trị hoá
tôn giáo là việc muôn thuở của các thể
chế trần gian; ham muốn thay thế tôn
giáo với những giá trị tinh thần, bằng
những cơ cấu vật chất luôn là ảo vọng
và cũng thật hoang tưởng cho những
kẻ thần thánh hoá chính mình.

tính”, đều gắn bó với một tôn giáo mà
người ấy khâm sùng thành tín. Không
thể “cào bằng” các tôn giáo hoặc tạo ra
một tôn giáo “bao trùm” chung và thay
thế cho mọi tôn giáo. Vì tôn giáo là chân
lý, là sự thật, là lý tưởng chứ không
phải phương tiện, được thử thách và
được chứng nghiệm qua những thăng
trầm của thời gian, của lịch sử. Không
chấp nhận điều này hoặc có “mưu đồ
thao túng” tôn giáo, thì chỉ tiêu diệt con
người, như đang thấy những gì xảy ra
cho các tôn giáo tại Việt Nam, cụ thể
là với việc san bằng Chùa Liên Trì.
Huỷ diệt tôn giáo, muốn thay thế
các tôn giáo bằng thứ tôn giáo mới,phải
chứng tỏ “thứ tôn giáo” ấy thánh thiện
hơn, tốt hơn, đúng hơn, cần thiết hơn
cho đời sống tinh thần và vật chất của
con người, chứ không thể dùng bạo
lực “cưỡng chế, san phẳng”. Huỷ diệt
các tôn giáo theo cách thức ấy chẳng
khác gì tự đập vào xương sống mình
và người khác những đòn chí tử, cũng
như tự bêu nhuốc mình và thứ “tôn
giáo” của mình chỉ là thứ “rác rưởi”
cho con người, “kinh tởm” cho nhân
loại.

Đức Dalai Lama, lãnh tụ tinh
thần của Phật giáo Tây tạng và cũng
là nạn nhân của nhà cầm quyền cộng
sản Trung quốc đã nói với tất cả kinh
nghiệm xương máu của mình: “Cộng
Sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt,
lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết
đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của
Đúng hơn là cần tôn trọng tôn giáo toàn thể nhân loại”.
và những giá trị tôn giáo đem lại cho
Phải chăng đó chính là “nhân quả
con người, cho xã hội. Sự hợp tác với
các tôn giáo như đã từng được minh và nghiệp báo” cho những hành vi
định trong lịch sử trong việc tổ chức và bách hại tôn giáo, mà Chúa Liên Trì
điều hành xã hội, luôn đem lại những vừa trải qua “kiếp nạn”?◙
lợi ích cho các chính thể muốn phục vụ
 Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.
con người, thăng tiến con người, muốn
(VRNs)
tồn tại với con người.
Trong mỗi người đều có “tôn giáo
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HỒI GIÁO
DƯỚI CÁI NHÌN CÔNG BẰNG VÀ THỰC TẾ

T

rong chuyến bay trở về
Roma sau khi chủ tọa Đại
Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Ba Lan,
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã được
nhà báo Antoine Marie Izoarde hỏi:
“Khi nói về những vụ bạo
hành xảy ra mới đây, tại sao
Đức Thánh Cha luôn luôn
dùng từ khủng bố, không
bao giờ nói tới Hồi Giáo,
không bao giờ dùng danh từ
Hồi Giáo?

Tôi tin rằng trong hầu hết mỗi tôn
giáo, luôn luôn có một nhóm nhỏ
bảo thủ cực đoan (fundamentalist).
Chúng ta cũng có. Khi những người
này đi giết người, họ có thể giết bằng

Đức Giáo Hoàng trả
lời: “Tôi không thích nói tới
bạo lực Hồi giáo, bởi vì mỗi
ngày, khi tôi mở báo ra đọc,
tôi thấy có bạo lực ở ngay
đây, ngay nước Ý này...
có người giết bạn gái, có
người giết mẹ vợ... Họ đều
là những người Công Giáo
đã được rửa tội.
Có những người Công
Giáo dùng bạo lực. Nếu tôi
nói đến bạo lực Hồi Giáo, tôi cũng
phải nói đến bạo lực Công Giáo.
Không, không phải mọi người Hồi
Giáo đều hung bạo, không phải mọi
người Công Giáo đều hung bạo.
Giống như đĩa salad trái cây, có đủ
thứ trái trong đó. Có những kẻ hung
bạo của tôn giáo này. Điều đó đúng.
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lời nói - Thánh tông đồ James đã nói
điều này, không phải tôi - và cũng
giết bằng dao. Tôi không nghĩ rằng
đồng hóa Hồi Giáo với bạo lực là
điều đúng.

nghĩ gì. Họ tìm hòa bình, tìm gặp
gỡ. Khâm sứ Tòa Thánh ở một quốc
gia châu Phi đã nói với tôi rằng ở thủ
đô nơi vị đó tại chức, lúc nào cũng
có một hàng dài người trước cửa nhà
thờ chờ vào lãnh ơn trong dịp Năm
Thánh. Nhiều người Công Giáo đến
các tòa giải tội. Những người khác
quỳ cầu nguyện. Nhưng đa số kéo
đến bàn thờ Đức Mẹ để kêu xin. Họ
là những người Hồi Giáo. Họ cũng
muốn tham dự Năm Thánh. Họ là
anh chị em của chúng ta.
Khi tôi đi thăm nước Trung Phi
(Central Africa), tôi đã đến với họ, và
một imam (giáo sĩ đạo Hồi) đã tiến
đến ngồi cùng xe chở Giáo Hoàng.
Chúng tôi hiện diện bên nhau thoải
mái. Nhưng dĩ nhiên có
những nhóm bảo thủ cực
đoan. Bao nhiêu người
trẻ của họ, bao nhiêu
người trẻ của châu Âu
không có lý tưởng trong
đầu, không có việc làm,
nghiện ma túy, rượu
chè, hoặc đi nhập bọn
với những nhóm bảo thủ
cực đoan?
Người ta có thể nói
đó là cái gọi là ISIS,
nhưng đó là một nhà
nước Hồi Giáo chỉ đại
diện cho chính nó với tư
cách một nhà nước bạo
lực. Bởi vì khi họ cho
chúng ta thấy bản sắc
của họ là họ cho thấy họ
cắt cổ những người Ai Cập ở Liban
ra sao hoặc cho thấy những hành
động bạo lực khác. Đó là một nhóm
bảo thủ cực đoan được gọi là ISIS,
nhưng bạn không thể nói, và tôi
không tin Hồi Giáo là khủng bố”.

Tôi có nói chuyện lâu với một
Câu hỏi trên được nêu lên sau
giáo sĩ Hồi Giáo, giáo sĩ trưởng của
Đại Học Al-Azhar, và tôi biết họ vụ Linh Mục Jacques Hamel đang
Diễn Đàn Giáo Dân

cử hành thánh lễ bị hai tên khủng bố
thuộc ISIS xâm nhập nhà thờ Saint
Etienne-du-Rouvray gần Rouen,
Pháp, bắt qùy gối trước mặt chúng
để chúng cắt cổ, sau khi chúng hô
“Allabu akbar”. Việc giết giáo sĩ
ngay trong nhà thờ khi đang làm lễ
là một hành động dã man và khiêu
khích tôn giáo không thể tha thứ.

Nhưng chúng ta phải nhìn sự
việc với con mắt của những chiến
binh thánh chiến Hồi Giáo. Những
người cắt cổ người khác hay nổ bom
tự sát tin tưởng rằng những hành
động của họ phát xuất từ niềm tin
tôn giáo.

không đồng ý với những người chấp
nhận những câu chọn thanh kiếm
làm biểu tượng, dù rằng họ không
lên án những người này.

Có hai lựa chọn khác nhau, hung
dữ và hiếu hòa, cả hai đều có thể
được họ chấp nhận. Mọi tín đồ Hồi
Nói vậy là không đúng về chính Giáo đều biết cần có một uy quyền.
trị (politically correct), nhưng bạo Uy quyền đó có thể phán rằng: từ
Vậy mà câu trả lời của Đức Giáo lực là một phần khẳng định của nay, chỉ có câu này mới có giá trị.
Hoàng Phanxicô lại đầy khoan dung. việc đi lên và bành trướng của Hồi Nhưng điều đó đã không xảy ra và
Ngài cho đó là hành động của một Giáo. Vào thời đó, không ai thấy có giải thích tại sao có sự im lặng của
thiểu số quá khích, không đại diện gì đáng trách trong hành động chiến các giáo sĩ và những người lãnh đạo
cho Hồi Giáo. Dĩ nhiên,
Hồi Giáo.
vị chủ chăn của Giáo Hội
Điều đó có nghĩa khi một
phải bầy tỏ lòng nhân từ,
tên quá khích cắt cổ một ông già
không thể kêu gọi hận
hay nổ bom giết phụ nữ và trẻ
thù, con chiên đã được
em giữa chợ nhân danh một Hồi
Chúa Giêsu dậy người ta
Giáo tinh tuyền và đích thực,
tát má này thì đưa luôn
hay nhân danh truyền thống Hồi
má kia cho người ta tát,
Giáo, không có ai nói với họ:
nhất là khi Giáo Hội
“Các người không phải là những
đang trong Năm Thánh
tín đồ Hồi Giáo đích thực”. LM
của Lòng Thương Xót.
Samir Khalil thuộc Dòng Tên
Thế nhưng, Đức Cha
có viết: “Tất cả những gì họ có
Frederick Henry, Giám
thể nói với chúng ta là: ‘Lối đọc
Mục Calgary, nơi tôi sinh
về Hồi Giáo của các anh không
sống, lại có một cái nhìn
phải là lối đọc của chúng tôi’.
thực tế, dù không chống
Và đó là điều không rõ ràng của
lại quan điểm của Đức
Hồi Giáo, từ lúc khởi đầu cho
Giáo Hoàng. Ngài viết:
đến ngày nay, bạo lực là một
Cha Jacques Hamel
“Nếu tôi bị hỏi câu
phần của đạo Hồi, mặc dù có thể
hỏi này vào lúc đó, tôi không biết trả
chọn sự khoan dung, khoan dung
lời ra sao. Tôi hiểu lối trả lời khéo
cũng là một phần của đạo ấy, nhưng
tranh
của
Môhamết,
bởi
vì
chiến
léo của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
cũng có thể chọn bạo lực”.
tranh
là
một
phần
của
văn
hóa
Ả
là để cố tránh đồng hóa Hồi Giáo
Chúng ta cần có cái nhìn mới
với khủng bố. Cuối cùng chúng ta Rập Bedouin. Ngày nay, chúng ta
khi đọc lại một trong những chủ đề
đều biết có rất nhiều ngưới Hồi Giáo gặp vấn đề là những nhóm Hồi Giáo
của ĐGH Bênêđictô 16 đã nói tại
khoan dung và yêu hòa bình. Với cái hung dữ nhất vẫn tiếp tục áp dụng
Đại Học Regensburg năm 2006, để
nhìn của người phương Tây, chúng mô thức đấu tranh đó.
hiểu bản chất của Thiên Chúa đã hòa
ta thường nhìn những liên hệ xã hội,
Trong kinh Quơ-ran, có những
quyện như thế nào trong việc chúng
như thất nghiệp, thiếu nơi cư trú hay câu cổ võ sự khoan dung tôn giáo,
ta suy xét những lựa chọn đặc biệt
giáo dục thích nghi, tâm trạng tuyệt và cũng có những câu khác rất hung
của con người và những hành động
vọng và sự vắng bóng của những lý bạo, công khai chống lại sự khoan
không hợp lý. Đó không phải là một
tưởng được nhấn mạnh là nguyên dung. Vì thế các tiến sĩ luật của đạo
đề tài bác học, nhưng là việc bánh xe
nhân của khủng bố.
Hồi đã bắt buộc phải nói rằng họ
phải lăn chỗ nào trên đường”. (Dịch
Số 179 Tháng 10-2016
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Không hẳn chỉ có đức tin tôn
từ bài “Seeing with New Eyes” của
GM Frederick Henry, đăng trong giáo được xử dụng để tạo ra những
nguyệt san The Carillon, Calgary, con người cuồng tín, những chủ
nghĩa quốc xã, cộng sản, dân tộc
tháng 9-2016).
cực đoan cũng tạo ra những con
Vấn đề lớn ngày nay chúng ta
người sẵn sàng làm thịt những ai
đang phải đối phó là bạo lực nhắm
không cùng phe với họ. Lương tâm
vào dân lành vô tội do những người
nhân loại không thể để những hạng
Hồi Giáo gây ra. Những kẻ khủng
người này tự tung tự tác. Chúng ta
bố này tuy là thiểu số quá khích, cực
phải chống lại tội ác để bảo vệ người
đoan, nhưng họ hành động theo đức
lương thiện và bảo vệ hòa bình. Dù
tin một cách mù quáng. Đức tin của
không đồng hóa Hồi Giáo với bạo
họ lẫn lộn giữa bao dung và bạo lực,
lực, không hận thù ai, chúng ta vẫn
trong khi giới lãnh đạo của Hồi giáo
phải biết đặt bánh xe vào chỗ nào
không đủ uy quyền để dứt khoát áp
trên mặt đường để có thể rong ruổi
đặt khoan dung và lên án bạo lực.
tìm sự thật và công lý cho những
Đó là lý do bạo lực đã thắng thế.
người anh em nạn nhân, như lời Đức
Trong hầu hết mọi trường hợp, đức
GM Frederick Henry nói.
tin được dùng làm chiêu bài để thực
hiện tham vọng quyền hành.

CÓ HAY KHÔNG CŨNG VẬY

Ô

ng Nguyễn Quang Duy ở
Melbourne, Úc, gửi email
(duyact@yahoo.com.au) ngày 14-92016 cho thân hữu và một số cơ quan
truyền thông, tiết lộ rằng blogger
Kami thú nhận đã tung tin giả về hội
nghị tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ
Xuyên, Trung Quốc, vào các ngày
3, 4 tháng 9-1990, trong đó các lãnh
đạo cao cấp của cộng sản VN đã ký
một thỏa ước giao trọn Việt Nam
cho Trung Quốc vào năm 2020. Ông
Duy viết:

thành một niềm tin trong công chúng
rằng đến năm 2020 Việt Nam thành
một tỉnh của Tàu.
Trong bài mới viết, Kami thú
nhận sử dụng phương pháp “40/60”
do Joseph Goebbels, Bộ trưởng tuyên
truyền khét tiếng của Đức Quốc Xã
nghĩ ra. Muốn thuyết phục và định
hướng dư luận chỉ cần 60% thật còn
40% là bịa.

Để tạo niềm tin, cuối bài Hội
nghị Thành Đô 2020 Kami viết:
“Xin vui lòng chờ tổ chức Wikileaks
“Câu chuyện bịa này được họ sẽ chính thức công bố trong một
Kami tung ra ngày 01/12/2010 dưới thời gian gần đây cho mọi người
tựa đề “Wikileaks - Kế hoạch cho toàn thế giới rõ”. Gần sáu năm nay,
Việt Nam được hưởng quy chế Khu Wikileaks chưa đưa ra một thông tin
tự trị trực thuộc chính quyền Trung nào về việc này...”.
ương tại Bắc Kinh.” Kami bịa ra
Dưới email, ông Duy cũng cho
chuyện Wikileaks công bố một tài
liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đăng lại bản tin của Kami năm 2010
với hàng chữ in đậm dưới tựa bài:
đến Việt Nam.
“Tin liên quan: Kế hoạch cho Việt
Bài viết đã nhanh chóng trở
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Nam vào China: Tỉnh hay khu tự
trị? (Ninh Cơ ghi lại. Trích tài liệu
chép lại từ băng ghi âm cuộc họp
mật giữa đại diện Tổng Cục Tình
Báo Hoa Nam và Tổng Cục 2 Việt
Nam để lưu trữ, được bảo quản
theo chế độ tuyệt mật).
Bản tin bịa này đã làm nhiều
người tưởng thật. Có những tổ chức
và cá nhân đã lên tiếng đòi nhà cầm
quyền cộng sản VN phải công bó
nội dung thỏa ước bán nước được
ký ở Thành Đô. Ngay ngày hôm nay,
15-9-2016, khi tôi đang viết những
giòng này, có người còn làm thơ
khóc đất nước sắp mất trong 4 năm:
Tổ quốc Việt Nam sắp mất rồi
Để thành thuộc địa lũ Tầu hôi
Khom lưng Việt cộng tìm nơi đứng
Quỳ gối Hán gian kiếm chỗ ngồi...
- Dzoãn Thường
Ngay từ lần đầu tiên đọc tin này,
tôi không tin đó là chuyện có thật.
Tôi chỉ tin khi nào thấy văn bản thỏa
ước bán nước có chữ ký của những
nhân vật đại diện chính thức của hai
bên. Dĩ nhiên Việt Cộng có thể ký
với Trung Cộng một thỏa ước hữu
nghị ở Thành Đô, trong đó có việc
tái lập bang giao, trao đổi văn hóa,
thương mại, viện trợ tài chánh, kỹ
thuật, có thể thêm quan hệ quốc
phòng và những ưu đãi dành cho
Trung Quốc. Việt Cộng dù có hèn và
sợ đàn anh đến đâu cũng không dám
ký giấy dâng cả nước Việt Nam cho
Tầu cộng. Cũng giống như vua Lê
Chiêu Thống ngày xưa, quỵ lụy xin
hoàng đế Trung Hoa giúp quân hay
động binh sang đánh Nguyễn Huệ
với mục đích khôi phục triều đại nhà
Lê, dù có phải chịu những điều kiện
nhục nhã, bất lợi, như sẵn sàng làm
chư hầu, nhưng không dám dâng
nước An Nam cho Trung Quốc. Luật
bang giao quốc tế của thời đại này lại
Diễn Đàn Giáo Dân

anh lớn ăn hiếp đàn em. Đàn em bị
ăn hiếp mà không dám kêu, không
dám kiện, không dám nhờ ai cứu
giúp. Cái hèn và mối nguy là ở chỗ
đó.

Tại Hội nghị Thành Đô
Hàng trước, từ trái qua phải: Lý Bằng, Giang Trạch Dân, Nguyễn Văn Linh,
Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng

càng khó khăn hơn. Không nước nào
có thể nuốt nước khác trước sự thờ ơ
của mọi người. Nga chiếm mảnh đất
Crimée của Ukraine, trước đã thuộc
về Liên Xô, bị cả thế giới lên án và bị
các nước Tây Âu thi hành những biện
pháp trừng phạt. Trung Quốc muốn
chiếm Biển Đông và những hòn đảo
nhỏ, đa số chỉ là những rạn san hô,
mà cũng không dễ nuốt trôi, lại còn
bị tòa án quốc tế phán quyết bất lợi.
Việt cộng chẳng tử tế gì nhưng
họ không dám công khai dâng đất
nước cho Trung cộng. Nói như vậy
không có nghĩa là bênh Việt cộng.
Nhưng sự thật là sự thật. Còn một sự
thật khác ai cũng thấy là Việt cộng lệ
thuộc Trung cộng một cách quá nặng
nề. Lệ thuộc về chính trị, không dám
thoát Trung để đi với các nước tự do.
Lệ thuộc về kinh tế, tổng số doanh
thương của Việt Nam với Trung
Quốc cao nhất (có thể lên tới trên 50
tỷ Mỹ kim trong năm nay) so với các
nước khác trên thế giới. Trung cộng
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Nếu tình trạng này kéo dài,
Trung Quốc chẳng cần đánh chiếm
Việt Nam, chẳng cần điều khoản
bán nước của thỏa ước Thành Đô,
VIệt Nam cũng trở thành một thứ
chư hầu của Trung Quốc. Dân tộc
Việt Nam đang trong tình trạng
tinh thần sa sút, thể chất rã rời,
mắc đủ thứ bệnh: mất niềm tin,
tham nhũng, vô cảm, hung bạo,
gian dối, tham lam, vô kỷ luật,
làm sao có sức chống lại sự xâm
lấn của ngoại bang về mọi mặt?
Đúng lý ra dân tộc ta đâu có tệ như
vậy. Lỗi tại ai? Hãy hỏi nhà cầm
quyền và hãy tìm hiểu ý định của họ
khi biến cả một dân tộc kiêu hùng
thành một đám người bạc nhược.

chỉ cần bóp kinh tế là Việt Nam đã
chết, trừ khi có nước khác đứng sau
Có thỏa ước Thành Đô hay
cứu liền. Ngoài ra còn nhiều thứ lệ
thuộc khác như văn hóa, giáo dục, không, tình trạng Việt Nam cũng
đất đai, biển đảo, môi trường. Ở lãnh không có gì thay đổi.◙
vực nào Trung Quốc cũng chơi trò

Sài Gòn

Thơ Thái Bá Tân
T

rước bảy lăm, nghe nói,
          Không biết có đúng không,
          Rằng Sài Gòn lúc ấy
          Là Hòn Ngọc Viễn Đông.
Tức là nhất khu vực,
Hơn đứt Singapore.
Bangkok gọi bằng cụ,
Nói gì thằng In-đô.
        Xem ảnh Sài Gòn cũ,
        Vào những năm sáu mươi,
        Thấy phố rộng, sạch đẹp,
         Nhiều xe máy, xe hơi.
Trong khi đó Miền Bắc

Cũng vào thời gian này,
Chiếc xe đạp còn hiếm,
Nhiều những con trâu cày.
        Giờ Sài Gòn nhếch nhác,
        Thua đứt Singapore.
        Gọi Bangkok bằng cụ.
        Thua cả thằng In-đô.
Tự nhiên thương và nhớ
Hòn ngọc ấy Viễn Đông.
Sài Gòn của người khác,
Thế mà thấy chạnh lòng.◙
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BÓNG MA TIN TẶC
TRONG NGÂN HÀNG VN.
Gởi Tiền Trong Băng Vn Còn An Toàn ?
 Trần Nguyên Thao
Tầu cộng đã dùng “nội gián kế” trong binh pháp Tôn Tử [1], cài người vào rất nhiều lãnh vực, riêng hệ thống điện toán, mới
lộ ra sau lần “ra quân” mang tính diễn tập đứt quãng từ cuối tháng 7 kéo dài đến cuối tháng 8 vừa qua. Trong các lần đánh thử,
khi riêng rẽ, lúc dính chùm, Tầu cộng đã làm chủ tình thế toàn hệ thống điện toán của Việt Nam Airlines cùng lúc với hệ thống
truyền thanh hai phi trường lớn nhất Việt nam. Sau đó là các trận đánh vào khối Tín Dụng Ngân Hàng Thương Mại (NHTM) Việt
Nam, khiến Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) Việt Nam cuống cuồng la lối các NHTM là “thiếu bảo mật”. Gần một tháng sau, Thủ
Tướng Phúc mới ra văn thư đòi bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán của hệ thống ngân hàng thương
mại và tổ chức tín dụng Việt Nam.

Lần sơ lại các sự kiện : cuối tháng
07 vừa qua, hai sân bay Nội Bài và
Tân Sơn Nhất bị nhóm tin tặc 1937cn
Tầu cộng tấn công vào hệ thống điện
toán điều hành, ảnh hưởng đến 100
chuyến bay, bí mật của hàng trăm
ngàn hành khách của công ty
Vietnam Airlines bị tin tặc
đánh cắp. Website của nhóm
1937cn bằng Hoa ngữ thanh
minh “quy chụp cho chúng
tôi tấn công trên mạng là
thiếu tính khoa học”. Về phía
Hanoi thì bảo là “sự việc đang
trong quá trình điều tra, nên
chưa thể cung cấp thông tin”.
Đầu tháng 8, Ngân Hàng Nhà
Nước (NHNN) yêu cầu hệ
thống ngân hàng thương mai
“Tăng cường các biện pháp an ninh,
phát hiện và xử lý các lỗ hổng, bảo
mật hệ trong thống công nghệ thông
tin”. Giữa tháng 08, một khách hàng
của Vietcombank, bị tin tặc tấn công
lấy mất 500 triệu đồng trong thẻ ATM.
Cuối tháng 08, ngân hàng Thinh Vượng
(VP Bank), bị khách hàng tố cáo làm
“26 tỉ đồng trong tài khoản biến mất”,
khách hàng nạn nhân là một công ty
đầu tư & phát triển. Nêu lên các sự
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kiện này để thấy mức an toàn trong
hệ thống điện toán nói chung, cũng
như hệ thống điện toán tại các ngân
hàng thương mại Việt Nam đang bị đe
dọa. Chiến tranh du kích trên mạng
điện toán tại Việt Nam đang bị kẻ

Vào dịp ông Nguyễn xuân Phúc,
Thủ Tướng Việt cộng duyệt hàng quân
danh dự với người đồng nhiệm trong
chuyến thăm Trung cộng 6 ngày, khởi
đầu hôm 10-09, riêng về thương mại,
ông Phúc kêu gọi Bắc Kinh “xuất
sang Việt Nam những hàng hóa
có chất lượng cao hơn, nguồn
gốc rõ ràng, cũng như bảo đảm
mặt an toàn, vệ sinh của các loại
thực phẩm”. Hai ngày sau, với
toan tính trước, Bắc Kinh “hồi
đáp” bằng cuộc tập trận với Nga,
kéo dài 8 ngày, từ 12-09, nhằm
“thao diễn chiến thuật chiếm hải
đảo” [3] ngay tại Biển Đông,
nơi hai bên đang tranh chấp chủ
quyền. Lần thao diễn này có sự
phối hợp của Hải quân và Thủy
Quân Lục chiến hai nước, trang bị võ
khí hạng nặng và tầu ngầm . . . Phía
Nga còn xác đinh “đứng cùng chiến
tuyến với Trung cộng trong tranh
chấp Biển Đông”. Hanoi cảm thấy
ra sao khi “đàn anh 16+4” cùng với
“ông thầy Nga” hành động “vỗ mặt”
chế độ trước toàn thế giới!

thù phương Bắc tấn công, nhằm “tập
trận”cho cuộc chiến tài chánh quy mô
được điều phối nhịp nhàng với mặt
trận tiền giả, cũng đang công khai rao
bán lẻ tẻ trên Facebook, sẽ đồng khởi
khi đúng thời điểm. Trước đó, 22-08,
Bắc kinh đã cho tập trận bắn đạn thật
ngay tại vịnh Bắc Bộ [2]. Các sự kiện đã
phối hợp nhịp nhàng trong cùng một
Chiến tranh tài chánh trên mạng
chuỗi áp đảo Dân Tộc Việt Nam của điện toán, khi khởi đầu quy mô, thì
cả hai đảng Việt cộng và Tầu cộng.
Diễn Đàn Giáo Dân

thanh tại hai phi trường đều
loan truyền các thông tin kích
động, xúc phạm Việt Nam
và Philippines, xuyên tạc nội
dung về Biển Đông. Theo
các chuyên gia an ninh,
trang 1937cn.net được lập
ra với mục đích khiêu khích
tấn công vào các website của
Việt Nam.
hầu như trong chớp nhoáng, có thể
làm tê liệt toàn hệ thống giao dịch
tài chánh ngân hàng thương mại của
nước bị tấn công. Trong lần đánh
thử vừa qua, tin tặc Tầu cộng đã tấn
công các máy vi tính (cyber attacks),
và lấy trọn các dữ kiện thông tin của
411 ngàn cá nhân hay đại diện các cơ
quan mua vé máy bay trên website
Vietnam Airlines bằng thẻ tín dụng.
Nhiều hành khách là quan đỏ bị tin
tặc gom nguyên các thông tin cá nhân,
chức vụ, nhiệm vụ và cơ quan làm
việc. Thẻ tín dụng cấp trước đó, được
khách hàng dùng mua vé máy bay qua
Website Vietnam Airlines đã bị các
ngân hàng vô hiêu hóa.
Chuyên gia đầu tư và tài chánh
trong giới ngân hàng thương mại hay
ngân hàng trung ương của nhiều nước
cho hay, thiếu “nội gián” khó mà làm
nên cơm cháo gì. Yếu tố “tay trong
và thiếu phòng gian, bảo mật”, đưa
tới các cuộc tấn công dễ dàng vào hệ
thống điện toán.
Nhóm tin tặc 1937cn của Tầu
cộng bị nêu đích danh chủ mưu cuộc
tấn công hai phi trường Nội Bài và
Tân Sơn Nhất cuối tháng 07. Như vậy
trong cơ cấu điều hành điện toán của
Vietnam Airlines có nội gián Trung
cộng “mở cửa” theo chỉ thị từ gốc,
để bọn tin tặc làm chủ tình thế suốt
90 phút. Các màn hình và loa phóng
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Một sự kiện khác, báo
chí của cộng đảng cũng nhìn
nhận, trước đây tại nhiều nơi khác
nhau, hiện tượng bị cướp làn sóng
phát thanh đã xẩy ra nhiều, nhưng
bị lâu nhất là ngày 27-08, “đài phát
thanh Hội An, tỉnh Quang Nam bị tin
tặc cướp làn sóng để phát thanh toàn
tiếng Tầu suốt 30 phút” [4].

lớn, nguy cơ niềm tin của người dân
đối với các ngân hàng bị lung lay và
tiền của người Việt sẽ chảy vào các
ngân hàng nước ngoài.
Khi rà soát lại quy trình giao
dịch, các ngân hàng phải xem xét lại
trình độ nghiệp vụ của nhân viên, đặc
biệt việc triển khai chính sách chăm
sóc khách hàng VIP của ngân hàng.
Các ngân hàng không thể thoái
thác trách nhiệm, với một thông cáo
ngắn gọn “đã thực hiện đúng quy
trình” để đùn đẩy lỗi lầm, mà ngân
hàng làm mất tiền phải bồi thường
cho người gởi tiền trước các công
việc khác.

Cựu Thống đốc NHNN, ông Cao
Sỹ Kiêm được báo báo đảng hôm 25/8
dẫn lời: “Nếu tiền bốc hơi mà không
Tuy nhiên, nhóm 1937cn, khó mà có chữ ký của khách hàng, ngân hàng
làm nên cơm cháo gì, nếu không có phải trích từ quỹ rủi ro bồi thường
tay trong. Việc nội gián còn cho thấy trước, lỗi của ai sẽ làm rõ sau đó”.
hàng chục năm nay, 90% các dự án
Bà Trần Thị Thanh Xuân, giám
lớn của Việt Nam đều vào tay nhà đầu
đốc
công
ty đầu tư và phát triển Quang
tư Trung cộng.
Huân - khách hàng của VPBank và là
Trong chiến tranh quân sự hay nạn nhân trong vụ mất 26 tỷ, ngày
kinh tế, kẻ nội thù có thể là một phụ 24-08, khẳng định “có sự câu kết
nữ trẻ đẹp, thi hành mỹ nhân kế hay của nhân viên VPBank với nhân viên
một nhân viên làm nội gián, đưa tin Công ty Quang Huân, gây ra thiệt
tức để mở đường cho các cuộc tấn hại cho công ty của bà, nhưng ngân
công từ bên ngoài, kể cả việc giành hàng VPBank cố tình đùn đẩy trách
thị phần trong thương trường hay các nhiệm”.
dự án kỹ nghệ. Bên ngoài Bắc Kinh
Nhiều báo trong nước trong đó
tiếp tục ve vãn bằng “16 chữ vàng,
4 tốt”, nhưng đàng
sau, họ âm thầm
cho Hanoi “vào rọ”
qua kế “tiếu lý tàng
đao” [5]
Ngay sau khi
các vụ hacker lấy
mất tiền tại các
ngân hàng, giới
chuyên gia tài
chánh trong nước
cảnh báo, về kẽ hở
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có Tuổi Trẻ Online, Zing.vn đều đăng Thanh được Blog Người Buôn Gió
tin về tiền giả rao bán công khai trên yểm trợ. Cả hai “so găng” không
Facbook.
cân sức với đảng csVN. Cuộc chiến
Đối với từng lớp tư bản đỏ, họ kéo dài 10 ngày. Cả làng báo đảng
gần như đem hết tài sản quốc gia, được lệnh nhập cuộc gặp đâu đánh
gom được từ nhiều năm làm tham đấy. Phía ông Thanh tung ra tòan
quan cùng với gia đình dự tính ra đại pháo. Hanoi cho hưu chiến
nước ngoài sinh sống. Cuối tháng 8, ngày 13-09. Hôm sau Người Buôn
báo Dân Trí dẫn nguồn Bộ Tư pháp Gió “đáp lễ” bằng bài thứ 15 –
phần kết, mang nội dung lạc quan
[6], nói, chỉ trong năm 2015, có 4,
về cuộc sống mới của “thân chủ”.
474 người bỏ quốc tịch Việt Nam
Bực bội vì “con mồi” đang nhởn
sang nước khác sinh sống. Chưa kể
nhơ ngòai “tầm với”, Hanoi đưa
trên mười ngàn cuộc hôn nhân với
ra lệnh truy nã quốc tế đối với ông
người nước ngoài, cũng như những
Thanh. Nhưng nếu quốc gia ông
người bỏ nước ra đi, nhưng vẫn còn
Thanh đang tá túc, không ký hiệp
giữ quốc tịch Việt Nam. Gần đây,
ước dẫn độ với Việt Nam, thì lệnh
việc đại gia Trương Đình Anh, chủ
truy nã, dẫn độ chỉ để chữa thẹn
tịch tập đoàn FPT đưa cả gia đình
cho chế độ.
qua Mỹ sống; rồi đại biểu quốc hội
Trong cộng đảng, rất nhiều người
Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc
tịch Malta…Trên trang điện tử, từng đã đặt đầu mối ở nước ngoài, sẵn
đăng biết bao nhiêu vụ quan chức Visa. Họ dễ dàng rời Việt Nam khi hết
tham nhũng tiêu pha, ăn xai như vua; thời ăn bẩn. Tổng số sinh viên, học
Còn có cả hình ảnh của một phụ nữ 40 sinh Việt Nam, phần lớn là con đảng
tuổi, ở tinh Sơn La, chết vì lao phổi, viên và thân thuộc ở nước ngoài là
nghèo đến độ gia đinh phải bó xác của 110 ngàn; riêng tại Mỹ đã chiếm
bà trong manh chiếu! (BBC, 15-08) tới 19 ngàn từ tiểu học đến hậu đại
Ông Trịnh Xuân Thanh, Đai Biểu học [8]. Số liệu này chỉ cho riêng năm
Quốc Hội, Phó Chủ Tịch Tỉnh Hậu 2015. Du học sinh đi học nước ngoài
Giang, rời Việt Nam bí ẩn, đang ở khá tốn kém. Phải là thứ tư bản đỏ,
một nước Tự Do, công khai bỏ đảng, hay sân sau lắm tiền, nhiều của mới
vì “không còn tin vào sự lãnh đạo dám cho con cái đi du học. Đó là
của đồng chí Tổng Bí thư." Theo báo những bằng chứng rõ ràng cho thấy
mạng, vụ ông Thanh “còn có nhiều sự chuẩn bị tháo chạy khỏi Việt Nam
uỷ viên Bộ Chính Trị khác liên quan”. khi có biến động hay lúc phe nhóm họ
Ông Thanh tố ngược TBT Trọng từng mất quyền.
nhận hối lộ nhiều lần dưới hình thức
quà biếu từ xưa. Vụ gần đây là tượng
HCM đúc bằng vàng, được trao tay
khi ông Trọng thăm Formosa cuối
tháng 04-2016, trong vụ thảm họa
môi trường biển Miền Trung. Do đó,
ông Thanh thách thức TBT Trọng đối
chất về tham nhũng trong một phiên
tòa công khai [7], có luật sư, báo chí
và đại diện nhân quyền quốc tế. Ông
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Tình trạng Viêt Nam như diễn tả
là hiện tượng nền kinh tế đang “mất
máu”, vì cả đảng cầm quyền tham
nhũng có hệ thống cả chục năm nay.
Tiền vơ vét của dân làm của riêng lại
được chuyển ra khỏi nước.

nhục tứ bề. Cảnh túng quẫn đang hối
thúc từng ngày và những cơ hội mới
đầy mầu mỡ như TPP lại chưa đến.
Thành ra phải xoay qua moi túi các
nhóm không cùng phe phái, gây ra
cảnh ám toán lẫn nhau, đấu đá khốc
liệt ngay trong nội bộ đảng.
Đối với đa số dân chúng, nạn
nhân của chế độ tàn ngược, từ thiếu
hiểu biết, viễn kiến về nguồn Cửu
Long đưa đến Miền Tây ngập mặn;
đến lòng tham quá độ trong thảm họa
Formosa xả độc, đang được Hanoi
mua thời gian để cho “chìm xuồng”;
lại đến Khu Liên Hợp luyện thép
Hoa Sen ở Cà Ná, Ninh Thuận được
hưởng nhiều ưu đãi, đang manh nha
thành hình. Vào lúc dư luận hoang
mang phản đối, Hanoi vội ra lệnh cho
báo chí không được bàn tán gì tới dự
án Hoa Sen, Ca-ná nữa, để cũng như
Formosa, bằng mọi giá, Hanoi âm
thầm cho Hoa Sen đi vào hoạt động,
nhằm thu thêm tiền nuôi chế độ.

Hồi tháng 5, Hanoi tung bong
Những kẻ chóp bu ở Hà Nội sẽ bóng về kế hoạch huy động 500 tấn
làm gì trong tình huống dở khóc, dở vàng trong dân chúng, dự tính đó bị
cười : tiền thì chả còn bao nhiêu, lại bị
(xem tiếp trang 43)
đàn anh Phương Bắc tấn kích và làm
Diễn Đàn Giáo Dân

Lịch sử sẽ lên án chúng mày, cả
một chế độ thối nát, từ trên xuống
dưới!
- Trần Thị Thảo

P

hần lớn những vị lãnh đạo
của ĐCSVN đều rất quan
tâm đến việc trồng trọt và chăn nuôi.
Trồng cây gì hay nuôi con gì là hai
câu hỏi đầu môi của họ.

Soå Tay Thöôøng Daân Tưởng Năng Tiến
Chuyện Ông Đinh Thế Huynh
& Bà Trần Thị Thảo

– Ngu! Ngu! Sao không trồng
Tôi nhớ, vào đầu những năm lúa!!!
80 của thế kỷ trước, khi tổng bí thư
Trước cơn giận dữ của TBT vì
(TBT) Lê Duẩn vô thăm tỉnh Tiền
sao tỉnh lại không trồng lúa ở Đồng
Giang. Ban thường vụ tỉnh ủy lúc
Tháp Mười mà lại trồng tràm… thì
mọi người chỉ
còn biết chết lặng
mà thôi. Ai dám
cãi lại? Ai dám
cả gan giải thích
cho đồng chí TBT
rằng, đất Đồng
Tháp Mười là
đất phèn nặng,
chỉ trồng tràm là
hợp nhất mà thôi.
Từ lúc TBT quát
tháo như thế,
không khí của
đoàn trầm lặng.

Hầu như không ai nói gì cả. (Lê Phú
Khải. Lời Ai Điếu, Westminster, CA:
Người Việt, 2016).
Đồng chí TBT đã “quát” như
thế thì mọi người đều im thin thít là
phải. Im lặng là vàng. Loại vàng này
được xử dụng ở mọi cấp, và mọi nơi,
từ Nam chí Bắc:
Một chiều, Duẩn phàn nàn rằng
ông đã bảo Thành uỷ Hà Nội làm bàn
ghế, giường tủ bán chịu cho công
nhân viên, trừ lương hàng tháng hay
trả dần nhưng họ không nghe. Duẩn
nói: Tôi hỏi thì nói không có tiền.
Kìa, không có thì in ra! In ra! Không
sợ lạm phát! Tư bản đế quốc in tiền
mới lạm phát chứ ta, chuyên chính
vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ?
(Trần Đĩnh. Đèn Cù, Westminster,
CA: Người Việt, 2014).

đó đứng đầu là bí thư tỉnh ủy Chín
Hải (tức Lê Văn Phẩm), và chủ tịch
tỉnh Sáu Bình (Nguyễn Công Bình)
dẫn TBT Lê Duẩn vô thăm vùng
Đồng Tháp Mười thuộc địa phận
Tiền Giang (90.000 ha). Đứng trước
cánh đồng bao la bát ngát của vùng
Đồng Tháp Mười, TBT Lê Duẩn chỉ
tay về cánh đồng trước mặt, hỏi:
– Trồng những cây gì thế kia?
Bí thư tỉnh ủy Chín Hải lễ phép
trả lời:
– Thưa tổng bí thư, đó là rừng
tràm ạ. Bỗng mọi người sửng sốt khi
nghe TBT quát:
Số 179 Tháng 10-2016
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Thảo nào mà báo Tuổi Trẻ không
tiếc lời ca ngợi rằng “anh Ba là ngọn
đèn sáng hai trăm nến ... là biểu
tượng sáng ngời của sự lãnh đạo tài
tình của Đảng.” Quyền lực cùng hào
quang của ông Lê Duẩn không chỉ
làm cho đất nước “sáng ngời” mà
còn là niềm ước ao, và mong muốn
của rất nhiều đồng chí khác.

viết liên quan đến lời
phát biểu (“Phải xây
dựng văn hoá khinh
bỉ”) của ông Đinh Thế
Huynh, Ủy Viên Bộ
Chính Trị, Thường Trực
Ban Bí Thư Trung Ương
Đảng Cộng Sản, nguyên
Trưởng Ban Tuyên Giáo
Ai vào Đảng mà không khát khao Trung Ương, nguyên
có ngày được trở thành TBT? Chức Chủ Tịch Hội Nhà Báo
vụ cao cả này, tiếc thay, chỉ do một Việt Nam.
người nắm giữ; do đó, mỗi nhiệm
Theo nhận xét của
kỳ, trong số vài triệu đảng viên mới Mặc Lâm thì đây “là
có một người được may mắn ở vào câu nói đang nhận được
vị trí này. Ông Nguyễn Phú Trọng rất nhiều cười cợt từ người dân trên
hiện là kẻ ... đang may.
trang mạng xã hội lẫn bên ngoài
Chỉ có điều không may là hào đời sống.” Để rộng đường dư luận,
quang quyền lực của chức vụ TBT, họ Mặc còn “có cuộc trao đổi ngắn
hiện nay, không còn được “rực rỡ” với G. S. Tương Lai – nguyên Viện
như xưa nữa. Miệng người sang đã Trưởng Viện Xã Hội Học Việt Nam,
hết gang/hết thép, đã đành; chính kiêm nhiệm Tổng Biên Tập Tạp
bản thân “người” vẫn thường bị Chí Xã Hội Học – về lời phát biểu
thượng dẫn.
chúng chửi như tát nước:
Từ ông thôn ông ấy bảo thằng xã
nó ăn được thì tại sao tao không ăn
được ? Thằng xã bảo thằng huyện
nó ăn được thì tại sao tao không ăn
được ? Thằng huyện bảo thằng tỉnh
nó ăn được thì tại sao tao không ăn
được ? Thằng tỉnh bảo Bộ chính trị
nó còn ăn, thằng Tổng bí thư nó còn
ăn tại sao tao không ăn… cái đó nó
trở thành một nỗi nhục nhã, đó là
một sự thật nhưng mà khinh bỉ tham
nhũng không thì đấy là đánh chuột
nhưng đánh vuốt đuôi và là lời nói
mị dân.
Ủa, ai mà bảnh dữ vậy cà? Dám
gọi đồng chí TBT là “thằng” tỉnh
queo vậy sao?
G.S. Tương Lai chớ ai!
Chuyện đâu đuôi như vầy: Ngày
17 tháng 9 năm 2016 vừa rồi, biên
tập viên Mặc Lâm – RFA – có bài
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Ảnh: RFA

khinh bỉ lắm rồi. Cái người phải móc
tiền ra khi đi trên đường để dúi cho
công an thì người ta đã coi cái đối
tượng mà mình ném đồng tiền vào
mặt hắn hay dúi vào tay hắn với một
thái độ cung kính hay sợ sệt chăng
nữa nhưng thằng nhận cũng như
người ném ra đều biết rằng ‘khinh
nhau như mẻ”.

Úy trời, đất, qủi, thần ơi! Cái
Xin nghe thêm vài câu hỏi/đáp
ông giáo sư này gan còn hơn Nhựt
nữa giữa hai nhân vật này:
Bổn nữa nha. Hết kêu đồng chí TBT
Mặc Lâm: “Người dân thì rõ bằng “thằng,” rồi lại mắng ông Ủy
ràng là nạn nhân tuy có ý kiến nói Viên Bộ Chính Trị (Thường Trực
là không đưa thì làm sao có tham Ban Bí Thư Trung Ương Đảng Cộng
nhũng. Thế nhưng nhìn vào những Sản Việt Nam, nguyên Trưởng Ban
sự việc xảy ra hàng ngày ngay trước Tuyên Giáo Trung Ương) là ... “ngu
mắt mọi người trên đường phố thì xuẩn” nữa.
hình như đâu đâu cũng thể hiện sự
Nhớ cái đận mà Tố Hữu làm
khinh bỉ đến tận cùng ý thức của
dân chúng. Chẳng hạn như cảnh sát Trưởng Ban Tuyên Huấn Trung
giao thông thổi phạt thì người dân Ương coi. “Bọn Nhân Văn” có ai
chỉ biết móc tiền ra là xong mặc dù dám mắng ông ta (ngu) đâu mà cả
họ không vi phạm điều gì. Bài học đám vẫn bị hành cho tới bến.
khinh bỉ chắc đâu cần phải học cho
Thưở đó đúng là thời hoàng
thành cái văn hóa mà ông Đinh Thế kim của Đảng. Thời này, tiếc thay,
Huynh phát động phải không thưa nay không còn nữa. Giờ thì chả còn
Giáo sư ?”
“triều đình áo mão” gì ráo. Lỡ mà
Giáo sư Tương Lai: “Tôi cho đó G.S. Tương Lai có gọi bác Hồ bằng
là câu nói ngu xuẩn, bởi vì sao? Thực “thằng” thì chắc cũng huề luôn, xá
ra việc gì mà phải kêu gọi nền văn chi mấy chú (lắt nhắt) cỡ như Đinh
hóa khinh bỉ. Bản thân người ta đã Thế Huynh hay Nguyễn Phú Trọng!
Diễn Đàn Giáo Dân

chút tâm sự” như sau:
“Như thường lệ, sáng nào tôi
cũng ghé qua hàng thịt ở chợ Bách
Khoa để mua thức ăn. Đến trước tôi
có một cô gái trẻ, cô đang chờ anh
hàng thịt tính tiền. Thấy tôi đến, anh
hàng thịt cười rất tươi và đon đả:
- Bà mua thịt gà hay thịt lợn ạ ?
...và thế là anh ta bỏ mặc cô khách
hàng trẻ đứng chờ .
Thấy vậy , tôi nói ngay:
- Bà đến sau, cháu cứ cân và
tính tiền cho cô gái này đi, bà chờ
cũng được.
Bà Trần Thị Thảo. Ảnh: Anhbasàm

Nghe tiếng tôi nói, cô vợ anh
hàng thịt từ quầy bên vội chạy sang
cân hàng cho tôi. Vừa làm cô vừa nói :

cho Tàu mà không biết nhục? Cả thế
giới người ta lên án, cả Tòa án Trọng
tài Quốc tế người ta lên án… mà đến
- Bà ơi, bà chửi hay quá (có lẽ cô
bây giờ chỉ có một lũ tay sai VN đi tránh nói từ cộng sản), hôm nay thịt
bênh cho Tàu. Không biết nhục! Tiên gà ngon bà ăn nhiều vào cho ngọt
“Tiên sư cha chúng mày chứ! Về sư cha chúng này! Bà không sợ đâu. giọng rồi chửi tiếp nha...
già rồi thì ở nhà với con với cháu, tìm
Mặc dù là một chuyện rất nhỏ,
những việc làm chính đáng, để phục Lịch sử sẽ lên án chúng mày, cả nhưng đã làm tôi vui suốt từ sáng
vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, đây chỉ một chế độ thối nát, từ trên xuống cho đến tận bây giờ các bạn ạ.”
toàn đi bám theo cái lũ bán nước! … dưới!”
Thái độ của vợ chồng cái anh
Tiên sư cha chúng mày! Ngày hôm
Trần Thị Thảo mắng không sót
hàng thịt này lại khiến tôi nhớ đến
nay tao không đi ra được Bờ Hồ biểu một thằng: từ thằng công an đứng
lời của G.S Tương Lai: “Thực ra
tình chống TQ xâm lược, tao chửi đường kiếm thêm chút cháo đến
việc gì mà phải kêu gọi nền văn hóa
chúng mày từ giờ đến trưa luôn! thằng TBT ngồi nhận quà cáp thay
khinh bỉ. Bản thân người ta đã khinh
cho
tiền
hối
lộ.
Ngày
hôm
sau,
sau
Là người dân VN phải hiểu và
bỉ lắm rồi.”◙
phải biết nhục chứ! Cam tâm làm nô lệ hôm chửi (như hát) bà chia sẻ “một
Mà chả cần tới bằng cấp tiến sĩ
hay tước vị giáo sư/viện trưởng mới
dậy dỗ được chúng nó đâu, thường
dân Trần Thị Thảo vẫn có thể lên tiếng
“từ sáng cho tới trưa luôn” mới thôi:

B

óng Ma Tin Tặc...
(tiếp theo trang 40)

dân chúng cảnh giác, khó thi hành.
Nay quá bí, rất có thể tiền gởi trong
ngân hàng Việt Nam, của mọi thành
phần kể cá các tôn giáo, coi chừng
bị chế độ dòm ngó và có ngày họ ra
tay qua một vụ “hacker”. Trong tình
huống này, dù điều nhơ nhuốc đến đâu
cũng có thể được Hanoi toan tính.◙
TNT, Sept 18-2016
Số 179 Tháng 10-2016

http://www.5book.vn/chapter/binhphap-ton-tu-va-36-ke/QENZ. Nội gián kế
trong chương 13 của Binh Pháp Tôn Tử.
[2]
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drill
[4]
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[5]
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_m%
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[1]

%BF. Tiếu lý tàng đao (dấu đao sau nụ cười),
là mưu mô thứ 11 trong 36 chước.
[6]
http://dantri.com.vn/xa-hoi/hon4400-nguoi-thoi-quoc-tich-viet-nam-trongnam-2015-20160825165141218.htm
[7] http://nguoibuongio1972.blogspot.
com/2016/09/trinh-xuan-thanh-con-de-tethan-phan-9.html
[8]http://news.zing.vn/gan-19000-duhoc-sinh-viet-nam-tai-my-post601717.html;
http://sansangduhoc.vn/tin-tuc/110-000-duhoc-sinh-viet-nam-dang-hoc-o-nuoc-ngoai.
html
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LÝ TƯỞNG
VÀ
PHƯƠNG PHÁP

HUẤN LUYỆN
P.T.CURSILLO
■ L.M.Cao Phương Kỷ

I. THĂM DÂN CHO BIẾT DÂN TÌNH

T

rong thời gian làm Mục vụ tại Hoa kỳ, tôi đã được
Đức Giám Mục Giáo phận San José, bắc California
và Bề Trên chấp nhận cho phục vụ tại St Joseph’s College
Seminary, Mountain View, Palo Alto, trong hơn 11 năm.
Cuối tuần tôi thường lui tới các Nhà Thờ trong Thung
Lũng Hoa Vàng cũng gọi là Silicon Valley, cái nôi sản
xuất những công ty điện tử lớn nhất thế giới như: Apple,
H.P, Verizon, Cisco...

Việt mới đến định cư chưa am hiểu cách điều hành một giáo
xứ Hoa Kỳ khác với Việt nam. Nhưng phần đông là những
tín hữu rất ngoan đạo., luôn trung thành với Hội Thánh và
tín nhiệm hàng Giáo phẩm, nhờ các bậc Truởng thượng can
ngăn, khuyên bảo như “Hội Trưởng Lão”, “ Hội Đạo Binh
Đức Mẹ” “Hội các Bà Mẹ Công Giáo”, Liên Minh Thánh
Tâm”và đặc biệt từ khi khởi xướng P.T.CURSILLO, để giúp
người Công Giáo sống nội tâm, kết hiệp mật thiết với Chúa
Kytô, và Hội Thánh, thì bầu không khí HIỆP THÔNG, AN
BÌNH đã trở lại, Cộng đồng Công giáo thêm vững mạnh,
như ta thấy ngày nay.
Nhân dịp ghé thăm San José, tôi cũng gặp một vị GM từ
Việt Nam qua thăm San José. Ngài khoe tôi và các khách dự
bữa cơm mấy tấm hình chụp từ bên Úc về một em bé Việt tỵ
nạn nói và viết tiếng Việt giỏi, chưa thấy ở đâu cả! Tôi mạn
phép thưa với Ngài rằng: Ở San José các trẻ em biết đọc và
viết và nói tiếng Việt khá thông thạo, không phải là một
chuyện lạ, nhưng là việc bình thường! Nhờ các Thày Sư
Huynh Dòng La san và các Nữ tu Lasan mở trường Việt Ngữ
và Lớp Giáo Lý, nhờ đội Trống và ban Văn nghệ do Frère
PHONG điều khiển mà các gia đình được những đứa con
ngoan, sốt sáng giữ Đạo, học hành đậu bằng cao, luơng bổng
cao và vẫn còn thấm nhuần Văn hóa dân tộc.

Tôi đã tích cực tham gia vào phong trào CURSILLO,
ngành Việt Nam, do Cha Paul LƯU ĐÌNH DƯƠNG sáng
Ngày Sept/10/2016 vừa qua, tôi cũng được vinh dự tham
lập hơn 20 năm nay, đã huấn luyện được hơn 2000 ngàn,
dự Lễ Đức Giám Mục làm PhépTRUNG TÂM LASAN (La
Cursillistas, là các hội viên đã thụ huấn để cam kết suốt
Salle Community Center, 248 Kirk Ave,San Jose, CA,95127).
đời luôn: Học Đạo, Giữ Đạo và Hành Đạo, theo Chân
Giáo xứ Đức Mẹ LAVANG đang chuẩn bị xây dựng Thánh
Thày Chí Thánh là Chúa KYTÔ.
Đường dâng kính Đức Mẹ Lavang và các cơ sở như parking,
Từ ngày về hưu dưỡng, hàng năm, tôi vẫn nhớ trở lại Nhà Xứ, tu sửa Trường học...
San José, để dự Tuần TINH HUẤN của P.T.Cursillo, tại
Tại sao P.T. CURSILLO đã có Sức Mạnh Thiêng Liêng
Camp St Francis, Santa Cruz, sát bờ biển Thái Bình Dương.
để Cải Hóa các Tín Hữu Sống Nội Tâm Kết Hiệp với Thày
Tôi bị đau yếu 4 năm không về được, nhưng năm nay, Chí Thánh?
Chúa cho phục hồi sức khoẻ, tôi rất mừng được gặp các
Theo viện Nghiên Cứu Pew về tình hình sống Đạo Công
bạn thân hữu trong Phong Trào và hít thở không khí trong
giáo, cải Đạo Công Giáo sang Tin Lành và bỏ Đạo, tại Hoa
lành của Camp St Francis.
kỳ, người ta nhận thấy những hiện tượng kỳ lạ như:
Vừa bước chân vào trại, lần đầu tiên tôi gặp Cha Vũ
Hiện nay phong trào “COMING HOME”đang thịnh
Đảo dòng Ngôi Lời, nhận làm Linh Hướng cho Khóa
hành kêu gọi các người Công Giáo cải Đạo sang Tin lành
Nam. Ngài vui vẻ chào đón tôi và chia sẻ với tôi một vài
hay bỏ Đạo trở về với Hội Thánh. Viện nghiên cứu cho thấy:
cảm tưởng khi tới miền San José. Ngài nói với tôi: khi
(ngày 2-9-2015), 52% người Công Giáo trưởng thành đã
từ biệt Đức Cha ở miền Đông để đến San José tham dự
rời Hội Thành, chỉ có 115 trở lại và 41% chưa trở lại. Sinh
khóa Tĩnh Huấn Cursillo tại San José, Đức Cha hỏi ngài:
viên Công giáo, cấp Đại Học bỏ Đạo gấp 17 lần số Sinh viên
San José đã bằng yên chưa mà cha dám đến? Tôi cười và
gia nhập Công Giáo. Cuộc khảo sát cho thấy: 78% người
vui vẻ trả lời: Thưa cha, bằng yên lắm chú! Thực ra, vào
Công Giáo cải Đạo theo Tin Lành cho biết: nhu cầu tâm linh
năm 1983, khi tôi vừa từ Hawai’i đổi về San José đã xẩy
không được đáp ứng, vì học hỏi Giáo lý sơ sài, học Kinh
ra một vụ lộn xộn, một phần do một vài phần tử cộng sản
Thánh thiếu sót, chỉ chú trọng những hình thức sống Đạo
sách động, một phần vì khác phong tục tập quán, bà con
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hình thức bề ngoài như Rước kiệu, Dâng hoa, đèn nến, hành
hương tốn kém, và đã nhìn tận mắt nhiều Thánh Đường đồ
sộ, nguy ngay, nay đã trở thành bảo tàng viện nghệ thuật....
Không có những buổi Học Hỏi, Suy Niệm Phúc Âm, Giáo
lý và Học thuyết của Hôi Thánh về các vấn đề Xã Hội liên
hệ đến sinh hoạt công dân để nên “ánh sáng cho thế gian”,
“muối cho đời”..như Chúa đã dạy. Ngày nay, tôn giáo
không còn là chuyện “cha truyền con nối”, “Đạo dòng”,
nhưng là mối quan hệ giũa cá nhân với Thiên Chúa. Do
đó, giới trẻ thường đổi Đạo Công giáo sang Tin Lành, vì
không tìm thấy nguồn an vui cho tâm hồn.
PT. CURSILLO nhận Thánh Phao Lô Tông Đồ làm
Thánh Bổn Mạng, vì Thánh Nhân đã được Ơn Chúa soi sáng
để TRỞ VÊ với Chúa Giêsu. Do đó, Thánh Nhân khởi xướng
Giáo Thuyết: “CHÚA SỐNG TRONG CON”, không
phải Chúa ở “ngoài”, nhưng trong Nội Tâm. Thánh Nhân
cũng truyền giảng Giáo thuyết: “HỘI THÁNH là THÂN
MÌNH MẦU NHIỆM CHÚA KYTÔ”: Chúa là ĐẦU và
mỗi Tín Hữu là Chi Thể của CHÚA.
P.T CURSILLO chỉ có CHIA SẺ chứ không có CHIA RẼ
Chia sẻ là khiêm tốn chấp nhận người khác góp ý, bàn
luận những điều hay, điều dở trong các đề nghị để đi đến
một kết luận dung hòa, chọn điều TỐT và bỏ điều XẤU: đây
là phương pháp Dân Chủ, Tiến bộ.
Chỉa rẽ là không chấp nhận đối lập, khác ý kiến, chỉ giữ
vững lập trường của mình, loại bỏ mọi ý kiến xây dựng. Đây
là lập trường Độc Tài, Độc đoán: “Không ăn thì đạp đổ”
Ngoài ra, cải cách hay sửa đổi, cũng cần phân biệt các
điều chính yếu, nòng cốt và những điều phụ thuộc có thể thay
đổi tuỳ hoàn cành, tuỳ sở thích hay tuỳ Văn Hóa, chủng tộc.
Trong 3 ngày TĨNH HUẤN của P.T.Cursillo, các
ROLLO là chính yếu, cần theo thứ tự nhất định, vì đã được
soạn thảo theo Khoa Thần Học, Kinh Thánh, Tu đức và Tâm
lý Giáo dục(như Vẽ Tranh), Nhờ ÂN SỦNG Chúa ban, nhờ
ghi chép, vẽ hình, Bàn Luận trong Nhóm, các khóa sinh có
thể hiểu biết, cảm nghiệm và biến đổi Tâm Hồn.

ngày Tĩnh Huấn), là suốt đời phải tiếp tục trung kiên: Học
Đạo, Giũ Đạo và Hành Đạo.
II. CHÚA SỐNG TRONG TÔI:
Lý Tưởng và Phương Pháp Huấn Luyện
P.T.CURSILLO
Từ thượng cổ cho đến ngày nay, ngoài niềm TIN vào
Một Vị Chủ Tể vạn vật, câu vấn nạn đặt ra mỗi khi xẩy ra
các cuộc tranh chấp giữa các Quốc gia, các giai cấp xã hội,
hay giữa các cá nhân, chính là những câu hỏi : Con Người
là gì? Địa vị Con Người sống trong vũ trụ, thế giới này?
Tại sao ta phải tôn trọng Nhân Phẩm, Nhân Quyền của mỗi
người, Nam cũng như Nữ? Tại sao các nước lớn không
được uy hiếp, xâm chiếm các nước láng giềng nhỏ yếu?Có
Luật lệ gì để bảo vệ cá nhân và quyền độc lập lãnh thổ của
các quốc gia trên bàn cờ quốc tế? Nhân loại có thể sống
“an cư lạc nghiệp”, trong một thế giới hỗn loạn, vô kỷ
luật, được không?
Con Người không phải là con vật, vì ngoài Thể lý,
Thân xác,cũng tương tự như con vật, như ăn uống, tiêu hóa,
sinh sản, đau yếu, chết..., Con Người “LINH Ư VẠN VẬT”
vì có Trí khôn biết suy nghĩ; cóTình cảm , thất tình(hỉ, nộ,
ai, cụ, ái, ố, dục,= vui, giận, đau, sợ, yêu,ghét, muốn), và
nhất là có đời sống Siêu nhiên, Tinh thần , Thiêng Liêng,
tức là có Linh Hồn bất tử.
Bởi vậy, Con Người hơn hẳn con vật, vì có đời sống
biết phân biệt LÀNH/ DỮ, TỐT/ XẤU, tức là đời sống
LUÂN LÝ, theo LƯƠNG TÂM, LƯƠNG TRI mà TRỜI đã
phú bẩm cho mỗi người từ khi sinh ra, lớn lên, để phân biệt
điều THIỆN/ ÁC. Điều Tốt thì theo, điều xấu thì xa lánh.
Theo cổ nhân: mọi người sinh ra, được TRỜI ban cho
một Lương Tâm trong lành, hướng về việc Thiện Hảo như
Thánh hiền đã dạy: “Nhân chi sơ, Tính bản Thiện”
Sở dĩ , Lương Tâm con Người trở nên xấu, một phần vì ảnh
hưởng của các gương xấu của xã hội, của hoàn cảnh sinh sống.
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”

Các cảnh vật bên ngoài như trại Huấn luyện, trang trí,
đèn nến, đàn hát, trình diễn văn nghệ, qùy gối...tuy cũng giúp
thêm lòng sốt sáng, cảm động, nhưng là yếu tố phụ thuộc tuỳ
theo Văn Hoá của mỗi chủng tộc, và tuỳ hoàn cảnh cho phép.

Do đó, bổn phận của các bậc phụ huynh và của mỗi
cá nhân là cố gắng gìn giữ Lương Tâm trong sáng, tức là
cái Đức Tốt Trời ban cho, không để dục vọng quấy động,
làm mờ ám , vẩn đục, không còn có thể nhận ra CHÂN LÝ.
Phương pháp giáo dục, rèn luyện Nhân Cách của người
xưa có câu: “Đại Học chi Đạo, tại minh Minh Đức, tại
thân Dân, tại chỉ ư CHÍ THIỆN”

Ngày Thứ Tư của người CURSILLISTAS,: (sau 3

(xem tiếp trang 107)

Ngoài ra, Tôn Sùng Bí Tích Thánh Thể, Thánh Lễ, Bí
Tích hòa giải cũng là cần thiết.
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Lời kêu gọi khẩn
Kính gửi Quý Đồng Hương,

C

ông Ty luyện thép Formosa Vũng Áng, miền Trung Việt Nam, đã xả chất thải độc hại
gồm hóa chất và kim loại nặng làm ô nhiễm biển bốn tỉnh miền Trung Việt Nam (Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên) từ tháng 4 năm 2016 đến nay. Nạn ô nhiễm trầm
trọng này đã khiến cá chết nổi đầy mặt biển, các sinh thái biển bị phá hủy; các kim loại độc
nặng đã chìm vào trầm tích dưới đáy biển. Nhiều ngư dân đã có mức kim loại nặng trong máu
cao hơn cho phép sẽ gây ra các chứng nan y trong tương lai gần.
Hàng triệu nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của nạn ô nhiễm này đang sống trong thất
nghiệp, thiếu ăn, con em không tiền theo học. Biển chưa được tẩy sạch, ngư dân thiếu bữa ăn
sạch. Nạn nhân chưa được cứu trợ và đền bù xứng hợp.
Ba trăm năm chục (350) nạn nhân, với sự điều hợp của LM. Đặng Hữu Nam, đã bất chấp
nguy hiểm, đe dọa, trù dập của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đứng lên làm đơn Khởi
Kiện Công ty Formosa Vũng Áng và các phe liên hệ đòi bồi thường thiệt hại, tẩy sạch môi
trường biển kể cả việc đóng cửa Công Ty Formosa. Đây là thủ tục pháp lý cơ bản, cần thiết
cho các vụ kiện kế tiếp. Nhưng các nạn nhân đang gặp khó khăn, thiếu thốn không có tiền lo
án phí để nạp đơn kiện, một thủ tục rất tốn kém dưới chế độ Cộng Sản. Họ không được phép
kiện tập thể mà phải khiếu kiện tùng cá nhân nên việc khởi kiện thêm khó khăn, tốn phí.
Chúng tôi, những người thiện chí, yêu mến môi trườmg trong sạch, cảm thông với những
nạn nhân vụ ô nhiễm bốn tỉnh Miền Trung Việt Nam, đã thiết lâp quỹ yểm trợ giúp các nạn
nhân có phương tiện khởi kiện Công Ty Formosa.
Chúng tôi kêu gọi quý vị, kẻ ít người nhiều, ($5.00, $10.00, $100.00, $1,000.00) đóng góp
cho Quỹ Yểm Trợ Kiện Formosa.
Check xin đề: HY VỌNG
Memo: Kiện Formosa và gửi về:
P.O. Box 39
Midway City, CA 92655.
(Mọi đóng góp sẽ được cấp Biên Nhận
để trừ thuế)
Chân thành cám ơn quý vị.
T.M. Quỹ Yểm Trợ Kiện Formosa

BS. Trần Văn Cảo
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NGƯỜI CÔNG
GIÁO CÓ ĐỰỢC
THAM DỰ NGHI
THỨC THÀNH
HÔN VÀ TIỆC
CƯỚI CÁC CẶP
HÔN NHÂN
ĐỒNG TÍNH KHÔNG?

H

ỏi : Xin cha giải thích hai thắc mắc sau
đây:

1- Người Công giáo có được tham dự đám cưới
của hôn nhân đồng tính không?
2- Trong Thánh Lễ thì khi nào thì Chúa Giêsu
hiện diện trong bánh và rượu, vì có linh mục kia nói là
khi linh mục đặt tay trên chén lễ thì Chúa bắt đầu ngự
xuống trên bánh và rượu. Điều này có đúng vậy không ?
Trả lời:
1-Là người tín hữu Công Giáo, chúng ta có bổn
phận sống và chu toàn mọi giáo lý và lề luật của Giáo
Hội, là Mẹ đang thay mặt Chúa là Cha trong trách
nhiệm dạy dỗ con cái mình tuân giữ mọi điều cần thiết
cho được rỗi linh hồn để hưởng phúc Thiên Đàng với
Chúa trên Nước Trời mai sau.
Cụ thể, giáo lý hôn nhân dạy mọi tín hữu biết rằng
hôn nhân chỉ có giữa một người nam và một người nữ
mà thôi, vì đây là ý muốn của Thiên Chúa từ đầu khi
tạo dựng con người có nam có nữa và truyền cho họ
phải “ sinh sản cho nhiều, cho đầy mặt đất và thống
trị địa cầu.” ( St 1:28).
Chúa Giêsu đã nâng hôn nhân lên hàng bí tích và
truyền cho con người mệnh lệnh là “sự gì Thiên Chúa
đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mt
9: 6) (giáo luật số 1055 &1)
Như Thế, Giáo Hội không thể chiều theo su hướng
của thời đại tục hóa để công nhận hôn nhân đồng tính
(same sex mariage), tức là hôn nhân giữa hai người
nam hay hai người nữ được, vì đây là điều trái tự nhiên
và vô luân, dựa trên chính lời Thiên Chúa đã nói với
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ông Mô-sê để truyền lại cho dân Do Thái xưa như sau:
“ Khi người đàn ông nào nằm với một người đàn
ông như nằm với đàn bà, thì cả hai đã làm điều ghê
tởm,…” (Levi 20: 13)
Vậy mà các xã hội bệnh hoạn như Hoa Kỳ, Canada,
Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Đức…là những quốc gia có
đông người theo Kitô giáo, lại công nhận loại hôn nhân
trái tự nhiên này để chiều theo đòi hỏi của thiểu số người
bệnh hoạn đòi công nhân cho việc trái tự nhiên này là hôn
nhân. Đây quả là một tụt hậu thê thảm cho một nếp sống
tinh thần và luân lý lành mạnh, khác xa với đời sống của
mọi loài vật chỉ sống với bản năng và không biết gì về
luân lý, thuần phong mỹ tục.
Chúng ta không ghét hay lên án những người sinh ra
với khuynh hướng bất bình thường (abnormal) về phái
tính (sexuality). Chúng ta thông cảm và tôn trọng họ như
mọi người bình thường khác. Nhưng chúng ta không thể
công nhận việc sống chung của họ là hôn nhân được, vì
bản chất trái tự nhiên, trái luân lý của sự phối hợp giữa
hai người nam hay hai người nữ. Hôn nhân mà họ đòi
công nhận- và đã được các xã hội bệnh hoạn kia công
nhận- là thứ hôn nhân không thể đạt được mục đích của
hôn nhân là sinh con cái và giáo dục chúng thành những
người biết sống tự nhiên, phát triền bình thường về mọi
mặt tinh thần và tình cảm.
Do đó, nếu các trẻ em mà những cặp hôn nhân đồng
tính này nhận làm con nuôi thì những trẻ này sẽ nghĩ sao
và học được gì trong gia đình chỉ có hai người cha hay hai
người mẹ ? Tệ hại hơn nữa là khi thấy hai người cha hay
hai người mẹ của chúng ngủ chung với nhau một giường
..thì chúng sẽ nghĩ gì về sự chung sống này
Đấy là những vấn nạn đặt ra cho những cặp hôn nhân
đồng tính, cho các nhà giáo dục, các nhà xã hội học và
luân lý học, và cách riêng, cho các xã hội bệnh hoạn đã
công nhận loại hôn nhân trái tự nhiên này.
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Trên bình diện luân lý, đạo đức, Giáo Hội không
bao giờ công, nhận loại hôn nhân trái tự nhiên này vì
tự bản chất nó là vô luân, trái tự nhiên và không thể đạt
mục đích của hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập cho
mục đích bảo tồn và phát triển sự sống của con người
trên trần thế này cho đến ngày mãn thời gian,
Vì Giáo Hội không công nhận, nên người tín hữu
Công giáo cũng không được phép tham dự đám cưới
của những cặp đồng tính này, kể cả dự tiệc cưới của họ.
Lý do là tham dự như vậy, có nghĩa là công nhận việc
sống chung của họ là hôn nhân theo luật của Chúa và
của Giáo Hội, và phù hợp với luân lý đạo đức của con
người.
Tiện đây cũng xin nói thêm điều này : ngay cả
những đôi hôn phối Công Giáo, vì lý do riêng nào đó,
không được chứng hôn trong nhà thờ,tức là thành hôn
trong Giáo Hội, mà vẫn tổ chức tiệc cưới bên ngoài
như những cặp hôn phối hợp pháp khác, thì người Công
giáo cũng không nên tham dự tiệc cưới này, vì tham dự
như vậy, cũng có nghĩa là công nhận sự thành hôn của
họ là hợp pháp theo giáo lý của Giáo Hội.
Cũng cùng lý do này, người cử tri Công giáo cũng
không được bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào đã
công khai chống lại Giáo Hội vì tán thành việc phá thai,
ly dị, chết êm dịu (euthanasia) và hôn nhân đồng tính.
Các ứng viên này có tham dự Thánh Lễ thì cũng không
được rước Mình Thánh Chúa như những người tín hữu
sống theo giáo lý, giáo luật của Giáo Hội,
2-Về câu hỏi thứ hai, xin được trả lời như sau:
Mỗi khi Thánh Lễ được cử hành thì, một cách
thiêng liêng, Chúa Giêsu hiện diện trong linh mục cử
hành, trên bàn thờ, trong Sách Phúc Âm (Gospel Book)
và trong cộng đoàn giáo dân tham dự, đúng như lời
Chúa đã phán bảo:
“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy,
thì có Thầy ở đấy , giữa họ.” (Mt 18: 20)

Hội, Chúa đã liên tục mượn tay và miệng của các Thừa
tác viên có chức thánh là Giám mục và Linh mục để dâng
lại Hy tế thập giá của Người cùng thể thức và mục đích
Chúa đã một lần dâng lễ đền tội lên Chúa Cha trên thập
giá cách nay trên 2000 năm để xin ơn tha thứ cho con
người ngày nay như cho con người xưa kia. Vì thế Thánh
Lễ Tạ Ơn (Eucharist là việc thờ phượng, ca ngượi, cảm
tạ, và xin ơn cao trọng và quan trọng nhất mà Giáo Hội
hiệp nhất cùng với Chúa Giê-su Kitô để dâng lên Chúa
Cha cho mục đích cứu rỗi con người tội lỗi ngày nay và
còn tiếp tục cho đến ngày mãn thời gian.
Khi cử hành Thánh Lễ hay bất cứ Bí tích nào, thì
giám mục và linh mục đều phải làm nhân danh Chúa
Kitô (in persona Christi) chứ không nhân danh chính
mình bao giờ.
Như thế, chính Chúa Kitô rửa tội, thêm sức, cử hành
Thánh Lễ, tha tội, và sức dầu bệnh nhân (và truyền chức
thánh dành riêng cho giám mục) qua tay giám mục và
linh mục. Phải nói lại điều này để lưu ý mọi người là linh
muc, hay giám mục chỉ là công cụ hữu hiệu Chúa dùng
để ban phát ơn thánh của Người cho những ai muốn lãnh
nhận cách nhưng không (gratuitously).
Cũng chính vì linh mục hay giám mục chỉ là thừa tác
viên, nên sự hữu hiệu (validity) của bí tích không liên hệ
gì đến phẩm chất của thừa tác viên con người (ex opera
operato). Do đó, đừng ai thắc mắc hay nghi ngờ Thánh
Lễ của linh mục này hay linh mục kia không thành sự vì
cho là linh mục đó có đời sống bất xứng. Nếu thực sự có
đời sống bất xứng, mà vẫn cử hành các bí tích hay Thánh
Lễ, thì tất cả vẫn thành sự (validly), nhưng người cử hành
sẽ mắc tội phạm thánh (sacrilege). Tội phạm thánh hay
tội trọng là tội cấm làm lễ (linh mục) và rước lễ (giáo
dân) (x.giáo luật số 916, SGLGHCG, số 1415)
Trở lại câu hỏi khi nào Chúa Giê su hiện diện trong
hai chất thể bánh và rượu.

Nghĩa là khi linh mục mặc lễ phục, bước lên cung
thánh để cử hành Thánh lễ thì Chúa Giêsu đã hiện diện
cùng với linh mục và giáo dân tham dự để diễn lại bữa
ăn sau cùng của Chúa với Nhóm Mười Hai Tông Đồ,
và nhất là dâng lại Hy Tế thập giá mà một lần Chúa đã
dâng trên thập giá năm xưa để xin Chúa Cha tha tội cho
cả loài người đáng phải phạt vì tội.

Khi linh mục đặt tay và cấu xin trên chén thánh
(Chalice) thì đó mới chỉ là phút nguyện xin ơn Chúa
Thánh Thần (Epiklesis, Epiclesis) để Người biến bánh
và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô. Nhưng Chúa
Kitô chỉ thực sự hiện diện trong bánh và rượu nho sau
khi linh mục đọc lời truyền phép ( consecration) mà thôi.
Nghĩa là khi linh mục giơ tay trên lễ vật để xin ơn Chúa
Thánh Thần thì lúc đó bánh và rượu nho chưa được biến
đổi bản thờ (transubstantiation) để trở nên Mình và Máu

Ngày nay trên bàn thờ ở khắp mọi nơi trong Giáo

(xem tiếp trang 59)

50

Diễn Đàn Giáo Dân

Tin Möøng
Giöõa Doøng Ñôøi
 Trần Việt Cường

LTS.- Mục “Tin Mừng Giữa Dòng Đời” được mở ra trên
Diễn Đàn Giáo Dân kể từ số 79 phát hành tháng 6 năm 2008.
Phần lớn những bài đăng trong mục này được ghi lại từ những
lời chia sẻ tóm kết mang tính bộc phát của BS Trần Việt Cường
sau những buổi hội nhóm hàng tuần của liên nhóm Gioan
Tiền Hô thuộc PT Cursillo Giáo phận Orange. Những bài Tin
Mừng chia sẻ trong phiên họp không theo Lịch Phụng Vụ và
cũng không phải là những bài được lựa chọn, nhưng tuần tự
nối tiếp cả bốn Phúc Âm Thư. Vì là nguyệt san, nên mỗi kỳ báo
DĐGD chỉ có thể giới thiệu với độc giả một hoặc hai bài chia
sẻ trong tháng mà thôi. Trong tương lai, nếu có điều kiện, loạt
bài chia sẻ này sẽ được ấn hành thành sách.
Theo lời minh định của tác giả mục này thì đây
chỉ là những cảm nghiệm cá nhân và không phải là
những bài giải thích Phúc Âm theo tiêu chuẩn thần học.

Năm Thánh Kính Lòng Thương Xót Chúa, Suy Niệm về dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu
Kinh Năm Thánh Kính Lòng Thưong Xót Chúa do Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô soạn đườc mở đầu bằng lời kinh: “Lạy
Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời.”
Năm Thánh không những mời gọi ta đặt niềm tín thác và hy vọng nơi tình thương yêu nhân hậu của Thiên Chúa, nhưng
còn nhắc nhở ta phải mở rộng tâm hồn yêu thương tha nhân bằng một tình yêu nhân hậu như Chúa đã yêu thương ta.

Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu
Lu-ca 15:11-32

Rồi Chúa Giê-su nói tiếp: “Người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài
sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương
xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
“Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng
thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng
heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha
ta được ăn uống dư thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con đã lỗi
phạm với Trời và với cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha coi con như một người làm công trong nhà.Thế
rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.Bấy
giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm với Trời và với cha, con không đáng được gọi là con cha nữa... Nhưng
người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,
rồi đi bắt con bê béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm
thấy”. Và họ bắt đầu ăn mừng.
Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi
một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: “Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại
cậu ấy mạnh khoẻ. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã
bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con
ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết
bê béo ăn mừng!”Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của
con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”
Số 179 Tháng 10-2016
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húng ta cùng suy niệm về cuộc trở về của người
con thứ. Sau những năm tháng phóng đãng ăn
chơi sa đọa, người con thứ đã lâm vào tình trạng khốn
khổ cùng cực, và trong hố sâu của tuyệt vọng anh đã nhớ
tới cha già và đã thật tình hối hận. Anh cảm nhận rõ sự
nặng nề của tội lỗi anh đã phạm, một tội nặng tầy đình
nên anh mới dự tính về với cha để xưng thú: Thưa cha,
con đã lỗi phạm vớí trời và với cha. Anh quyết định trở
về cùng cha, nhưng đây không phải là một quyết định dễ
dàng vì anh thấy rõ mình không còn được như xưa nữa.
Không còn là một thanh niên đầy nhựa sống, tâm hồn
còn trong trắng hồn nhiên. Tâm hồn anh đã vương đầy
gió bụi của cuộc đời, trái tim anh đã phai tàn vì những ăn
chơi trác táng, thân xác anh là thân tàn ma dại vì những
lạm dụng của đam mê. Chắc anh cũng đã phân vân, và
tâm hồn anh cũng có những giằng co giữa một đàng
muốn đi về nhà cha, một đàng là sự sợ hãi và xấu hổ
khi gặp lại cha và những người xưa cũ. Thế nhưng có lẽ
những kỷ niệm về người cha và hình ảnh nhân từ của cha
đã cho anh đủ can đảm và nghị lực, và anh đã: “Đứng lên
đi về cùng cha.”
Tin Mừng không nói gì về cuộc hành trình về nhà
cha của người con thứ nhưng ta có thể hình dung ra là
một cuộc hành trình không dễ dàng. Nên nhớ rằng khi ra
đi anh có dư thừa tiền bạc và muốn khỏi vùng ảnh hưởng
của cha để mặc tình ăn chơi nên đã đi mãi tận phương
xa. Bây giờ anh là một kẻ không nhà, bạc tiền không
có, ăn không đủ no, áo quần dơ bẩn, thân hình tiều tụy.
Cuộc hành trình của anh không những đầy gian khổ, mà
còn không chắc có còn đủ sức để sống sót quay về, nhìn
được cha lần cuối để nói lời tạ tội. Nhưng anh đã cương
quyết lên đường, mặc dầu trong lòng vẫn rối bời những
lo âu. Anh lên đường trở về nhà cha với bao nhiêu tâm
sự vơi đầy, phần thì xấu hổ không biết còn mặt mũi nào
nhìn lại những người quen biết, nhất là những người làm
công trong nhà cha. Phần khác là nỗi sợ hãi vì thấy tội
lỗi mình quá lớn, không biết cha có tha thứ mà nhận cho
làm công trong nhà cha? Nỗi ước mơ lớn nhất của anh
lúc đó là được trở thành một gia nô trong nhà cha. Được
làm công cho cha không những về vật chất được bảo
đảm không còn phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc mà đôi
khi còn được nhìn mặt cha, và nghe tiếng nói của cha. Có
lẽ anh đã tự nhủ lòng cương quyết sẽ trở thành một ngưòi
làm công thật gương mẫu trong nhà cha.

tưởng là tình thương yêu nhân hậu của cha. Anh trở về
với thân hình thân tàn ma dại, chẳng ai nhận ra anh.
Hình dung tiều tụy,lem luốc vì đã bao tháng ngày thiếu
ăn, áo quần thì rách nát, dơ bẩn vì phải đi chăn heo. Anh
tự nghĩ có lẽ mình cũng chẳng nhận ra mình nữa. Thế
mà thật không ngờ: “Anh ta còn ở đằng xa, thì người
cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm
cổ anh ta và hôn lấy hôn để.”
Cha anh đã nhận ra anh từ đàng xa là vì từ ngày anh
ra đi, người vẫn ngày đêm thương nhớ. Hình bóng anh
đã ghi sâu vào tâm khảm của cha. Mặc dầu con người
anh đã thay đối rất nhiều, nhưng chỉ cần nhìn dáng đi,
nét bước của anh thì từ xa cha anh đã nhận ra ngay.
Cha anh đã nhìn thấy anh bằng cặp mắt tinh tế của tình
yêu. Cặp mắt đã mòn mỏi vì bao tháng năm mong chờ
thương nhớ người con thứ. Con thứ của cha mặc dầu
ham chơi nhưng lại là niềm vui của gia đình. Khi con ở
nhà bao giờ không khí gia đình cũng vui vì luôn vang
vọng tiếng nói cười, nô đùa của con. Con thứ của cha có
nhiều khuyết điểm nhưng tình cảm lại bộc lộ, dễ thương.
Con vui tính của cha. Từ ngày con đi rồi cả nhà buồn
lắm. Ôi người cha nhân hậu với bao nhiêu tâm sự vơi
đầy. Cha đã nhận ra con ngay từ xa và trái tim của cha
đã tràn ngập nỗi vui mừng. Nỗi vui mừng này thật khôn
lời diễn tả: Con của ta đã chết mà nay sống lại, đã mất
mà nay lại tìm thấy! Niềm vui như đã cho cha già một
nguồi sinh lực mới. Thấy con từ xa ông đã chạy tới để
ôm hôn con.
Mặc dầu thương con vô bờ bến, người cha vẫn tôn
trọng tự do của con. Ông đã không cho gia nhân đi tìm
con để bắt con trở về, nhưng khi người con tự do quay
về anh đã nhận được tình thương yêu vô điều kiện của
cha. Tôn trọng tự do là một đặc nét của tình yêu thương
của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa tôn trọng tự
do của con người vì là một tình yêu trao ban, không vị
kỷ. Điều này khác với tình yêu đam mê và muốn chiếm
đoạt của con người: muốn chiếm hữu người mình yêu
bằng mọi giá, bất kể đến tự do của người yêu. Tình yêu
muốn chiếm đoạt này thật sự không đáng được gọi là
tình yêu mà chỉ là một đam mê ích kỷ trá hình dưới dạng
tình yêu. Nếu người cha trong dụ ngôn đã dùng quyền
thế và ảnh hưởng của mình để bắt con thứ trở về, thì dù
thân xác anh có bị bắt về thì tâm hồn anh vẫn còn thật
sự còn ở rất xa.

Điều anh không thể ngờ tới là tình thương yêu của
Trở lại với người con thứ, anh đang đi len lén từ xa,
cha. Món quà bất ngờ mà anh không bao giờ dám mơ có lẽ anh thấy cảnh vật nơi quê cũ cũng đã có phần đổi
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thay từ ngày anh bỏ nhà ra đi. Anh vẫn còn ở xa xa, mới
thấy dáng mái nhà quen thuộc và còn đang phân vân lo
sợ. Không biết cha có tha thứ cho lỗi lầm và tội phạm quá
lớn của anh? Rồi gia nhân, người quen sẽ nhìn anh bằng
cặp mắt khinh bỉ, lên án thế nào? Khi anh còn đang lo
sợ thì cha anh đã chạy đến và ôm hôn anh với tất cả tình
thương yêu. Anh chưa nói gì thì cha đã tha thứ hết cho
anh. Anh như bị choáng váng ,ngỡ ngàng vì tình thương
yêu nhân hậu của cha. Trước đây anh lo sợ sẽ bị cha
nghiêm phạt vì anh đã suy tính bằng tâm tư của mình.
Anh đã đo lường tinh yêu của người cha bằng mức độ
tình yêu của trái tim mình, và anh không bao giờ ngờ
được tình thương yêu nhân hậu vô bờ của cha. Anh như
bị choáng ngập trong lòng biển của tình thương yêu tha
thứ và anh mới chợt nhận ra trái tim mình còn khác xa
với trái tim nhân hậu của cha.
Tình thương yêu nhân hậu và vô điều kiện củaThiên
Chúa là niềm hy vọng lớn lao cho tất cả chúng ta. Vì mỗi
người trong chúng ta đều là những tội nhân. Bằng cách
này hay cách khác, ta vẫn bị lôi cuốn bỏ nhà ra đi. Đi xa
nhà cũng là xa lìa tình yêu. Ta ở xa nhà khi sống trong
đam mê, thù hận, hờn ghen hay ích kỷ. Tình thương yêu
của người cha trong dụ ngôn là tương trưng cho tình yêu
nhân hậu hải hà của Thiên Chúa. Tình thương đó là lời
mời gọi tuyệt vời nhất để ta ănnăn thống hối quay về.
Nhiều khi chúng ta đo lường tình thương yêu tha thứ của
Thiên Chúa bằng tiêu chuẩn nhỏ bé của trái tim mình và
không dám tin tưởng trở về. Không dám thật sự tin rằng
Chúa có thể tha thứ những lỗi tội đã bao lần tái phạm của
mình, để hoàn toàn mở rộng trái tim đón nhận ơn tha thứ
của Ngài. Chúa Giêsu nói trong dụ ngôn Mục Tử Nhân
Lành là cả Thiên Đàng vui mừng vì một tội nhân ăn năn
trở về hơn là 99 người công chính không cần hối cải.
Và trong câu chuyện dụ ngôn hôm nay thì nỗi vui mừng
của người cha khi ôm con trở về còn lớn lao hơn nỗi vui
mừng của người con nữa. Ôi tình thương yêu nhân hậu
của Thiên Chúa, con người không bao giờ suy thấu!

từ lúc chạy đến ôm anh và hôn anh tha thiết. Không
những tha thứ hết tội tình, người còn cho anh được phục
hồi tước vị. Không những yêu thương anh như trước mà
có thể còn hơn trước nữa: Lấy áo đẹp nhất mặc cho cậu.
Áo dài (robe) sang trọng biểu tượng của sự quý phái,
và cha nói phải là áo đẹp nhất. Áo đẹp nhất này nói lên
sự hãnh diện của cha về người con của mình. Và còn
nói lên niềm vui bao la của cha khi đón nhận con trở về
trong gia đình giòng tộc sang trọng của mình. Mặc dầu
khi con thứ mới trở về thì còn đàng ở trong tình trạng
rách rưới, nghèo nàn dơ bẩn. Tình trạng của anh cũng
giống như chúng ta khi đang sống trong tội lỗi. Và khi
ta quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi để trở về với tình
yêu thì Thiên Chúa cũng vui mừng và hãnh diện về ta
như vậy. Xỏ nhẫn vào ngón tay: Nhẫn biểu hiệu cho uy
quyền, tước vị. Mặc dầu người con thứ đã phung phí hết
phần gia nghiệp của mình, giờ đây cha của anh lại phục
hồi cho anh trọn vẹn tước vị làm con với quyền thừa kế.
Xỏ dép vào chân cậu: Cha anh không muốn chỉ nhận
anh như một người làm công như lòng anh ước vọng,
mà nhận anh làm con yêu dấu của ngài. Cha đã vội vã
sai người nhà lấy giầy dép xỏ vào đôi chân vẫn còn dơ
bẩn của anh. Vì người làm công hay nô lệ thời đó phải đi
chân đất và không được mang giầy dép. Mang giầy dép
là biểu tượng của người tự do, của con cái trong nhà chứ
không phải của người nô lệ.

Nhưng như vậy cũng chưa đủ diễn tả tình thương
yêu và nỗi vui mừng của người cha nhân hậu khi thấy
con trở về. Cha còn sai gia nhân bắt con bê béo làm thịt
và mở tiệc ăn mừng; không phải chỉ là con bê thường mà
là con bê ngon nhất trong đàn gia thú. Mỗi chi tiết của
dụ ngôn đều được chú trọng và được xử dụng để nói lên
tình thương yêu tha thứ và nhân hậu tuyệt vời của người
cha. Và người ta đã bắt đầu mở tiệc ăn mừng. Người
con thứ đã tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc đã được cắt cho gọn
ghẽ và chải chuốt. Chân mang giầy dép, tay đeo nhẫn
ngọc, áo dài mới thật đẹp và sang trọng. Trong tòa biệt
Người con thứ, mặc dầu đang ngỡ ngàng vì món thự vang lừng tiếng đàn ca, múa hát, nói cười. Đúng là
quà bất ngờ là tình thương yêu của cha, khi người đã từ một tiệc mừng của tình yêu, một kết cuộc tuyệt vời cho
xa chạy tới ôm hôn anh; nhưng anh vẫn còn nhớ những câu chuyện.
điều anh đã dự tính nói với cha trước khi quyết định trở
Thế nhưng tình yêu không dễ đón nhận như ta
về nhà. Đó là lời thú tội và van xin được cha nhận làm tưởng. Người con cả đã không thể chấp nhận được tình
người làm công trong nhà. Nhưng anh chỉ mới nói được yêu nhân hậu của cha. Anh ta vốn được coi là người con
nửa chừng: “Thưa cho con đã lỗi phạm đến trời và đến gương mẫu, và quả anh có tốt thật, như lời anh đã nói:
cha, con không đáng được gọi là con cha nữa...” thì cha Con đã bao nhiêu năm hầu hạ cha, không bao giờ trái
anh không để anh nói tiếp. Người đã tha thứ hết cho anh lệnh. Thế nhưng khi đối diện với tình yêu ta mới thấy
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tâm hồn của anh còn khác xa tâm hồn của cha đến chừng
nào. Qua những lời anh nói, ta mới thấy mặc dù anh vẫn
ở nhà mà tâm hồn anh đã ở rất xa nhà. Anh đã sống trong
tâm tình của một người làm công hơn là tâm tình của
người con. Đã bao năm anh phục vụ, làm việc cật lực
nhưng thiếu vắng tâm tình của một người con. Vì thiếu
tình yêu nên anh cũng chẳng có niềm vui. Anh còn thầm
mang một tâm trạng bực bội trách móc mà đến giờ này
anh mới nói ra: “Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được
một con dê con để ăn mừng với bạn bè”. Có lẽ anh đã
lấy thước đo khắc nghiệt của tâm hồn mình mà xét đoán
cha, nên không bao giờ dám xin cha một con dê nhỏ mà
cứ âm thầm oán trách trong lòng. Chứ tấm lòng của cha
vẫn mênh mông như đại dương: “Tất cả những gì của
cha đều là của con.”

Tình Yêu. Xa tình yêu cũng đồng nghĩa với xa nhà. Xa
tình yêu ta không thể vào nhà cha. Như người anh cả đã
không chịu bước vào nhà vì tâm hồn anh không có tình
yêu. Trong khi em của anh đang ở trong nhà và đang vui
hưởng tình thương nồng ấm chở che của cha thì anh lại cô
đơn đứng ngoài trong cơn gió lạnh của giận hờn.
Tội lỗi làm cho con người xa nhau, như người anh cả
đã không nhận em thứ là em của mình nữa. Anh đã nói
những lời nhẫn tâm và đầy hằn học ghen tức: “Nhưng
thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha
với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng”.
Tội lỗi làm chúng ta không còn nhận nhau là anh em nữa
và tự giam mình trong vỏ ốc cô đơn của hận thù, chia rẽ.
Thiên Chúa là Tình Yêu muốn cho con người yêu
thương nhau, đến gần, nâng đỡ nhau và nhận nhau là anh
chị em như lời mở đầu của kinh Lạy Cha: “Lạy cha chúng
con ở trên trời.” Những lời nói của người cha nhân hậu
trong dụ ngôn thật là chí tình và cảm động. Ông không
trách mắng người con cả vì sự nhẫn tâm và vô cảm của
anh. Người cha muốn hai con mình thương yêu nhau, nối
lại tình huynh đệ: “Chúng ta phải ăn mừng, vui vẻ vì em
con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm
thấy.”

Trong khi con thứ trở về nhà và được cha đón mừng
thì anh cả con đang mải mê làm việc. Xong công việc
anh trở về nhà và rất ngạc nhiên nghe tiếng nói cười, đàn
ca múa nhảy. Anh ngạc nhiên có lẽ vì từ ngày em anh bỏ
đi cả nhà vẫn vắng lặng buồn tênh. Tính anh nghiêm nghị
nên trong nhà cũng ít nghe tiếng nói cười. Anh tò mò hỏi
xem có chuyện gì, và khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện
anh vô cùng tức giận và nhất định không chịu vào nhà.
Có lẽ anh còn la mắng ầm ĩ nên gia nhân mới phải đi
Dụ ngôn đã kết thúc với câu nói nhân từ và cảm động
báo cho cha anh biết. Không những anh không mừng
của
người cha. Dụ ngôn để mở ngỏ và không cho ta biết
rỡ khi thấy em trở về mạnh khoẻ ,mà còn nổi cơn ghen
tức như mất hết cả lý trí. Có thể anh còn buồn bực vì từ phản ứng của anh cả trước tình thương của cha. Không
nay anh không còn là người con kế thừa duy nhất nữa. biết tâm hồn của anh, đã chai đá vì ghen tương, có mềm
lòng trước tình thương ấm áp của cha. Để anh có thể
Đọc dụ ngôn tới đây chúng ta có lẽ sẽ lên án người
bước vào nhà ôm lấy em của anh trong mừng tủi, cùng
con cả cũng như trước đầy đã từng lên án người con thứ.
em cười nói như những năm xưa, để gia đình lại tràn ngập
Nhưng Lời Chúa trong dụ ngôn không phải chỉ là một
niềm vui. Hay anh đóng cửa trái tim trong buồn tủi giận
câu chuyện, dù là câu chuyện rất hay và thú vị, để cho
hờn, lại đến phiên anh bỏ nhà ra đi để mặc cha già ở nhà
ta đọc như một người ngoài cuộc. Lời Chúa là lời mạc
trong thương nhớ mong chờ.
khải: mạc khải về tình yêu của Thiên Chúa và mạc khải
Kết cuộc của câu chuyện, Chúa Giêsu còn để mở ngỏ
về chính con người của ta. Lời Chúa là một tấm gương
soi để ta nhận ra chân diện mạo của mình. Vì cả hai như một lời mời gọi của tình yêu. Kết cuộc đó còn tùy
người con cả và người con thứ phần nào vẫn hiện diện thuộc sự đáp trả của mỗi người trong chúng ta.
trong mỗi người chúng ta. Ta giống người con thứ khi
Trong Năm Thánh Kính Lòng Thương Xót Chúa,
xa lìa tình yêu để chạy theo đam mê, dục vọng hay tiền mỗi người trong chúng ta được mời gọi để yêu thương
của. Và ta cũng giống người con cả khi xét đoán người tha nhân bằng tình yêu nhân hậu, thứ tha, nhất là đối với
khác nghiêm ngặt và không chịu thứ tha. Ta giống người những người gần ta nhất trong cuộc sống. Và khi ta thật
con cả khi tự cho mình là tốt hơn người khác, cho là tình yêu thương tha thứ cho nhau, ta sẽ cảm nhận được
mình, đạo đức,thánh thiện hay công chính hơn. Khi đó mầu nhiệm của tình yêu: Chính lúc thứ tha là khi được tha
mặc dầu bên ngoài ta có vẻ là người con tốt đang ở trong thứ. Tâm hồn ta sẽ được tràn đầy niềm vui và an bình.◙
nhà cha nhưng thực sự trong tâm hồn ta đang ở rất xa
		
nhà. Nhà Thiên Chúa là cha chúng ta chính là nhà của
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húa nhật 4/9/2016, Đức
Thánh Cha Phanxicô đã cử
hành Thánh Lễ trọng thể với nghi
thức tuyên Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta
tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức
Thánh Cha đã nhấn mạnh: “Mẹ
Têrêsa, trong từng biến cố cuộc đời,
đã trở nên người phân phát Lòng
Thương Xót của Thiên Chúa qua
việc đón tiếp và bảo vệ sự sống con
người kể cả những thai nhi chưa
được sinh ra cho đến những người bị
bỏ rơi và bị xã hội ruồng bỏ”.

Bài giảng Thánh lễ tuyên Thánh
Mẹ Têrêsa Calcutta

Nhắn nhủ với các thiện nguyện
viên cũng như ‘các Tông đồ của
Lòng Thương Xót’ đang có mặt tại
Roma nhân dịp cử hành Năm Thánh
Lòng Thương Xót dành cho họ, Đức
Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh
rằng Thánh Têrêsa Calcutta chính là
một “mẫu gương sáng ngời của sự
thánh thiện”.
Dưới đây là Bài giảng của Đức
Thánh Cha Phanxicô trong Thánh Lễ
tuyên Thánh Mẹ Têrêsa Calcutta:
BÀI GIẢNG CỦA
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

của mỗi người chúng ta là nhận ra
lời mời gọi của Thiên Chúa để rồi thi
THÁNH LỄ VÀ NGHI THỨC
hành Thánh ý Ngài. Nhưng để có thể
TUYÊN THÁNH
thi hành Thánh ý Thiên Chúa, chúng
CHÂN PHƯỚC
ta phải tự chất vấn bản thân mỗi
TÊRÊSA CALCUTTA
người chúng ta rằng, “Thánh ý Thiên
Quảng trường Thánh Phêrô, Chúa trong đời sống của tôi là gì?”.
4/9/2016
Chúng ta có thể tìm thấy câu trả
“Lạy Chúa, nào có ai biết được lời trong cùng một đoạn văn trích từ
ý định của Chúa?” (Kn 9,13). Câu Sách Khôn Ngoan: “Cũng vì thế mà
hỏi này được trích từ Sách Khôn con người được dạy cho biết những
Ngoan mà chúng ta vừa nghe trong điều làm đẹp lòng Ngài” (Kn 9,18).
bài đọc thứ nhất cho thấy rằng đời Chúng ta sẽ có thể nhận ra lời mời
sống mỗi người chúng ta quả thực là gọi của Thiên Chúa, nếu chúng ta
một huyền nhiệm và chúng ta không tự chất vấn bản thân để hiểu được
thể nào hiểu hết được. Luôn luôn những gì làm đẹp lòng Thiên Chúa.
có hai nhân vật chính trong lịch sử: Các tiên tri đã nhiều lần tuyên bố về
Thiên Chúa và con người. Nhiệm vụ những điều làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Số 179 Tháng 10-2016

Những tuyên bố này có thể được tìm
thấy qua một sự đúc kết tuyệt vời “Ta
muốn lòng nhân chứ đâu cần hy lễ”
(Hs 6, 6 và Mt 9,13). Thiên Chúa rất
hài lòng trước mỗi cử chỉ của Lòng
Thương Xót, bởi vì qua những anh
chị em mà chúng ta ra tay giúp đỡ,
chúng ta có thể nhận thấy diện mạo
của một Thiên Chúa vốn không ai có
thể nhìn thấy được (x. Ga 1,18). Mỗi
lần chúng ta cúi xuống trước những
nhu cầu của những người anh chị
em xung quanh chúng ta, thì chính
những lúc ấy chúng ta đã cho Chúa
Giêsu chút gì đó để ăn uống; chúng
ta đã trao cho Ngài một tấm áo để
che thân, chính những lúc đó chúng
ta đã giúp đỡ và thăm viếng chính
55
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Con Thiên Chúa (x. Mt 25,40).
Chúng ta được mời gọi để giúp
đỡ anh em mình qua những hành
động cụ thể. Không gì có thể thay
thế cho lòng nhân ái được: những ai
quên mình phục vụ tha nhân, thậm
chí ngay cả khi họ không biết những
người đó là ai, đó mới thực sự là
những người yêu mến Thiên Chúa
(x. 1 Ga 3,16-18 ; Gc 2,14-18). Tuy
nhiên, đời sống của người Kitô hữu
không chỉ đơn thuần chỉ là việc mở
rộng bàn tay ngay khi anh em mình
cần được giúp đỡ. Nếu chỉ có như
vậy thôi thì chắc chắn đây chỉ là một
cách biểu lộ đáng yêu của sự liên
đới giữa nhân loại với nhau mà thôi,
chúng ta chỉ có thể giúp đỡ đối với
những lợi ích trước mắt, nhưng quả
thật đây là một hành động khô khan
vì nó thiếu đi căn nguyên của nó.
Trái lại, nhiệm vụ mà Thiên Chúa
trao phó cho mỗi người chúng ta
là ơn gọi thực thi những công việc
bác ái mà qua đó, mỗi người môn đệ
Chúa Kitô phải dấn thân dành trọn
cuộc đời phục vụ tha nhân để rồi mỗi
người chúng ta được triển nở mỗi
ngày trong tình yêu.
Chúng ta đã được nghe Chúa nói
trong Tin Mừng, “Có rất đông người
cùng đi đường với Chúa Giêsu” (Lc
14, 25). Hôm nay, “đám đông” này
có thể được nhìn thấy nơi vô số các
thiện nguyện viên đang hiện diện nơi
đây nhân dịp cử hành Năm Thánh
Lòng Thương Xót. Các con chính là
những đám đông đang đi theo Thầy
Chí Thánh để rồi nơi những công
việc bác ái các con thực hiện, các con
sẽ làm cho tình yêu của Thiên Chúa
được hiển hiện cách rõ nét nhất qua
những cử chỉ bác ái ấy. Cha muốn
lặp lại những lời của Thánh Phaolô
Tông Đồ: “Thật thế tôi rất vui mừng
và lấy làm an ủi khi thấy đức bác ái
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của anh, bởi vì, thưa anh, anh đã đã
làm cho lòng trí những người trong
dân thánh được trở nên phấn khởi”
(Philêmôn 1,7). Biết bao tâm hồn
đã cảm thấy như được an ủi bởi các
công việc thiện nguyện bác ái! Biết
bao đôi bàn tay đã được họ nắm lấy;
biết bao giọt nước mắt đã được họ
lau khô; biết bao tình yêu thương
đã được cho đi trong thầm lặng, sự
khiêm hạ và hi sinh vô vị lợi! Những
sự hi sinh đáng khen ngợi này nói lên
niềm tin và thể hiện Lòng Thương
Xót của Chúa Cha – Đấng luôn gần
gũi với những ai cần đến Ngài.
Theo Chúa Giêsu quả thực là
một nhiệm vụ nghiêm túc, đồng thời
là một nhiệm vụ luôn mang lại những
niềm hân hoan; nó đòi hỏi một sự
táo bạo nhất định và lòng can đảm
thực sự để có thể nhận ra Thầy chí
thánh nơi những người nghèo nhất
trong những người nghèo và dấn
thân hi sinh phục vụ qua các công
việc bác ái. Để có thể làm được như
vậy, các thiện nguyện viên – những
người đã bước ra khỏi tình yêu của
Chúa Giêsu để dấn thân hi sinh phục
vụ những người nghèo khổ và túng
thiếu – không mong đợi bất kỳ lời
cảm ơn hay sự đền đáp nào, trái lại,
họ từ bỏ tất cả những thứ chóng qua
ấy, bởi lẽ họ đã khám phá ra tình yêu
đích thực. Cũng như chính Thiên
Chúa đã đến gặp gỡ mỗi người
chúng ta, cúi xuống và đoái đến
thân phận yếu đuối mỏng dòn này
mỗi khi chúng ta cần đến Ngài, mỗi
người chúng ta cũng phải đến gặp gỡ
Ngài và cúi xuống trước những ai đã
không còn niềm tin hoặc đang sống
như thể Thiên Chúa không hiện hữu,
trước những bạn trẻ không có bất kì
giá trị hoặc lý tưởng nào trong đời,
trước những gia đình đang phải đối
diện với những cơn khủng hoảng,
trước những ai đau yếu và bị cầm tù,

trước những người tị nạn và di dân,
trước những người yếu đuối không
có khả năng tự vệ cả về thể lý lẫn về
tinh thần, trước những trẻ em bị bỏ
rơi và những người cao tuổi. Bất cứ
nơi nào có người chìa tay cầu cứu
sự giúp đỡ của chúng ta, thì chính
những nơi đó phải có sự hiện diện
của người Kitô hữu – cũng như sự
hiện diện của Giáo Hội vốn luôn là
một Giáo Hội đem lại niềm hy vọng
cho con người.
Mẹ Têrêsa, trong từng biến cố
cuộc đời, đã trở nên người phân phát
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa
qua việc đón tiếp và bảo vệ sự sống
con người kể cả những thai nhi chưa
được sinh ra cho đến những người bị
bỏ rơi và bị xã hội ruồng bỏ. Mẹ đã
luôn dấn thân trong việc bảo vệ sự
sống, Mẹ đã không ngừng tuyên bố
rằng “các thai nhi chưa được sinh ra
là những kẻ yếu đuối nhất, nhỏ bé
nhất và dễ bị tổn thương nhất”. Mẹ
đã cúi xuống trước những kẻ đang
hấp hối chờ chết bên vệ đường, Mẹ
đã nhận thấy nơi họ phẩm giá cao
quý mà Thiên Chúa đã trao ban cho
họ; Mẹ đã lên tiếng trước các cường
quốc trên thế giới để họ có thể nhận
ra lỗi lầm vì những tội ác mà họ đã
gây ra là thảm cảnh nghèo đói. Đối
với Mẹ Têrêsa, Lòng Thương Xót
chính là “muối” để tạo hương vị cho
những công việc bác ái mà Mẹ thực
hiện, đó cũng chính là “ánh sáng”
luôn chiếu tỏa những nơi tối tăm mà
ở đó có rất nhiều người đã cạn nước
mắt và không thể khóc được nữa vì
cảnh đói nghèo và sự đau khổ đã đến
mức tột cùng.
Sứ vụ của Mẹ Têrêsa nơi những
vùng ngoại vi đô thị và ngoại vi hiện
sinh, đối với mỗi người chúng ta
ngày nay, vẫn còn là chứng tá hùng
hồn về sự gần gũi của Thiên Chúa
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đối với những người nghèo nhất
trong những người nghèo. Hôm nay,
Cha muốn mời gọi các con – tất cả
các thiện nguyện viên – hãy chiêm
ngắm mẫu gương sáng ngời của một
người phụ nữ sống đời thánh hiến qua
gương sáng của Mẹ Têrêsa Calcutta:
xin cho đây luôn là gương sáng cho
các con về sự đạo đức thánh thiện!
Nguyện xin cho mẫu gương sáng
ngời của Mẹ về sự dấn thân không
mệt mỏi qua các công việc thể hiện
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa,

giúp mỗi chúng ta ngày càng nhận ra
chuẩn mực duy nhất cho tất cả những
dấn thân của chúng ta, đó là một tình
yêu vô vị lợi và cho đi nhưng không,
thoát ra mọi kiểu ý thức hệ cũng như
mọi qui định để rồi biết cho đi mà
không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa,
chủng tộc hay tôn giáo. Mẹ Têrêsa
thường hay nói, “Có lẽ tôi không thể
nói được ngôn ngữ của họ, nhưng tôi
có thể mỉm cười với họ”. Chúng ta
hãy ghi dấu nụ cười thánh thiện của

Mẹ nơi tâm hồn mỗi người chúng
ta để rồi chúng ta biết trao ban nó
cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ
trên hành trình của chúng ta, nhất là
những người đang chịu đau khổ. Có
như vậy, chúng ta sẽ mở ra những cơ
hội của niềm vui và niềm hy vọng
cho nhiều anh chị em của chúng
ta, người đang nản lòng cũng như
những ai đang cần đến sự cảm thông
và quan tâm chăm sóc.◙

G

và giám mục, nghĩa là chính Chúa
hiện diện trong các Thừa tác viên này
để rửa tội, thêm sức, tha tội, sức dầu
bệnh nhân và nhất là dâng lại Hy tế
thập giá của Người một lần nữa trên
bàn thờ ngày nay, cùng thể thức và
mục đích mà xưa Chúa đã một lần
dâng Hy Tế này lên Chúa Cha trên
núi Sọ để đền tội thay cho cả nhân
loại. Nhưng trong Thánh Lễ Tạ Ơn
hằng ngày được dâng trên bàn thờ ở
khắp nơi trong Giáo Hội, thì Chúa
chỉ thực sự hiện diện (real presence)
trong hai chất thể bánh và rượu nho
sau khi linh mục đọc lời truyền phép
mà thôi.

Cöôøi Tí Cho Vui

iải đáp giáo lý
(tiếp theo trang 50)

Chúa Kitô, cho nên Chúa chưa thực
sự hiện diện trong bánh và rượu lúc
này. Chúa chỉ thực sự hiện diện sau
khi linh mục đọc lời truyền phép là:
Đây là Mình Thầy…, đây là chén
Máu Thầy… đúng như chữ đỏ
(rubric) qui đinh.

Chính vì thế mà trước đây khi
Thánh Lễ còn cử hành bằng tiếng La
tinh, và linh mục quay lưng lại với
giáo dân, thì sau khi linh mục đọc
lời truyền phép và dâng Mình Thánh
Chúa lên thì người giúp lễ phải rung
Việc linh mục giơ tay trên lễ vật
chuông để báo cho cộng đoàn tham
dự lễ biết rằng Chúa Giêsu đã thưc sự và đọc lời cầu xin ơn Chúa Thánh
hiện diện trong hai chất thể là bánh và Thần thì lúc này Chúa Kitô chưa
rượu nho để mọi người cúi đầu thờ lậy. thực sự ngự xuống trong bánh và
rượu nho.
Tóm lại, trong phụng vụ thánh,
Ước mong những lời giải thích
thì Chúa Giêsu luôn có mặt trong các
Thừa tác viên con người là linh mục trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra.◙

 Minh Tuệ

(theo Radio Vatican)

LÝ DO
- Vì sao bác không muốn gả
con gái cho cháu? Cháu không cờ
bạc, rượu chè, hút sách, gái gú...
- Anh tuyệt vời kệ anh. Tôi
không muốn người ta lại lấy anh
ra làm gương bắt tôi noi theo, mệt
lắm!

VỢ HIỀN
Anh chồng đang rửa chén trong
bếp thì cô vợ hộc tốc chạy vào nói
- Anh để em rửa cho
- Tại sao thế? Chén bát để mấy
ngày không rửa, bây giờ tự nhiên
lại dành rửa với chồng?
- Mẹ anh đang vào tới cửa rồi
kìa!

Löu YÙ:

Xin quyù ñoäc giaû coi ngaøy ñaùo haïn leä phí treân goùc phaûi label cuûa bao
thö göûi baùo. Neáu ñaõ ñaùo haïn, xin göûi check ñeà Dieãn Ñaøn Giaùo Daân
keøm theo teân hoï vaø soá kyù danh ID cuûa ñoäc giaû, in treân goùc traùi cuûa
label ñeå khoûi laàm laãn; hoaëc caéùt mieáng label keøm vaøo thö. Ña taï.
Số 179 Tháng 10-2016
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Từ một

tấm lòng
 Phạm Minh-Tâm

V

ào ngày 04-9-2016 vừa
qua, Hội-thánh Công-giáo
hoàn-vũ đã ghi thêm tên Mẹ Tê-rêxa Calcutta vào sổ các thánh. Đây
là một vị thánh gần-gũi với chúng
ta nhất bằng cả chiều dài cuộc sống
một đời người làm chứng-nhân cụthể ngay trước mắt chúng ta; để cả
thế-giới không còn có bất cứ sự gì
phải hoài-nghi.

nhân-bản mà Thiên Chúa đã muốn
anh em Người có từ khi con người
được nâng lên bằng tương-quan
huynh-đệ thân-tình.

Khi Mẹ Tê-rê-xa chọn hướng
đời của một nữ thừa-sai đến với đám
dân cùng-đinh bị xã-hội bỏ ra bên lề,
bị khinh rẻ như những kẻ hèn-hạ, thì
không đơn-giản là đi làm từ-thiện, là
làm phúc nghĩa là làm lấy phúc cho
mình. Mẹ đã không ngần ngại cúi
Thánh-đức và thánh-chức
mình xuống những thân-phận khốnThói quen của đa-số người khổ cả một kiếp để nâng họ lên đúng
Công-giáo khi nói về các vị thánh thì thân-phận một thụ-tạo có chung
thường chỉ gom gọn trong một khuôn nguồn phúc lộc của Trời Cao nhưng
mẫu “sống đạo-đức và thánh-thiện” lại bị chính “tình người” ngược
là đủ. Song đạo-đức ra sao và thánh- đãi. Mẹ Tê-rê-xa đã thay Đức Kithiện lẽ nào thì vẫn chỉ mơ-mơ hồ-hồ
hơn là vẽ ra được từng nét rõ-ràng,
chính-xác trong các giới-hạn của đời
sống con người. Hình ảnh một giáosĩ, một nữ-tu hay một con người nào
khác khi tận-tuỵ trong các công việc
mà người đời hay gọi chung chung
là từ-thiện, là bác-ái thì cũng không
phải là hiếm-hoi gì, song nên thánh
thì lại chỉ có Mẹ Tê-rê-xa Calcutta.
Nên thánh vì đã cụ-thể hoá về giá-trị
và ý nghĩa của những chữ “từ-thiện”
và “bác-ái”. Những chữ này nơi Mẹ
Tê-rê-xa đã ra ngoài khuôn mẫu
chung của tình-cảm tội nghiệp hay
chút từ-tâm để xót thương những
người bất-hạnh mà vì chúng đã được
thăng-hoa trong cõi tâm-linh sâu
thẳm của con người. Là tinh-thần
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tô đền bù cho họ những tháng ngày
còn lại được sống đúng nhân-phẩm;
được thương yêu và được chăm sóc
theo nhu-cầu căn-bản của con người
trong nghèo hèn, đói khổ và bệnh tật.
Thánh-đức của Mẹ đã thể-hiện
khi Mẹ quyết-định giã-từ Tu-hội
Loreto quý-phái để từ ngày 17-81948, bắt đầu thay vào bằng bộ
“sari” trắng viền xanh lên đường đi
tìm các anh em nghèo của mình như
Chúa đi tìm con chiên bị bỏ rơi. Rồi
hơn hai năm sau, phương-châm của
Mẹ đã thành thánh-chức cho một
số tâm-hồn đồng-điệu. Những trái
tim đong đầy yêu thương và những
bàn tay tận tình phục-vụ (Hearts to
love, hands to serve) càng ngày càng
đông số sau ngày 7-10-1950 Mẹ Têrê-xa chính-thức lập dòng mang tên
các Nữ-tu Thừa-sai Bác-ái tại Tổnggiáo-phận Calcutta.
Cũng mới đây, một e-mail của
người mang tên Hải Đăng trên trang
mạng Công Giáo Việt-Nam đã từ
kinh-nghiệm bản-thân để trao đổi
với bạn bè về hiện-trạng thê-thảm
của bệnh-nhân ngoại-trú của các

Diễn Đàn Giáo Dân

bệnh-viện ngay tại Sài-gòn. Xin
phép anh Hải Đăng được trích ra
đây những điều anh cho biết để được
rộng đường dư-luận.… Như vậy em
mới hiểu ra rằng, ngoài người bệnh
nội trú, lại còn một “giai cấp” bệnh
nhân rất mới tại Việt-Nam nữa, đó
là bệnh nhân ngoại trú, nhưng họ
vẫn nằm vật vã trong các hành lang,
cầu thang, lối đi bên ngoài của các
bệnh-viện. Vì họ ở dưới quê, hoặc từ
các tỉnh thành nhỏ không có phương
tiện chữa trị, nhất là bệnh ung thư,
họ phải điều trị mỗi ngày nhưng lại
không đủ chỗ nằm trong bệnh viện,
và sau đó không thể tìm chỗ trọ bèn
ngủ đại “bất hợp lệ” trong bất cứ chỗ
nào của bệnh-viện. Họ phải hoá trị
hoặc xạ trị, hoặc cả hai, có người ít
là một tháng, có khi ba bốn tháng...
Không biết có giáo xứ nào, dòng tu
nào dám cho họ ngụ nhờ qua đêm
không? Không biết có hội đoàn nào,
kể cả hội đoàn Lòng Chúa Thương
Xót nấu cơm đem cho họ ăn không,
vì hiện nay em thấy rõ chỉ có NHÀ
CHÙA hoặc Phật tử là đem phát
cơm chay trong một vài bệnh viện.
Người nhà bệnh nhân nhắc nhở nhau
rằng sau khi xin cơm từ thiện (cơm
chay) thì phải mua thêm thịt cá cho
người bệnh ăn để mà có đủ sức chống
chọi với bệnh và việc hoá trị hay xạ
trị. Có nhà thờ nào dám nấu cơm
thịt cho người ta ăn không, Saigon ít
nhất đã có 2 ngôi “đại thánh đường”
mới xây, trị giá khoảng 30 tỷ, Văn
phòng Hội Đồng Giám Mục ViệtNam xây 70 tỷ, Đại Chủng Viện
Saigon trên 100 tỷ,..., Núi Cúi có đổ
vào đấy ngàn tỷ thì cũng chưa ăn
thua gì đâu..., nhưng các Ngài cũng
chẳng sợ hết tiền đâu, có chăng là vì
thích thì làm, không thích thì vờ đi
mà thôi, cứ yên tâm. Ai dám bảo
Giáo Hội Việt-Nam nghèo?...
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Tư-bản đỏ và đại-gia tím
Trong số các hình ảnh về ngày
Lễ Phong-thánh của Mẹ Tê-rê-xa
Calcutta tại Quảng-trường Thánh
Phêrô được đăng lên các trang mạng
Công-giáo Việt-Nam, người ta cũng
gặp bức hình chụp sáu giám-mục
Việt-Nam chịu khó lặn-lội đi thamdự. Người viết dùng chữ “lặn lội”
cho phù-hợp với hiện-trạng xã-hội
Việt-Nam hiện nay. Với các điềukiện sống hạn-hẹp của tuyệt-đại
đa-số dân tình; với tình cảnh của
các thành-phần dân Chúa còn lại
sau một thập-niên sóng gió tại cả ba
miền Bắc, Trung, Nam, từ 2006 đến
2016, mà nặng nhất là Giáo-phận
Vinh; với giáo-xứ Đông-yên bị xoá
sổ từ một thời là nạn nhân do những
quyết-định sai lầm của một số người
trong trách-nhiệm liên-hệ; với dòng
Ca-mê-lô Hà-nội, dòng Mến-Thánhgiá Thủ-thiêm. Với chùa Liên Trì
vừa bị phá tan thành bình-địa và nhất
là với các vùng đang trực-tiếp gánh
chịu thảm-họa môi-trường, sau vụ
Formosa… Người dân quanh vùng
Vũng Áng, giáo-dân Đông-yên và
rất nhiều người dân đang thiếu cả
những nhu-cầu căn-bản tối-thiểu
như chén cơm, manh áo, viên thuốc
sẽ rất cần sự chia cơm sẻ áo, cần có
những lá lành đùm lá rách. Thành
vậy, cứ theo sự thường trong bốicảnh chung quá nhiều khó-khăn như
vậy thì những người trong tinh-thần
liên-đới cũng bị chật-vật lây, cũng
bị hoàn-cảnh chung chi-phối…. sẽ
không bình chân như vại, lại càng
không có điều-kiện để thong-dong
ngoạn cảnh như những kẻ nhàn-du
vô thưởng vô phạt.

theo tấm hình chụp một người đàn
ông bó xác vợ mình trong chiếc chiếu
và chở bằng xe gắn máy trên một lộ
trình dài; rồi nhân vì sự ấy người ta
lại bàn ra tán vào về việc mừng thọ
90 của gia-đình một quan chức trong
đạo. Thành-tâm mà nói, cho dù vôtư cách nào thì khi nhìn một số hình
ảnh lộng-lẫy, xa-hoa của buổi tiệc
thọ này giữa bối-cảnh xã-hội hiện
nay thì người có lòng cũng không
khỏi thấy xót con mắt. Cho nên lại
cũng đã có người trách, kẻ bênh.

Theo ý-kiến của một người ký
tên Bùi Thành Châu khi khẳng-khái
bênh vực thì cho rằng …thử hỏi,
gia đình giàu có như gia đình Bà
Cố từ trước năm 1975 đến tận bây
giờ không đủ khả năng để làm một
bữa tiệc mừng như vậy sao? Cũng
may là gia đình tổ chức trong góc
độ thân mật gia đình chứ nếu còn
làm lớn hơn nữa cũng có khả năng
làm… Bản thân tôi không chỉ quen
mà còn thân với anh chị Đức Thành
(chị Thành là con cả của Bà Cố và là
chị ruột Đức Cha Khảm). Gia đình
anh chị Đức Thành là doanh nhân
Công Giáo. Bản thân Anh là phó Hội
Doanh Nhân Công Giáo Sài Gòn.
Anh chia sẻ và làm rất nhiều việc từ
thiện bác ái cách âm thầm không hề
lớn tiếng. Gia đình Đức Thành sở
hữu một ngôi biệt thự ở con đường
lớn của Sài Gòn với bề ngang biệt
thự ngoài 40 mét. Con cháu Bà Cố
phần đông không chỉ thành người
mà còn thành danh và thành tài.
Nhiều tiến sĩ kỹ sư bác sĩ ở ngoại
quốc và trong đó đặc biệt có Đức
Cha Phêrô kính yêu. Với bề thế gia
đình như vậy, thử hỏi có đáng để báo
hiếu Mẹ mình một bữa cơm thân mật
Mới đây, thiên-hạ trên mạng
gia đình như vậy hay không… Nếu
đang chuyển cho nhau bài viết “Một
với tự-thân mà suy nghĩ như thế thì
xác người đi qua dưới ánh mặt trời”
dĩ nhiên điều này không ai phủ-nhận
của tác-giả Phạm Trung Tuyến kèm
hay hoài-nghi sự gì sốt, mà sẽ cùng
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cha trả lời ngay “đáng lắm chứ”,
thưa cha. Song trong số người trách,
ý-kiến của anh Nguyễn Đăng Trúc
ở Pháp lại nghĩ xa hơn rằng… Điều
đáng lo ngại là khi phô trương chính
mình và người nhà mình, những
người có trách nhiệm là mục-tử cho
đoàn chiên ở Việt-Nam dường như
ở bên lề những cải-cách cuộc sống
Ki-tô giáo mà Giáo-hoàng đang cổ
võ. Nếu là một quan chức trần thế ở
một nước văn minh thì việc làm đó
cũng khó coi quá rồi, huống gì mình
là Ki-tô hữu phải làm chứng tá cho
tinh-thần nghèo khó Ki-tô giáo….
Cùng là Ki-tô hữu cả, song
người thì đứng trụ trên tương-quan
tình-cảm gia-đình để bênh, còn một
người lại chiết-trung theo lương-tri
làm chứng tá nên người viết trích
ra là để chúng ta cùng suy nghĩ chứ
không dám để so-bì giữa hai thế đứng
“khập khiễng” này. Không hiểu anh
Nguyễn Đăng Trúc có thể “logique”
với biện-luận của một linh-mục khi
cho rằng… Về lý mà nói, gia đình bà
Cố hoàn toàn có quyền tổ chức cho
bà Cố theo ý họ chứ. Đức cha chỉ
là một trong các người con... Không
có cơ sở cho thấy Đức cha sai chỗ
nào trong việc này... Cũng như vào
năm 1970, báo chí Sài-gòn có đăng
tin một đám cưới con nhà tỷ-phú nào
đó hay hoàng-tộc ở Nhật, cô dâu chú
rể đã quyết-định không mời quankhách áo đỏ áo hồng... đến trungtâm yến tiệc năm sao nào cả mà
quyết-định tổ-chức hôn-lễ trong một
cô-nhi-viện để đãi các em nơi này
thì cũng là toàn quyền theo ý của họ
phát-xuất từ một tấm lòng mà thôi.

Xin Mẹ Tê-rê-xa Calcutta cầu- niệm về những điều nhân, nghĩa, lễ,
bầu cho chúng con.
liêm và sỉ. Phàm những người đã
được gọi là có ăn có học, có chút chữ
Bất tri vong quốc hận
nghĩa thánh-hiền thì thường cũng
Người xưa thường quan-niệm hướng lòng mình về những giá-trị
“xướng ca vô loài” nên nhà thơ Đỗ đạo-đức ấy. Kịp đến khi giáo-lý của
Mục thời vãn Đường của Trung-hoa Đức Ki-tô đến đất nước mình thì lại
có câu thơ để đời Thương nữ bất tri còn thêm đức ái bao-la để bồi đắp
không chỉ nhân-cách mà còn nhânvong quốc hận…
đức, tu-đức và thánh-đức nữa. Thành
Tuy nhiên, trước 1975, nhạc-sĩ
vậy mà lý lẽ gì cũng không qua khỏi
Trần Thiện Thanh đã viết câu… Nếu
nguyên-tắc đạo-lý này.
anh có về khi tan chinh chiến, xin em
Để kết lại, xin mượn lời của
cúi mặt dấu lệ mừng nghe em …cho
các ca-sĩ Miền Nam hát trong suốt cụ Nguyễn Khuyến, một nhà nho
thời chinh-chiến làm nhiều người đã từng sống trong thời-đại nhiễucũng ngậm-ngùi theo. Người nhạc-sĩ nhương như chúng ta ngày nay, đã vì
này chắc không học cao tới tiến-sĩ, tấm lòng của một kẻ sĩ thời đại, viết
kỹ-sư hay bác-sĩ, cũng không phải mấy câu gia-huấn gọi là để dạy con
Ki-tô hữu nên chắc chắn không bao cháu như sau:
giờ được nghe giảng về Lòng Chúa Tuổi thêm thêm được tóc râu phờ
thương xót cả, song điều gì đã gợi Nay đã năm mươi có lẻ ba!
lên trong tâm-tư ông cả cái tình và Sách vở ích gì cho buổi ấy?
cái lý sâu-sắc đến thế nếu không Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già.
phải là tấm lòng đầy tình mến yêu
với anh em, với đồng-bào cùng Xuân về ngày loạn còn lơ láo,
chung cảnh ngộ. Đây mới là lòng Người gặp khi cùng cũng ngất ngơ.
mến chân thành, không kiêu-căng, Lẩn thẩn lấy chi đền tấc bóng?
không khoe-khoang, không hợm đời Sao con đàn hát vẩn say sưa.
và càng không phô-trương…Trong
(Ngày Xuân răn con cháu)◙
lúc người khác ra đi bỏ thân ngoài
trận địa thì người nhà mình có sống
sót trở về cũng nên cúi mặt dấu lệ
mừng. Phải chăng người nhạc-sĩ đã
thấm-thía rằng trong hoàn-cảnh ấy
Trong số báo Diễn Đàn Giáo
mà tưng-bừng nhảy nhót ăn mừng
Dân 178 vừa qua, người trình
là lố-bịch không ngửi được. Thì ra
bầy đã đánh máy sai một từ quan
tấm lòng thường không nhất thiết
trọng nơi bài viết của tác giả
phải chọn tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ hay
Phạm Minh-Tâm "Căn Bệnh
vị trí địa-dư cư-trú ở trong nước hay
Dịch Nào Đây": trang 39, cột
ở ngoại quốc mới có, mà tuỳ nơi cái
1, dòng thứ 10 đếm từ dưới lên,
bản-tâm chân thiện Chúa ban cho,
những chữ "anh-linh Quốc-Tế"
như những hạt giống trên đất, trên
xin được sửa lại thành "anh-linh
đá, trong bụi gai hay ngoài đồng-nội.
Quốc-Tổ" cho đúng nguyên bản.

Lại cũng theo cái lý của thói đời
mà nói thì có tiền mà không xài để
khi chết làm sao mang theo, như Đức
Ngày xưa, nền đạo-học dân-tộc
Thánh Cha Phan-xi-cô đã chẳng bảo còn vững-vàng thì lương-tri con
“khăn liệm không có túi” là gì.
người đều được hun đúc từ quan62

Cáo Lỗi

Xin thành thật cáo lỗi cùng tác
giả và quý độc giả.

Việt Linh

Diễn Đàn Giáo Dân

Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

góp ý Dự thảo Luật Tín ngưỡng Tôn giáo
Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2016

đổi cách nhìn và cách làm việc, thoát khỏi cơ chế xin-cho.
Tự do tôn giáo là quyền căn bản của con người chứ không
phải là ân huệ để xin và cho. Khi Nhà nước đã công nhận
một tổ chức tôn giáo thì cũng phải tôn trọng họ và những
sinh hoạt của họ.

3. So với Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo 21/2004, dự
Kính gửi: Ủy Ban Văn Hóa, Giáo Dục, Thanh Niên,
thảo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có nêu quyền khiếu nại,
Thiếu Niên và Nhi Đồng,
khởi kiện, tố cáo về tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 62).
Quốc Hội Khóa XIV
4. Các tổ chức tôn giáo “được thành lập cơ sở giáo dục
húng tôi đã nhận được Văn thư số 22 / theo hệ thống giáo dục quốc dân” (Điều 53). Chúng tôi
UBVHGDTTN14 của quý Ủy Ban đề nghị hiểu việc thành lập cơ sở giáo dục này là ở mọi cấp: mẫu
góp ý cho Dự thảo 17.8.2016 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, tiểu học, trung học, đại học. Cũng thế, tổ chức tôn
giáo, với tinh thần xây dựng để ích nước lợi dân. Việc giáo “được thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở
Quốc hội hỏi ý kiến các tổ chức tôn giáo về Dự thảo bảo trợ xã hội, nhà xã hội” (Điều 54). Đây là những quy
Luật tín ngưỡng, tôn giáo là điều đáng trân trọng, bày định đúng đắn, thoát ra khỏi thái độ phân biệt đối xử trong
tỏ thái độ tôn trọng, cầu thị, lắng nghe của những nhà cộng đồng dân tộc, đồng thời mở ra cơ hội cho các tổ chức
làm luật đối với các tổ chức và cá nhân liên quan trực tôn giáo tham gia vào lãnh vực giáo dục và y tế, vì lợi ích
tiếp đến tác động của bộ luật trên đời sống và hoạt chung của toàn xã hội.
động của họ. Chúng tôi tán thành và hoan nghênh việc
làm này của Quốc hội, chỉ tiếc rằng việc hỏi ý kiến
bị giới hạn trong khung thời gian quá chật hẹp (18- II. NHỮNG ĐỀ NGHỊ
31/8/2016), vì thế khó lòng có được những ý kiến rộng
Bên cạnh những nhận xét tích cực trên, chúng tôi có
rãi và sâu sắc. Nhân danh Hội đồng giám mục Việt một số đề nghị cụ thể:
Nam, chúng tôi, Ban Thường vụ, kính gửi đến Quốc
Điều 2. Giải thích từ ngữ
hội một số nhận định và góp ý.
1. Giải thích thêm những từ ngữ sau:

C

- Thông báo: đơn vị thông báo không phải chờ kết quả
trả lời của nhà nước. Tuy nhiên nhà nước có quyền yêu cầu
So với Dự thảo 4, chúng tôi nhận thấy Dự thảo lần
không thực hiện hoạt động trong thông báo, yêu cầu hủy
này (17/8/2016) có những tiến bộ đáng khích lệ. Cụ thể
bỏ kết quả đã thông báo bằng văn bản có nói rõ lý do.
là:
- Đăng ký: đơn vị thông báo phải chờ kết quả trả lời
1. Công nhận tư cách “pháp nhân phi thương mại”
của nhà nước. Nhà nước có quyền từ chối hoặc chấp thuận
của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
cấp đăng ký. Nếu từ chối phải trả lời bằng văn bản có nói
(Điều 30).
rõ lý do.
2. Bớt đi từ “đăng ký” và thay bằng từ “thông báo”
- Đề nghị: đơn vị đề nghị phải chờ kết quả trả lời của
hoặc “đề nghị”, ví dụ tại điều 33A: “Tổ chức tôn giáo
nhà nước. Nhà nước có quyền công nhận, từ chối. Nếu từ
sau khi thực hiện việc phong chức, phong phẩm….
chối phải trả lời bằng văn bản có nói rõ lý do.
thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước”.
Nhà nước có quyền yêu cầu các tổ chức tôn giáo phải
Vấn đề không chỉ là thay đổi từ ngữ nhưng còn là thay
I. NHỮNG ĐIỂM TÍCH CỰC
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đề nghị, đăng ký, thông báo các hoạt động nhưng Nhà
nước cũng có trách nhiệm phải trả lời đúng hạn bằng văn
bản có nêu rõ lý do nếu không đồng ý. Việc phải nêu rõ
lý do là để các tổ chức tôn giáo có thể khiếu nại, khởi
kiện, tố cáo theo Điều 62 Dự thảo 17/8/2016. Để tránh
việc cơ quan chức năng im lặng không trả lời làm thiệt
hại cho các tổ chức tôn giáo thì đề nghị có thêm chi tiết
sau: “các tổ chức tôn giáo phải đề nghị, đăng ký, thông
báo các hoạt động theo đúng những qui định trong luật
này nhưng nhà nước cũng có trách nhiệm phải trả lời
đúng hạn bằng văn bản có nêu rõ lý do. Nếu quá thời hạn
qui định mà cơ quan chức năng không trả lời thì người
đề nghị, đăng ký, thông báo có quyền thực hiện theo nội
dung đã đề nghị, đăng ký, thông báo”.

Nhận xét: Điều khoản này dễ bị lạm dụng để giới hạn,
đe dọa và phá hủy quyền tự do tôn giáo đích thực của
người dân.
Đề nghị: Xác định rõ và liệt kê những lý do “xâm
phạm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự công cộng”.
Điều 6. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi
người
Đ6, K5. Chức sắc, chức việc có quyền tự do thực hiện
lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách; giảng đạo, truyền
đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác.
Nhận xét: Khái niệm “phạm vi phụ trách” tại khoản 5
chưa rõ nên dễ gây xung đột.

Đề nghị: Qui định rõ phạm vi phụ trách trong Điều 2,
giải thích từ ngữ theo hướng phạm vi phụ trách của các
Đ2, K10. Sinh hoạt tôn giáo là việc bày tỏ niềm tin chức sắc là toàn bộ địa bàn mà các vị chức sắc phụ trách.
tôn giáo, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi tôn giáo
Điều 16. Thông báo việc sinh hoạt tôn giáo tập trung
của cá nhân.
2. Sửa lại định nghĩa về sinh hoạt tôn giá

Nhận xét: Có một vấn đề từ lâu gây rắc rối giữa chính
Đề nghị: Thêm từ cộng đồng cho đủ nghĩa: “Sinh
quyền
và giáo dân (nhất là giáo dân Công Giáo) khi có
hoạt tôn giáo là việc bày tỏ niềm tin tôn giáo, thực hành
giáo lý, giáo luật, lễ nghi tôn giáo của cá nhân và cộng nhiều giáo dân ở cùng địa điểm nhưng chưa có chỗ sinh
hoạt tôn giáo. Khi xin phép chính quyền để được tập trung
đồng.”
sinh hoạt tôn giáo thì thường bị từ chối với lý do là pháp
3. Giải thích rõ hơn “phạm vi phụ trách của chức luật về tôn giáo chưa có qui định. Điều này trước đây đã
sắc” (Đ6, K5) qui định: phạm vi phụ trách của các chức được giải quyết hợp lý theo Điều 5 Nghị định 92.
sắc là toàn bộ địa bàn mà các vị chức sắc phụ trách. Thí
Đề nghị: theo phương án 1 và xin viết lại như sau cho
dụ phạm vi phụ trách của Giám mục là toàn bộ địa bàn
rõ nghĩa:
giáo phận.
1. Người theo tôn giáo chưa có chỗ sinh hoạt tôn giáo,
Điều 3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo
dù thuộc các tổ chức tôn giáo đã được hoặc chưa được cơ
đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, được tập trung
Đ3, K1. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do để sinh hoạt tôn giáo.
tín ngưỡng…
2. Thời gian thông báo bằng văn bản đến ủy ban nhân
Đ3, K3. Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở dân cấp xã nơi tổ chức sinh hoạt tôn giáo thời hạn 10 ngày
tôn giáo và tài sản …
trước khi tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung, và chỉ cần
Nhận xét: Nói “Nhà nước bảo hộ” thì hóa ra các tổ thông báo một lần và sau đó tiếp tục sinh hoạt theo thông
báo.
chức tôn giáo chỉ là tổ chức bù nhìn sao?
Điều 21: Điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo
Đề nghị: Thay thế từ “bảo hộ” bằng từ “bảo đảm”:
Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng…
Đ21, K3: Có người đại diện tổ chức là công dân Việt
cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong
thời gian bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín
Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
ngưỡng, tôn giáo; không có án tích.
Đ5, K4. Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Nhận xét: Qui định không có án tích chưa thỏa đáng
để xâm hại quốc phòng, trật tự công cộng, môi trường;
vì Điều 63 Bộ Luật hình sự năm 1999 về xoá án tích qui
…
định: “Người được xoá án tích coi như chưa bị kết án và
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được Toà án cấp giấy chứng nhận”.

giáo.

Đề nghị: Nên qui định “không có án tích hoặc đã
- Đ38, K4. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm thông báo
được xóa án tích”
bằng văn bản kết quả đào tạo của từng khóa học với cơ
Điều 30: Công nhận pháp nhân đối với tổ chức tôn quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung
ương trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có kết quả.
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Nhận xét: Đây chính là việc can thiệp quá sâu vào
Đ30, K1. Tổ chức tôn giáo được công nhận là pháp
sinh
hoạt nội bộ của các tổ chức tôn giáo.
nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền công nhận trừ trường hợp quy định tại
Đề nghị: bỏ K4 Điều 38.
khoản 2 Điều 66 Luật này.
Điều 40: Mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo
Nhận xét: Trước đây từ “pháp nhân” đã được sử dụng
Nhận xét: Việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng người
với ý nghĩa khác nhau trong việc công nhận tổ chức tôn
chuyên hoạt động tôn giáo là chuyện hoàn toàn nội bộ
giáo.
của các tổ chức tôn giáo và thường chỉ được tổ chức
Đề nghị: Ghi rõ “Tổ chức tôn giáo được công nhận là trong khuôn viên của các tổ chức tôn giáo đã được công
pháp nhân phi thương mại theo Bộ luật dân sự số 91/2015/ nhận, không gây mất trật tự, an toàn xã hội
QH13.”
Đề nghị: Chỉ cần thông báo cho UBND cấp xã trước
Điều 33: Thông báo người được phong chức, phong 7 ngày là hợp lý. Không phải đăng ký.
phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử
Điều 41. Thông báo hoạt động tôn giáo
Đề nghị: Theo phương án 1, chỉ cần thông báo.
Đ41, K3. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực
Điều 36: Điều kiện thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo thuộc có hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã thông
Đ36, K3. “có dự kiến cụ thể về chương trình, nội báo thì thông báo bổ sung với cơ quan nhà nước có thẩm
dung đào tạo trong đó có môn học về lịch sử Việt Nam và quyền quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 20
ngày trước khi diễn ra hoạt động.
pháp luật Việt Nam”
Nhận xét: Những hoạt động ngoài chương trình
Nhận xét: Trong Hội Thánh Công Giáo chúng tôi, các
tu sinh theo học tại các cơ sở đào tạo (chủng viện, học thường là những hoạt động đột xuất. Đột xuất mà phải
viện) đều đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, nên đã báo trước đến 20 ngày thì bất khả thi.
học về lịch sử và pháp luật Việt Nam ở trường rồi. Vì thế,
Đề nghị: Rút ngắn thời gian báo trước xuống còn
chúng tôi cho rằng yêu cầu này là không cần thiết.
bằng hoặc dưới 7 ngày.
Đề nghị: Bỏ câu “trong đó có môn học về lịch sử Việt
Điều 42. Hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn
Nam và pháp luật Việt Nam”.
giáo trực thuộc
Điều 38. Hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo

Nhận xét: Hội nghị thường niên theo điều lệ của tổ
chức tôn giáo là những hoạt động thường niên và bình
thường. Yêu cầu của Điều 42, khoản 1 là can thiệp quá
sâu vào nội bộ các tổ chức tôn giáo. Nhà Nước phải tôn
trọng sinh hoạt nội bộ của họ.

- Đ38, K1. Trong thời hạn 20 ngày trước khi hoạt động
đào tạo, người đại diện cơ sở đào tạo gửi thông báo bằng
văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn
giáo ở trung ương về việc thành lập cơ sở đào tạo; quy chế
tổ chức và hoạt động; quy chế tuyển sinh; chương trình
Đề nghị: Bỏ điều khoản này hoặc sửa lại cho đúng
đào tạo; cơ cấu tổ chức, nhân sự; nguồn lực tài chính và tinh thần tự do tôn giáo.
cơ sở vật chất để bảo đảm hoạt động của cơ sở đào tạo.
- Đ42, K2: Thời gian xem xét trả lời của cơ quan
Nhận xét: Những tài liệu này đã có trong hồ sơ đề quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở điều khoản
nghị.
này 45 ngày là quá dài.
Đề nghị: Chỉ cần thông báo về thời gian bắt đầu hoạt
Đề nghị: thời gian xem xét trả lời ở Khoản 2 này là
động kèm theo quyết định thành lập cơ sở đào tạo tôn 15 ngày.
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Điều 43. Đại hội của tổ chức tôn giáo
Nhận xét: Đại hội của tổ chức tôn giáo theo điều lệ
của tổ chức tôn giáo là những hoạt động thường xuyên
nên có thể trình bày trong Thông báo hoạt động tôn giáo
hàng năm. Đại hội theo điều lệ thường chỉ được tổ chức
trong khuôn viên của một cơ sở tôn giáo, không ảnh
hưởng đến trật tự công cộng nên không cần phải đăng
ký.
Đề nghị: Đưa thông tin về Đại hội của tổ chức tôn
giáo trong Thông báo hoạt động tôn giáo hàng năm để
giảm bớt thủ tục hành chánh.
Điều 44. Cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa
điểm hợp pháp
Nhận xét: Thời gian xem xét từ 25 đến 30 ngày là
quá lâu khiến đơn vị tổ chức rất bị động.
Đề nghị: Rút ngắn thời hạn xem xét chấp thuận
xuống còn bằng hoặc dưới 7 ngày.
Điều 47. Người nước ngoài theo học tại cơ sở đào
tạo tôn giáo ở Việt Nam
Nhận xét: Người nước ngoài đến Việt Nam học tập
tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam không khác với
người nước ngoài đến Việt Nam học tập tại cơ sở giáo
dục khác (như đại học). Người nước ngoài đến Việt Nam
học tập tại cơ sở giáo dục khác đâu có phải xin phép cơ
quan nào ở trung ương mà chỉ cần đáp ứng điều kiện
tuyển sinh của nhà trường. Vậy nên đối xử như nhau.
Đề nghị: Bỏ khoản 2 và 3 điều này. Thay được cơ sở
đào tạo tôn giáo đề nghị ở K1 bằng được cơ sở đào tạo
tôn giáo chấp thuận.
Điều 48. Tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn
giáo ở nước ngoài
Nhận xét: Người Việt Nam tham gia hoạt động tôn
giáo, khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài không có ảnh
hưởng gì đến an ninh trật tự của Việt Nam nên không
phải xin phép đến tận trung ương.
Đề nghị: Bỏ điều này.
Điều 66: Điều khoản chuyển tiếp
Đ66, K2: Tổ chức tôn giáo đã được công nhận; tổ
chức tôn giáo trực thuộc đã được thành lập, chia, tách, sáp
nhập, hợp nhất theo quy định tại Pháp lệnh tín ngưỡng,
trong thời hạn 03 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực
thi hành phải hoàn thiện các điều kiện theo quy định tại
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Điều 21 và Điều 29 Luật này để được công nhận là pháp
nhân phi thương mại.
Nhận xét: Qui định như thế này chẳng khác gì buộc
các tổ chức tôn giáo; tổ chức tôn giáo trực thuộc đã được
công nhận phải làm hồ sơ để được công nhận lại. Việc
này là không cần thiết. Điểm chính yếu ở đây là phải làm
thủ tục để được công nhận là pháp nhân, vì thế các hồ sơ
chỉ nên gồm có các tài liệu cần thiết cho việc công nhận
pháp nhân, đó là các tài liệu: đơn đề nghị, quyết định
thành lập, hiến chương, địa chỉ trụ sở và danh sách lãnh
đạo. Các tài liệu khác là không cần thiết vì các tổ chức
tôn giáo đã được công nhận rồi, không nên buộc các tổ
chức tôn giáo phải làm lại.
III. NHỮNG ĐIỀU CHƯA ĐƯỢC QUAN TÂM
Ngoài những đề nghị trên, có những việc liên quan
trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức tôn giáo nhưng
chưa được đề cập đến trong Dự thảo này, vì thế chúng tôi
mong Quốc hội quan tâm.
1. Điều 57 nói đến việc “cải tạo, nâng cấp, xây dựng
mới công trình tín ngưỡng, tôn giáo”. Chúng tôi hiểu đây
là những cơ sở cũ, nay cần được cải tạo, nâng cấp, hoặc
xây lại. Tuy nhiên Dự thảo không nói gì đến việc xây
dựng những cơ sở thờ phượng tại những nơi mới. Trong
nền kinh tế thị trường ngày nay, địa bàn dân cư có rất
nhiều biến động. Có những nơi trước đây không có nhà
thờ hoặc chùa chiền vì không có người Công Giáo hoặc
Phật giáo. Nhưng ngày nay, theo đà phát triển của xã hội,
nhiều người Công Giáo hoặc Phật giáo quy tụ về đó sinh
sống và họ cần có nơi thờ phượng. Quốc hội nên quan
tâm đến nhu cầu này của người dân và đưa ra những quy
định cụ thể, ví dụ, khi một nơi có 50 hoặc 100 người cùng
niềm tin tôn giáo thì được phép xây dựng nơi thờ phượng
chung.
2. Hiện nay, khi muốn xây dựng nơi thờ phượng mới,
các tổ chức tôn giáo phải mua đất rồi làm giấy giao miếng
đất đó cho Nhà nước, rồi Nhà nước mới “cấp lại” cho tổ
chức tôn giáo đó. Thiết nghĩ đây là một quy trình hết sức
phi lý! Nếu Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân của
các tổ chức tôn giáo thì Quốc hội cần phải xem xét lại
quy trình này và đưa ra hướng đi cụ thể.◙
TM. Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Phó Tổng Thư Ký

+Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Diễn Đàn Giáo Dân

Rằng: hay thì thiệt là hay,
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế
nào! (ĐTTT, 489-490).
Vui là vui gượng kẻo là,
Ai tri âm đó mặn mà với ai !
(ĐTTT, 1247-1248)
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ỗi xót xa đó của Kiều trong
cuộc sống tha hương, hẳn
nhiều người trong cộng đồng người
Việt hải ngoại chúng ta đã từng cảm
nhận. Nhưng, nếu đại thi phẩm của
Nguyễn Du không phải chỉ là câu
truyện tình cảm, mà còn là một sứ
điệp văn hóa, thì hoàn cảnh xa quê
của chúng ta hôm nay không chỉ là
khổ đau, nhưng còn là cơ duyên để
tiếp cận được một sứ điệp về ý nghĩa
và thân phận con người.

Sứ điệp văn hóa

nơi cuộc sống tha hương
giả tạo do trí óc và ý muốn chướng
khí của con người bày ra, nhưng là
Đạo Thường được soi dọi bởi Ánh
Sáng của vùng đất “tha hương, xa lạ”
nầy.
Khổng Tử không tự sáng chế,
không tôn vinh nhân nghĩa do con
người tùy nghi định đoạt, không cổ
súy “cái tâm duy nguy” mà mỗi người
tự tìm kiếm theo sở thích. Nhưng,
Ngài chỉ truyền lại sứ điệp về ý nghĩa
nhân tính của “Đạo Tâm duy vi”, của
“Đạo Thời Thánh Hiền Ngày Xưa”,
Thời mà tai con người không nghe
được, mắt con người không thấy
được.

Trong khổ đau của kẻ xa nhà,
chúng ta khiêm tốn nhớ lại những bậc
thánh hiền, những vị đã từng chuyển
đạt những chân lý hướng dẫn nếp
sống văn hóa của chúng ta. Chúng
ta sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng đời
sống và chân lý mà các vị ấy chuyển
Hầu như đồng thời với các thánh
đạt luôn gắn liền với hoàn cảnh lưu
hiền Đông phương nầy, thi hào
đày nơi thân phận làm người.
Sophocle của Hy Lạp đã nói rõ hơn
Thái tử Tất Đạt Đa đã từ biệt quê nữa về thân phận lưu đày của con
nhà và cung điện. Và nơi vùng đất xa người, qua thi phẩm “Œdipe-Vua”.
lạ, sức mạnh Ánh Sáng bên kia bờ đã Œdipe là nguyên tượng con người
thốt nhiên đến với kẻ tha hương, tôn tự mãn chỉ biết ỷ lại vào tài trí của
vinh người ấy thành Phật, dẫn đưa mình để tự định nghĩa nhân tính.
người giác ngộ đến gặp muôn người. Mang ánh sáng trí năng trong tay,
Lão Tử cảm hứng được Ánh Sáng người “hiểu biết” Œdipe là “Vua”, kẻ
kỳ bí vượt lên trên ánh sáng trí năng tự mình làm nên chính mình và làm
hiểu biết của “thiên hạ”, của bất cứ chủ quê hương mình. Nhưng Œdipe
ai chỉ thấy việc trước mắt. Ngài mặc đó ngu muội không biết ngay cả lý
nhiên giới thiệu mình là người của lịch thật của mình, không biết chính
vùng đất xa lạ, theo lối nói thi ca của mình đã giết cha ruột và lấy cả mẹ
các bậc thánh hiền còn gọi là “Cõi ruột làm vợ. (Mẹ ở đây tiêu biểu cho
Bên Kia Bờ”, là “Tâm duy vi”, hoặc nguồn suối yêu thương sinh thành của
là “Thời Xa Xưa”. Đạo, hay nói cách cha, Mẹ sinh thành ấy nay bị biến làm
khác là Con Đường hoàn thành nhân vợ, là hình ảnh của dục vọng muốn
tính mà Ngài có phận vụ truyền đạt, mình là chúa tể cho chính mình). Con
không còn là tập tục nhất thời, lề luật đường tìm lại ý nghĩa nhân tính linh
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thiêng và chân thật, con đường giúp
Œdipe nhận ra lý lịch của mình trong
mối tương giao phụ-tử với người cha
mà mình không thấy, con đường cứu
độ đó chính là con đường tha hương,
lưu đày ra khỏi vùng đất mà kẻ lầm
lạc tưởng là quê thât của mình. Với
ánh sáng kỳ diệu của đôi mắt mù lòa,
ánh sáng “huệ nhãn” vượt lên trên ánh
sáng của hiểu biết con người, Œdipe
rời xa quê cũ, khiêm tốn lần mò từng
bước trong cuộc sống tha hương, nhớ
nhà, nhớ quê nơi cư ngư của người
cha ẩn mặt, để hoàn thành trong khổ
đau nhân tính kỳ bí và linh thiêng.
Và Socrate, người thầy của văn
hóa Tây phương, lại là kẻ lưu đày ngay
trên quê hương Athènes. Vì truyền
bá sứ điệp về ý nghĩa nhân tính thần
thánh mà ông đã trực giác được nhờ
nguồn Ánh Sáng đến từ Bờ Bên Kia,
Socrate bị xã hội đương thời, nhất
là giới tự xưng là tài trí khôn ngoan,
kết tội là kẻ làm hư hỏng con người,
bôi nhọ Thần Thánh mà họ sùng bái.
Cuối cùng vì trung kiên với sứ mệnh
truyền đạt chiều kích “linh ư vạn vật”
của nhân tính mà người hiền Socrate
bị tòa án của chính quê hương mình
tuyên án phải chết.
Abraham trong Kinh Thánh,
Abraham tổ phụ của những ai tin vào
mối Giao-Ước thần thánh giữa Thiên
Chúa siêu việt và con người, mối
tương giao kỳ bí làm nên yếu tính
linh thiêng của nhân tính, Abraham
(xem tiếp trang 102)
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anada đang bước vào thu.
Mấy tiệm bán hoa đã bầy la
liệt các chậu hoa cúc. Tôi yêu loại
hoa này quá. Hoa cúc là sứ giả đưa
tin mùa thu. Cúc báo tin trước thôi
chứ trời vẫn còn nóng gắt, lá cây vẫn
còn xanh đậm, nắng vẫn còn chói
chang, và vườn rau nhà cụ Chánh
tiên chỉ làng An Lạc của chúng tôi
vẫn còn tươi tốt.
Tuần qua dân làng được ăn một
bữa bún bò Huế ngon quá sức. Các
cụ có biết ai nấu món này không?
Thưa, cô Tôn Nữ. Làng tôi có hai
cô Huế, cô Tôn Nữ và cô Cao Xuân.
Hai mệ nấu ăn cũng giỏi lắm nhưng
xưa nay tài của hai cô đã bị những
siêu sao Cụ Chánh, cụ B.95, Chị Ba
Biên Hòa làm mờ nhạt. Bữa nay hai
cô mới được thi thố tài năng là vì vụ
Yên Bái ở quê nhà. Nghe có lạ tai
không các cụ. Chuyện như thế này:
Tháng trước ở Thế Vận Hội Mùa Hè
Rio 16 xứ Brazil, trong đó đoàn VN
đã đạt huy chương vàng ngay ngày
đầu. Đó là công của xạ thủ Hoàng
Xuân Vinh. Cô Tôn Nữ thấy tài năng
bắn súng của anh Vinh này siêu quá,
đánh bại nhiều tài bắn của các tay
quốc tế trong đó có cả anh Tàu, thì cô
sướng quá. Cô đã hét lên: Anh Vinh
ơi, khi về nước, anh nhớ đem tài này
ra mà bắn chết hết tụi Tàu Cộng và
tụi VC đang hèn với giặc mà ác với
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dân nha. Ai ngờ lời xin này của Cô
Tôn Nữ đã được thi hành ngay ở Yên
Bái: ba ông cán bộ gộc được về chầu
Bác Hồ. Việc này đẹp lòng dân quá.
Báo chí cho biết 95% dân chúng
đều hả hê sung sướng, trong bụng ai
cũng nghĩ: chúng mày chết là đúng
lắm, đáng đời đáng kiếp.
Ông ODP niên trưởng trong làng
bảo Cô Tôn Nữ: Lời Cô bảo xạ thủ
Hoàng Xuân Vinh bắn giặc Tàu và
lũ tay sai nay đang thành sự thực,
miệng Cô có thần, thiêng quá, bởi
vậy Cô phải làm một bữa ăn mừng,
chung vui với đồng bào trong nước.
Lời khen này làm cô Huế thích quá
nên Cô đã tình nguyện làm một bữa
bún bò Huế đãi cả làng.
Và cô đã ra tay, với sự góp sức
của cô bạn thân Cao Xuân, và Chị
Ba Biên Hòa. Vì tò mò, tôi cũng xin
đến phụ bếp, nhưng than ôi, cái xe
nó làm hại tôi, nó không chịu nổ
máy. Tôi kêu thợ sửa xe khẩn cấp,
thế nhưng khi xe nổ máy được rồi,
đến nhà Cụ Chánh thì mọi sự đã trễ,
tô bún bò Huế đã sắp sửa bưng lên
bàn tiệc. Ai cũng đã ngồi vào bàn và
náo nức chờ ăn.

báo viết về bún bò Huế của nhà văn
Huy Phương. Không biết ông Huy
Phương có phải là người gốc Huế
không mà ông viết thiệt là hay. Cô
đọc lướt những ý chính của bài này
để mọi người thấy cái nét đặc biệt
của tác phẩm mà cô sắp đãi mọi
người. Rằng không nóng không cay
thì không phải bún bò. Tô bún bò
nguyên thủy không có huyết, không
có chả, không ăn với rau, với giá hay
băp chuối. Những thứ này mà ăn kèm
theo thì còn chi là mùi vị bún bò.
Bún bò Huế còn có một cái tên nữa
là ‘bún bò giò heo’. Giò đây là chân
hay cẳng heo chứ không phải là giò
chả Bắc Kỳ. Người sành ăn thì biết
chọn loại giò: giò khoanh, giò móng
hay giò búp. Ăn bún bò Huế trúng
cách thì chỉ dùng đũa chứ không
dùng muỗng, nghĩa là phải vừa ăn
vừa húp. Thế mới ngon. Cũng như
ăn phở, vừa ăn vừa húp mới đã. Hình
như ông Vũ Bằng khi luận về ăn phở
đã đề cao việc húp phở. Rằng nếu
dùng muỗng mà đưa miếng phở từ
bát lên miệng thì bao nhiêu cái nóng
cái thơm bị bay đi hết rồi. Còn nếu
húp phở thì mũi ta được hưởng trọn
vẹn cái nóng cái ngon, nó trực tiếp từ
bát vào thẳng miệng. Ăn bún bò Huế
cũng y như vậy.

Cốt ý cho mọi người đói thêm
chút nữa để ăn cho ngon hơn, Cô
Tôn Nữ xin đọc diễn văn khai mạc
Cô Cao Xuân nghe bàn đến việc
bữa ăn. Cô lôi trong túi ra một bài này thì góp thêm ý. Rằng ngày xưa
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người bán bún bò là những mệ bán
hàng rong, bằng gánh. Bún này mới
là chính gốc nguyên thủy, mới ngon
hết sức, chứ bún bán trong hiệu thì
đã bị kỹ nghệ hóa mất rồi. Vì ăn
bún từ o bán bún rong nên người
ăn không có ngồi bàn ngồi ghế. Ai
cũng ăn đứng. Một tay bưng bát một
tay cầm đũa thì còn tay nào nữa mà
cầm muỗng. Ăn phở Bắc Kỳ và bún
bò Huế ngày xưa không bao giờ có
muỗng là thế.
Nói đến đây rồi các tô bún bò
mới được các người đẹp bưng ra. Ôi
tô bún ngon làm sao. Nó bốc lên mùi
cay, đậm mùi sả, mùi ruốc. Cô Tôn
Nữ cười giả lả: Em biết các bác quen
ăn bún bò với huyết với giá với bắp
chuối với chả lụa, nên em cũng làm
thêm và đem ra đây. Xin tùy nghi nha.
Cả làng tôi đã ăn món bún bò
Huế một cách rất nồng nhiệt và say
sưa. Quả là ngon, vì là hương vị
chính truyền do hai mệ Huế chính
gốc nấu cơ mà.
Anh John ăn xong tô thứ nhất,
rồi trong khi chờ nhà bếp làm cho
tô thứ hai, anh nói với Cô Tôn Nữ:
Cô nấu món bún bò giò heo này đãi
chúng tôi vậy xin hỏi: cô đã xin phép
Cơ Sở Trí Tuệ Thừa Thiên Huế dể
nấu món này chưa?
Bà cụ B.95 lên tiếng: Anh John
hỏi cái gì kỳ cục vậy? Anh John trả
lơi ngay là thấy báo chí nói rằng ở
Huế, VC lập ra một văn phòng mới
gọi là Cơ Sở Trí Tuệ chuyên về
món Bùn Bò Huế. Những ai muốn
mở nhà hàng bán món này thì phải
làm đơn xin phép họ, lý do: Món ăn
này là món của nhân dân, họ là đại
diện nhân dân, nên ai xài thì phải xin
phép. Không ai được cãi lệnh này
vì là lệnh của những tinh hoa trí tuệ
loài người.
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Anh John nói nhỏ vào tai tôi : tổ vì toàn những môn NGỒI không à!
cha trí tuệ chúng bay!
Xin hết chuyện thế vận hội mùa
Anh H.O. lên tiếng: Xin Cô Tôn hè, nhưng xin trình các cụ phương
Nữ gọi ngay cho xạ thủ huy chương xa: Canada là xứ mê thể thao vô
vàng Thế Vận Hội Rio 16 Hoàng cùng. Ở xứ này, cụ mở TV ra mà
Xuân Vinh, xin anh Vinh sai đàn em coi, không đài này thì đài kia đều
ở ngoài Yên Bái vào hỏi thăm cái có các chương trình thể thao, không
bọn Trí Tuệ Huế , hỏi thăm chừng 3 môn bóng rổ thì bóng chày, không
đỉnh cao như ở Yên Bái là được rồi. môn hockey thì môn bơi lội. Chính
Cụ B.95 nghe đến đây thì xin quyền khắp nơi đều có ngân sách đề
cả làng chuyển đề tài, bữa ăn đang cao môn thể thao. Gần đây Toronto
ngon mà nhắc tới VC thì mất ngon. bùng nổ chương trình cổ võ việc đi
Anh John xin lãnh nhiệm vụ chuyển xe đạp. Nhiều con đường vẽ thêm
đề. Anh xin được nói lại chuyện cũ lối chạy xe cho người đi xe đạp. Cái
mà các nhà quân tử chúng tôi hằng mà gây ấn tượng mạnh nhất cho tôi
say mê. Anh xin kể chút xíu về cái ở Toronto là gần các ngã tư đông
dư âm các huy chương vàng của Thế người đều có hệ thống tự động cho
mướn xe đạp. Bạn cứ cho thẻ vào
Vận Hội Rio vừa qua.
trụ máy là bạn lấy được một cái xe
Vì tổ tiên anh John thuộc gốc đạp. Đi xong, bạn cứ việc cho xe vào
người Anh Cát Lợi nên anh được bất cứ ngã tư nào có hệ thống này.
biết họ hàng nhà anh vẫn còn sửng Chưa hết, xe đạp của bạn gặp trục
sốt về trận cầu giửa đội Anh Quốc và trặc ư? Mời bạn ghé bất kỳ trạm xe
đội Đảo quốc Iceland ngày 27 tháng điện ngầm, ngay ngoài cửa sát lối
6 vừa qua. Anh quốc là nước sáng vào, bạn sẽ thấy một góc có đầy đủ
lập ra môn bóng đá, tức môn túc cầu/ dụng cụ chữa xe, nào cái kìm, cái
soccer, cách đây hơn 100 năm, và đã búa, nào cái mỏ lết, ông bơm bánh
thắng bao nhiêu trận vinh quang xe, hoàn toàn miễn phí. Những thứ
trong nhiều năm, thế mà kỳ vừa qua, này là những lời mời gọi: bạn hãy bỏ
trong thế vận hội Rio, đội tuyển Anh xe hơi ở nhà, hãy lấy xe đạp mà di
đã thua đội tuyển Iceland! Thật là chuyển, vừa tập thể thao vừa không
một bất ngờ vỡ tim cho người Anh! làm ô nhiễm không khí. Các cụ có
Đội tuyển Anh như một chàng khổng mê không. Tôi là người đi xe đạp từ
lồ bị một thằng tí hon đánh ngã. Giận nhỏ, nhưng từ ngày sang đất nước
quá chứ.
thiên đàng này, thấy xe hơi chạy vù
Nhưng chuyện bất ngờ trên đây vù ở ngoài đường là tự nhiên tôi sợ
là chuyện nhỏ, chuyện mà người đi xe đạp. Xe nó chạy vù vù như thế,
Anh hân hoan sung sướng là đoàn mình tuổi già sức yếu lạng quạng lạc
thể thao của Anh đã đoạt được nhiều tay lái một cái, chạm vào xe hơi là
huy chương nhất kể từ xưa tới nay, coi như mất mạng ngay. Đây là tôi
ngoài sự ước mơ, những 67 huy nói chuyện của một ông già, chứ bạn
chương và 27 chức vô địch. Nhiều còn trẻ, còn đầy sức sống, mời bạn
nhà bình luận thể thao có máu tếu thì cứ đi xe đạp nha.
đã cười khà khà khi nhìn tới các huy
Chưa hết thể thao. Chính quyền
chương vàng của Anh về các môn thể liên bang Canada vừa cho biết đang
thao Đua xe đạp, Chèo thuyền, Chèo hoàn tất hệ thống đường mòn liên
xuồng, Cưỡi ngựa. Họ cười hể hả
71

72

Diễn Đàn Giáo Dân

Số 179 Tháng 10-2016

73

bang cho xe đạp chạy, dài những
24.000 cây số, từ Đại Tây Dương
miền đông sang tới Thái Bình Dương
miền tây, và chạy lên tới miền bắc
gần Bắc Cực. Đây là con đường dài
nhất thế giới. Con đường lịch sử
này sẽ hoàn tất vào tháng Bảy sang
năm khi Canada mừng quốc khánh
150 tuổi. Bản tin tiếng Anh viết như
thế này: Canada opening 24,000 km
car-free Bike path. Cụ nào nhiều
máu thể thao xin đến Canada chạy
xe đạp trên con đường lịch sử này
nha. Thực ra thì Canada không mất
công xây con đường này mà chỉ làm
công việc nối kết hơn 500 công viên
đường mòn đã có sẵn trên toàn quốc,
trên những công viên này đều có
những đường dành cho xe đạp .
Một tin thời sự nóng bỏng khác,
đó là tin Canada cho biết đang thiết
lập thêm nhiều phòng lãnh sự ở đất
Tàu, vì số người Tàu nộp đơn xin
visa đi Canada tăng lên rất đông. Rõ
ràng đây là dấu hiệu các ông bà Tàu
nhà giàu đang tìm cách di cư sang
Canada. Ông ODP nghe chuyện
này thì nhớ tới chuyện mà báo chí
vừa đưa tin: Ông Nguyễn Tấn Dũng
đang chuẩn bị di cư sang Mỹ. Ông
có người con rể VN ở Mỹ. Anh rể
này là gốc thuyền nhân tỵ nạn. Ông
ODP bảo: giá mà tôi có cơ hội được
gặp anh con rể này thì tôi sẽ bảo anh
ta: hãy xúi bố vợ làm một Gorbachev
VN. Ông Dũng đừng bỏ chạy, hãy
ở lại VN. Hãy cùng đàn em thân tín
tìm cách giải thể Đảng CSVN như
ông Gorbachev bên Nga đã làm hồi
1989. Quê hương sẽ nhớ ơn ông và
lịch sử sẽ ghi tên ông là anh hùng
cứu nước. Chứ cả nhà ông ăn uống
no say rồi ôm bạc chạy sang Mỹ
sống thì hèn lắm.
Ông ODP nhấp một hớp cà phê
rồi nói tiếp: Không biết phe nhóm
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ông Dũng có ai biết đến cuốn sách
nổi tiếng hiện đang bán chạy như
tôm tươi ở Hong Kong và Đài
Loan không, cuốn ‘Farewell to the
Chinese Liberation Army General
Staff’ - Vĩnh biệt bộ tham muu Giải
Phóng Quân Trung Quốc, của tác giả
La Vũ. Giá có ai mua được cuốn này
rồi gửi riêng cho Nguyễn Tấn Dũng,
bảo Dũng cố nghiền ngẫm cuốn này,
rồi hành động, thì thật là đại phước
cho VN.

tướng Đài Loan đã chấm dứt chế độ
độc đảng của Quốc Dân Đảng, rồi
dựng nên chế độ dân chủ đa đảng,
nhờ đó Đài Loan đã bước vào thời
phát triển kinh tế huy hoàng
Xin Ơn Trên cho VN có một
Gorbachev hay một Tưởng Kinh
Quốc, ông kết bài như thế rồi xin
hết phẩn diễn văn ngẫu hứng, và xin
nhường diễn đàn cho các chuyện
thời sự.

Anh John kể ngay: Sau lễ Lao
Nghe đến đây thì cả làng tôi đều
Động mồng 5 tháng Chín là ngày
ngơ ngác. Ông nói cái gì mà bí hiểm
khai trường mở đầu một niên học
quá vậy?
mới ở Canada. Chỉ riêng thành phố
Thấy bà con ngơ ngác thì ông Toronto này, với 2.7 triệu dân mà có
cười xòa rồi giải thích. Vì tôi nghe tới hơn một triệu học sinh trung và
tới viêc Gorbachev bên Nga giải thể tiểu học, ngành đại học có tới hơn
đảng CS Nga thành công nên tôi ao 200.000 sinh viên trong đó có 4.000
ước TC và VC cũng có được người sinh viên ngoại quốc. Tương lai đất
như vậy. Muốn được thế thì nên đọc nước nằm trong tay giới trẻ này đây.
cuốn sách trên đây của La Vũ. La
Ngày khai trường, ông ODP rủ
Vũ, tên tiếng Tàu là Luo Yu. La Vũ
tôi đi uống cà phê buổi sáng sớm.
là bạn thân của Tập Cận Bình hiện
Ông bảo đi tìm lại tuổi thơ. Chúng
nay, xưa đã từng vào sinh ra tử với
tôi đã chọn quán cà phê ngay ngã tư,
nhau. La Vũ là con của Đại Tướng
ngồi cái bàn ngoài hiên. Các cụ có
La Thụy Khanh từng tham gia Vạn
biết ông ODP nói với tôi gì không?
Lý Trường Chinh với Mao Trạch
Thưa, ông bảo ngồi đây để ta ngắm
Đông. La Vũ làm tới chức đại tá
cảnh cha mẹ dắt con cháu đi học. Ôi,
trong quân đội Tàu Cộng, rồi ông
cảnh bà mẹ dắt những đứa con đi
mở mắt. Ông đã thấy mặt thật gian
học ngày đầu sao mà nó đẹp lạ lùng.
ác của CS, ông đã bỏ CS. Năm 1992,
Các em bé mặt mũi thơ ngây như
La Vũ cùng vợ con trốn được ra
thiên thần, em này sẽ vào mẫu giáo,
khỏi Tàu, hiện La Vũ đang sống ở
em này sẽ vào vườn trẻ, em này sẽ
Harrisburg, Pennsylvania. Ông viết
vào nhà giữ trẻ. Các em đều có đôi
cuốn sách trên khuyên Tập Cận Bình
mắt nai tơ, dễ thương hết sức. Một
hãy can đảm giải thể đảng cộng sản,
cái đẹp đặc biệt nữa mà chỉ Canada
rồi dựng nên chế độ đa dảng, mở ra
mới có, là mầu da của các em khác
một kỷ nguyên mới cho dân tộc.
nhau, đa phần là trắng, nhưng cũng
Vì là bạn thân nên La Vũ cho có nhiều em da vàng, da nâu và da
biết trong một lá thư gần đây, ông đã đen.
khuyên Tập Cận Bình, ngoài gương
Ông ODP vừa nhấp ly cà phê
Gorbachev ra, Tập nên nghiên cứu
vừa nhìn các em bé lẫm chẫm bước
chuyện Tưởng Kinh Quốc con của
theo mẹ tới trường, rồi nói : Xin trao
lãnh tụ Tưởng Giới Thạch. Ông
các thiên thần bé nhỏ này vào tay các
Tưởng Kinh Quốc khi lên làm thủ
thầy giáo các cô giáo. Rồi ông kể
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chuyện ngày xưa, về cái cổng trường
Đại Học Sư Phạm Saigon trước 1975
của ông. Cổng này làm bằng sắt, trên
cao là một tấm bảng lớn, mặt phải
quay ra đường thì viết tên trường, và
mặt sau quay vào trong thì ghi 4 chữ
lớn: Lương Sư Hưng Quốc, nghĩa là
thày giỏi thì sẽ làm quốc gia hưng
thịnh. 4 chữ này tôi cho là hay tuyệt
vời, nó nói lên thiên chức của nhà
giáo, bởi vậy các sinh viên chọn
ngành sư phạm được nhắc nhở về
sứ mạng của mình hằng ngày, mỗi
lần đi qua cổng trường. Tương lai
quốc gia ở trong tay giới trẻ, tương
lai giới trẻ ở trong tay nhà giáo. Quả
là ý nghĩa, quả là hay.
Rồi ông miên man sang chuyện
học giỏi của học sinh VN. Ông hỏi tôi
có biết chuyện nhà khoa học nguyên
tử Mỹ từng đạp xích lô ở Việt Nam
không, tôi lắc đầu không biêt. Thế
là ly cà phê ngon đã làm ông nhớ
lại chuyện này. Đó là chuyện Tiến
sĩ Võ Tá Đức, người Việt đầu tiên
hiện đang làm việc trong phòng thí
nghiệm quốc gia Los Alamos, N.M.
Ông chuyên về nghiên cứu và sáng
chế ra những thiết bị dò tìm nguyên
tử đang bị thất thoát ra khỏi Mỹ. Ông
là thuyền nhân tỵ nạn, gốc Phú Yên,
là con trưởng một gia đình có 12
anh em. Nhà nghèo, đi học về là anh
Đức đi đạp xích lô kiếm thêm tiền
chợ cho cha mẹ. Năm 1981, bố của
anh đã tìm cách móc nối gửi được
anh vượt biên. Chuyến đi thành
công. Và anh dược một gia đình Mỹ
ở Iowa bảo trợ nhận làm con nuôi.
Anh biết thân phận của mình nên đã
ra sức học hành. Anh đã đậu nhất
nhiều kỳ thi và đã đoạt được nhiều
học bổng, đã đỗ tới bậc tiến sĩ ngành
vật lý nguyên tử. Tiến Sĩ Đức dã nói
với người phỏng vấn : Tôi muốn gửi
một thông điệp cho các bạn trẻ Việt
Nam là nếu có ý chí thì ta sẽ vượt
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qua được mọi khó khăn.

còn cho bé nụ cưòi, cho bé tình yêu
Ông ODP kể đến đây xong thì thương. Trong bài diễn văn khi lãnh
cười ha ha rồi thêm: vì ông là người giải Nobel Hòa Bình ngày 10 tháng
VN nên ông có cái giống ‘gene’ tốt, 12 năm 1979 ở Olso, Na Uy, Mẹ nói :
và ông gặp môi trường giáo dục Hoa
…Khi tôi mang một người nghèo
Kỳ tuyệt vời nên ông mới thành đói nằm ở vệ đường về nhà, tôi cho
công được như thế. Nếu ông không họ một chén cơm, một miếng bánh,
thoát khỏi VN, thoát khỏi sự cùm vậy là đã xua được cơn đói của họ.
kẹp của CSVN thì liệu cái giống Thế nhưng một người bị ruồng bỏ,
tốt trong người ông có cơ phát triển bị hắt hủi khước từ, không được yêu
được không. VC đã và đang giết bao thương, không được quan tâm, đó
nhiêu thiên tài.
mới là thứ nghèo khổ khủng khiếp
Việc này làm tôi nhớ tới Linh và rất khó chữa lành…
Muc Đinh Nguyễn Anh Nhuệ ở
Roma. Cũng y như đời của TS Đức,
đời tu của Cha Nhuệ cũng long
đong, từ VN sang Nga rồi sang Ba
Lan rồi sang Ý. Tới Ý ngài quyết
tâm học, đậu tới tiến sĩ Thần Học rất
xuất sắc. Ngài được Đức Thánh Cha
Phanxicô bổ nhiệm làm khoa trưởng
phân khoa Thần Học tại Học Viện
Giáo Hoàng Thánh Bonaventure nổi
tiếng ở Roma. Rõ ràng cái giống VN
tốt gặp đất Đức Giáo Hoàng tốt nên
đã phát triển tột cùng. Một linh mục
gốc Việt bé nhỏ mà thành vị khoa
trưởng một trường đại học danh
tiếng của hoàn cầu, chuyện thần tiên,
phải không các cụ.

Nếu chuyện TS Đức và LM
Nhuệ trên đây là chuyện thần tiên
thì tôi cho là chuyện thân tiên đi lên,
chứ chuyện thần tiên của Mẹ Teresa
Calcutta thì tôi coi là thần tiên đi
xuống. Mẹ là một bà dòng da trắng
xứ giầu có mà đi phục vụ xứ nghèo
hèn thì quả là đi xuống. Mà không
phải xuống sơ sơ mà xuống tới đáy
tận cùng. Mẹ đã ôm các em bé bệnh
tật dơ bẩn bị bỏ rơi bên lề đường vào
lòng, mẹ đem về nhà chăm nuôi săn
sóc, không phải một ngày, không
phải một tuần mà nhiều tháng nhiều
năm như vậy, hình như là trên 40
năm. Mẹ không chỉ cho bé ăn mà mẹ

Tổng kết lại, tất cả các việc bác
ái Mẹ Teresa đã làm đều xoay quanh
hai chữ ‘ yêu thương’, yêu cả xác,
cả hồn. Biểu hiệu của tình yêu đích
thực là nụ cười, do đó lời Me trối
trước khi lìa đời là các con hãy cười
nhiều hơn nữa.
Cụ Chánh tiên chỉ làng tôi nghe
tới đây thì đã cười ha ha sung sướng:
Cụ nói: Nếu vậy thì làng An Lạc
chúng ta đã thi hành lời khuyên của
Me đúng nhất. Xin Mẹ Thánh Teresa
Calcutta phù hộ chúng con. Amen.◙
TRÀ LŨ
LTS: Bạn đọc đã có bộ ‘Chuyện
Cười Trà Lũ Toàn Tập’ chưa? Một
bộ gồm 4 cuốn, 1800 tiếng cười
khác nhau, tiếng cươi đông tây kim
cổ. Cười là đúng lời khuyên của Mẹ
Teresa. Giá $85 mỹ kim. Xin liên lạc
trực tiếp với tác giả: petertralu@
gmail.com
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Bạo Chúa Lên Ngôi

Trời với đất âm u cát bụi

Lãnh tụ khùng gặp buổi sinh sôi
Putin quậy một phương trời
Chớp vai lãnh tụ suốt đời nước Nga
Đi cướp đất người ta vun sới
Bỏ vợ già để cưới hầu non
Mặc cho đất nước hao mòn
Dân tình cực khổ héo hon vì ngài.
Chủ tịch Tập ra oai bệ vệ
Mộng đã thành: ngồi ghế bác Mao
“Diệt ruồi, đả hổ” vui sao
Bỏ tù bất cứ thằng nào không theo
Rồi hống hách vung chèo ra biển
Biển người ta ông biến thành Tầu
Mái chèo ông vung tới đâu
Là ông xí chỗ thành xâu lưỡi bò
Mặc thiên hạ phân bua, la hét
Mặc tòa trên phán quyết Tầu thua
Ông làm như điếc, như ngơ
Đóng vai cướp biển để quơ để quào.
Lại thêm chú hao hao giống lợn
Kim Chính Ân mộng lớn, óc teo
Mặc dân xoa bụng đói meo
Trò chơi nguyên tử chú theo đến cùng
Dọa cả Mỹ, có khùng không hả?
Mỹ mà cho vài quả ăn chơi
Bắc Triều Tiên sẽ đi đời
Dưới hầm trú ẩn liệu ngồi mãi chăng?
Thêm một trự hung hăng vua nổ
Duterte cưỡi cổ dân Phi
Ăn tục nói phét ai bì
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Dùng mồm tổng thống chửi thề trơn tru
Chửi luôn cả chóp bu Liên Hiệp Quốc
Ban Ki-moon chửi tuốt “đồ ngu”
Obama cũng chẳng trừ
“Con trai nhà đĩ” được đưa tặng ngài
Hai ông bị nhân tai đổ nạn
Vì lỡ mồm phê phán anh này
Giết người không biết gớm tay
Chỉ trong vài tháng bắn ngay hai ngàn.
Tuy là thứ buôn hàng ma túy
Nhưng phải dùng công lý phân minh
Phải lo biển, đảo nước mình
Nguy cơ bị Tập Cận Bình nuốt trôi
Tức với Mỹ dọa thôi hợp tác
Đứng một mình khoác lác được chăng?
Chó leo bàn độc sủa hăng
Dân Phi bầu lỡ phải thằng du côn.
Mùa bạo chúa lên cơn phát triển
Xứ Cờ Hoa cũng hiểm nguy lây
Thắng thua nào biết ai đây
Chàng Trump cũng dám có ngày làm vua
Bà con đã sợ hay chưa?◙

◄TT Phi Luật
Tân Rodrigo
Duterte
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SANTA ANA, California

T

ối Thứ Sáu, 16 Tháng Chín,
tại Trung Tâm Công Giáo
thuộc thành phố Santa Ana, đông đảo
giáo dân và đồng hương ở Orange
County và các vùng phụ cận đã cùng
thắp nến cầu nguyện cho sự vẹn toàn
lãnh thổ Việt Nam và yểm trợ cho
nạn nhân của thảm họa Formosa.

Hội Đồng Liên Tôn
cầu nguyện cho nạn nhân

Formosa

Chương trình do Hội Đồng Liên
Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ và Liên
Đoàn Công giáo Việt Nam miền Tây của nhiều đoàn thể, tổ chức chính trị
Nam Hoa Kỳ cùng các đoàn thể, các ở miền Nam California.
tổ chức phối hợp thực hiện.
Chương trình còn có sự đóng
Ngoài các thành viên của Hội góp các tiết mục văn nghệ của Ban
Đồng Liên Tôn, Liên Đoàn Công Tù Ca Xuân Điềm tạo nên không khí

quê nhà đã và đang đứng lên tranh
đấu cho môi trường sống được trong
sạch và tranh đấu cho sự vẹn toàn
lãnh hải, lãnh thổ tại Việt Nam. Việc
thắp nến và đồng hành của chúng ta
là để yểm trợ cho đồng bào tại quê
nhà để họ thấy họ không đơn độc,
lạc lõng mà có sự hậu thuẫn, ủng hộ
của đồng bào tại hải ngoại, ở khắp
mọi nơi trên thế giới để họ mạnh dạn,
can đảm cùng đứng lên đáp lời sông
núi tháo bỏ gông cùm, xiềng xích mà
đảng CSVN đã áp đặt lên quê hương
của chúng ta suốt 41 năm qua.”
“Sự hiện diện của chúng ta tối
hôm nay là để chuyển lửa về Việt
Nam, để ngọn lửa đấu tranh của
đồng bào tại quê nhà được bùng
cháy khắp 3 miền Bắc Trung Nam,”
hòa thượng nói thêm.

Trước các cử tọa, Linh Mục Mai
Khải Hoàn, chủ tịch Liên Đoàn Công
Giáo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa
Kỳ, trình bày về “Âm mưu xâm lăng
khi xúc động, khi hừng hực khí thế
của Tàu Cộng,” trong đó linh mục có
đấu tranh.
nhắc đến ảnh hưởng của thảm họa
Hòa Thượng Thích Minh Formosa.
Nguyện, chủ tịch Hội Đồng Liên
Các thành viên đại diện Hội
Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong lời
Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ
khai mạc chương trình nêu rõ:
và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam
“Sở dĩ tối hôm nay chúng ta Miền Tây Nam thắp nến cầu nguyện
hiện diện trong buổi lễ thắp nến và cho sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam
cầu nguyện là để đồng hành cùng và yếm trợ cho nạn nhân của thảm
50 ngàn đồng bào của chúng ta tại họa Formosa. (Hình: Ngọc Lan/

Giáo dân và đồng hương Orange County tham dự Đêm Thắp nến cầu nguyện cho sự
vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam và yếm trợ cho nạn nhân của thảm họa Formosa

Giáo, còn có sự tham dự của nhiều
dân biểu, nghị viên, giám sát viên
từ liên bang đến địa phương, trong
đó có Dân Biểu Liên Bang Alan
Lowenthal, Giám Sát Viên Orange
County Andrew Đỗ, Phó Thị Trưởng
Thành Phố Westminster Sergio
Contreras, Nghị Viên Westminster
Diana Lee Carey, Nghị Viên Garden
Grove Bùi Thế Phát, cựu Thượng
Nghị Sĩ Lou Correa, cùng đại diện
Số 179 Tháng 10-2016
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Người Việt)

Cộng tại Vũng Áng vừa qua…” linh hộ, và hợp tác với các tổ chức xã hội
dân sự trong nước thật lòng tranh
“Một ngàn năm đô hộ giặc mục phát biểu.
Tầu…! Tàu Cộng, với truyền thống
Từ việc nêu ra những âm mưu đấu bảo toàn lãnh thổ, và bảo vệ chủ
xâm lược, bành trướng đất đai, vơ thâm độc của Trung Cộng, Linh quyền của Việt Nam; Tiếp xúc và
vét tài nguyên của đất nước thuộc Mục Mai Khải Hoàn đưa ra những trao đổi với những sinh viên du học
địa, vẫn luôn luôn là mối hiểm họa đề nghị mà cộng đồng người Việt hay tu nghiệp mỗi ngày một đông
muôn đời cho quê hương Việt Nam hải ngoại cần nên làm để hỗ trợ đồng hơn, cảnh giác họ về những chiến
chúng ta. Từ các triều đại phong kiến bào trong nước, trong đó, điều tiên lược tinh vi của Tầu Cộng nhằm
hơn hai nghìn năm trước, đến thời quyết là “sự đoàn kết,” “Điều tiên đồng hóa và thôn tính Việt Nam.”
đại cộng sản ngày nay, các lãnh đạo quyết, là cộng đồng người Việt hải
Đồng hương và giáo dân có mặt
Trung Quốc luôn luôn tìm cách xâm ngoại phải gạt bỏ mọi tị hiềm đi biệt, đã cùng đứng lên hô to lời “Quyết
chiếm đất nước và đồng hóa dân tộc để đoàn kết và hướng về một mục Chiến” theo sao câu dẫn dụ của Linh
Việt,” Linh mục mở đầu.
đích chung trên hết, cùng với đồng Mục Mai Khải Hoàn, “Thế nhục
nước nên hòa hay nên
chiến? và với câu
“Thế nước yếu lấy gì
mà lo chiến chinh?”
Tất cả cũng đồng
thanh đáp trả, “Hy
sinh.”
Có mặt tại đêm
này, Dân Biểu Liên
Bang Hoa Kỳ Alan
Lowenthal cũng nêu
lên sự bất hợp lý trong
vấn đề bồi thường
của công ty Formosa
trước những thiệt hại
nặng nề cho người
dân Hà Tĩnh. Đồng
thời, ông cũng cho
biết trong thời gian
tới sẽ kiến nghị “đòi
Quý vị đại diện các tôn giáo trong buổi lễ
hỏi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
“Chính Tàu Cộng đã âm mưu
đặt Việt Nam trở lại vào danh sách
bào
trong
nước
đứng
lên
tranh
đấu
thâm độc xây rất nhiều nhà máy nhiệt
CPC, các quốc gia cần quan tâm về
điện ở Việt Nam, dùng thiết bị Trung chống Tàu Cộng ngoại xâm, để bảo việc vi phạm tự do tôn giáo.”
Quốc, hàm lượng các khí thải độc vệ cho một nước Việt Nam độc lập,
Ông nói, “Ngày hôm nay chúng
hại như CO, SO2, H2S, Hg… đều toàn vẹn, dân chủ và tự do.”
tôi rất hân hạnh đến tham dự buổi
cao hơn từ 19 lần tới 125 lần hàm
Bên cạnh đó, vị chủ tịch Liên
thắp nến vào cầu nguyện do hội
lượng cho phép. Chất thải đổ xuống Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây
đồng liên tôn tổ chức cho các nạn
nước đã giết chết vô vàn sinh thái tại Nam Hoa Kỳ cũng đề nghị “Liên lạc
nhân Formosa tại Việt Nam.”◙
các sông ngòi như Thị Nại, La Ngà, với các cơ quan chính quyền, quốc
Bưởi, hàng ngàn ngàn km bờ biển, hội, các đại sứ quán và tổ chức quốc
 Ngọc Lan
nhất là vụ thải chất độc cực kỳ kinh tế, để vận động cho các chính sách
hoàng, do công ty Formosa của Tàu có lợi cho Việt Nam; Tích cực ủng
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30 tổ chức phản đối CSVN cưỡng chiếm Chùa Liên Trì
bị hàng trăm Công an CSVN dùng
võ lực cưỡng chế và buộc tất cả
các tăng sĩ phải ra khỏi chùa. Hòa
Thượng Thích Không Tánh đã phản
đối, nhưng tất cả các tu sĩ đều bị bắt
lên xe đưa ra khỏi chùa, trong khi đó
HT Thích Không Tánh vì quá buồn
bực nên đã bất tỉnh, phải vào bệnh
viện điều trị.

S

áng ngày 8/9/2016, nhà
cầm quyền CSVN đã huy
động một lực lượng đông đảo khoảng
500 công an và nhân viên nhiều ban
ngành tấn công và cưỡng chiếm
chùa Liên Trì tọa lạc tại tại phường
An Khánh, quận 2, TP Sài Gòn. Đây
là ngôi chùa thuộc Giáo hội Phật
Giáo VN Thống Nhất (không được
Nhà nước thừa nhận) và có lịch sử
hơn 70 năm qua. Ngôi chùa này đã
được biết đến không những là nơi
thờ phượng của hàng ngàn phật tử
trong vùng, mà còn là địa điểm phát
sinh và nuôi dưỡng những sinh hoạt
từ thiện xã hội cho những đồng bào
nghèo khổ, những người bị bỏ rơi và
những dân oan.

của người dân trong vùng. Nhiều
đại diện các sứ quán nước ngoài
cũng như các chức sắc dân cử của
Nhiều quốc gia dân chủ như Hoa
các quốc gia dân chủ đã đến thăm
chùa để bày tỏ sự hỗ trợ đối với Hòa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Đức, và Liên
Hiệp Âu Châu đã lên tiếng phản đối
thượng trụ trì và các phật tử.
quyết định phá hủy Chùa Liên Trì
Việc ngang nhiên chiếm đoạt và
của nhà cầm quyền CSVN. Không
phá hủy nơi thờ tự của tôn giáo mà
những thế đã có nhiều viên chức
nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam
ngoại giao và dân cử của nhiều quốc
đang thực hiện đối với chùa Liên Trì
gia đã đến thăm viếng chùa này để
là một sự vi phạm trắng trợn quyền
bày tỏ cảm tình, và ủng hộ sự tranh
tự do tôn giáo mà nhà nước Việt
đấu bảo vệ ngôi chùa. Tuy nhiên
Nam đã cam kết tôn trọng. Nhiều tổ
nhà cầm quyền CSVN đã bất chấp
chức tôn giáo, hoạt động nhân quyền
nguyện vọng chính đáng của tín đồ
và cộng đồng của người Việt đã lên
Phật Giáo và dư luận quốc tế, nay họ
tiếng phản đối hành vi bạo ngược
quyết tâm ra tay triệt hạ ngôi chùa
của nhà cầm quyền CSVN và bày
này.
tỏ sự liên đới với Hòa thượng Thích
Trước sự vi phạm tự do tôn giáo
Không Tánh và phật tử chùa Liên Trì
qua bản lên tiếng vào ngày 11 tháng một cách thô bạo của nhà cầm quyền
CSVN, chúng tôi, những tổ chức,
9 năm 2016 như sau:
hội đoàn tôn giáo, nhân quyền, và
Bản Lên Tiếng
cộng đồng trong và ngoài nước đồng
Về vụ Chùa Liên Trì tại Sài thanh lên tiếng:

Lấy cớ là để phát triển dự án xây
dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm,
nhà cầm quyền quyết định chiếm
lấy chùa Liên Trì nhằm triệt hạ sinh
hoạt tôn giáo nói chung và Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
nói riêng. Hòa thượng trụ trì Thích
Gòn bị cưỡng chế
Không Tánh đã kiên trì phản đối
Vào lúc 7 giờ sáng ngày 8-9âm mưu đó và cương quyết bám trụ
để để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng 2016, Chùa Liên Trì tại Sài Gòn đã
Số 179 Tháng 10-2016

Từ mấy năm qua, nhà cầm
quyền CSVN đã nhiều lần muốn
triệt hạ Chùa Liên Trì nhưng HT
Thích Không Tánh và phật tử quyết
liệt phản đối, vì đây là nơi sinh hoạt
tâm linh, giáo dục và xã hội của hàng
ngàn phật tử từ hơn nửa thế kỷ qua.

1.   Cực lực lên án hành động
đàn áp tôn giáo một cách dã man và
(xem tiếp trang 84)

79

80

Diễn Đàn Giáo Dân

Số 179 Tháng 10-2016

81

Ân xá Quốc tế, ngày 09/9/2016
Kính gửi: Ngài Chủ tịch nước Trần
Đại Quang

Â

n xá Quốc tế nhận thấy trong
dịp Quốc khánh lần thứ 71,
Việt Nam đã trả tự do trước thời hạn
cho hơn 2,000 tù nhân và giảm án
cho hơn 22,600 tù nhân khác. Thật
tiếc là trong số những người nói trên
không có một ai được xác định là tù
nhân lương tâm.
Tù nhân lương tâm là một người
bị bỏ tù hoặc bị hạn chế việc đi lại vì
niềm tin chính trị, tôn giáo hay vấn đề
lương tâm khác, nguồn gốc dân tộc,
giới tính, màu da, ngôn ngữ, nguồn
gốc quốc gia hay xã hội, tình trạng
kinh tế, sinh con, khuynh hướng tình
dục hoặc tình trạng
khác, những người có
không sử dụng hoặc
kích động bạo lực,
thù hận.

ÂN XÁ QUỐC TẾ

kêu gọi VN
trả tự do cho 82 tù nhân lương tâm
ước quốc tế cốt lõi về quyền con
người này. Các cá nhân có tên dưới
đây không làm gì khác hơn là một
cách hòa bình thực hiện quyền tự do
ngôn luận, lập hội và hội họp ôn hòa.
Nhiều người bị giam cầm với điều
kiện khắc nghiệt, có sức khỏe kém

Việt Nam đảm bảo rằng các nhà hoạt
động hòa bình, bảo vệ nhân quyền,
các nhà báo và các cá nhân khác
có thể thực hiện các hoạt động hợp
pháp của mình mà không sợ bị trả
thù, quấy rối, đe dọa, bắt giữ, truy
tố và phạt tù, phù hợp với nghĩa vụ
của Việt Nam
theo ICCPR và
luật nhân quyền
quốc tế khác và
các tiêu chuẩn,
trong đó có
Tuyên bố của
Liên Hiệp Quốc
về người bảo vệ
nhân quyền.

Ân xá Quốc tế
đã ghi nhận ít nhất
82 tù nhân lương tâm
tại Việt Nam hiện
nay. Họ bao gồm
các blogger, các nhà
Tôi
hoan
hoạt động về quyền
nghênh mọi ý
lao động và quyền
kiến hoặc thông
sử dụng đất, các nhà
tin liên quan đến
hoạt động chính trị,
yêu cầu này. Tôi
người dân tộc thiểu số
gửi các bản sao
và tôn giáo, và những
của lá thư này
người ủng hộ cho
đến Thủ tướng
Trần Huỳnh Duy Thức – người bị án 16 năm tù giam
nhân quyền và công
Chính
phủ
bằng xã hội. Tên của
Nguyễn Xuân
và đã được đối xử ngược đãi trong Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô
các cá nhân được liệt kê dưới đây.
tù. Tôi kêu gọi chính phủ của ngài
Là một thành viên của Công thực hiện theo luật nhân quyền quốc Lâm. Một bản sao sẽ được công bố
ước Quốc tế về các Quyền Dân sự tế và trả tự do ngay lập tức và vô điều trên trang web của Ân xá Quốc tế.◙
và Chính trị (ICCPR), Việt Nam có kiện tất cả tù nhân lương tâm.
Kính thư
nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ các
Tổng Thư ký: Salil Shetty
Cuối cùng, tôi kêu gọi chính phủ
quyền được quy định trong điều
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Diễn Đàn Giáo Dân

Danh sách tù nhân lương tâm:
1. A Hyum, còn có tên là Bã Kôi, tín
đồ Montagnard ở Kon Tum, bị kết án 8
năm tù giam tháng 5 năm 2013.
2. A Tách, còn được gọi là Bă Hlô, tín
đồ Montagnard ở Kon Tum, bị kết án 11
năm tù giam tháng 5 năm 2013.
3. Amlinh, còn được gọi là Bá Lưng,
tín đồ Montagnard, bị kết án 8 năm tù
giam năm 2009 và được cho là đang bị
giam giữ ở Gia Lai.
4. Bùi Thị Minh Hằng, người hoạt
động về quyền đất đai và tự do tôn giáo,
bị bắt ở Đồng Tháp và bị kết án 3 năm
tù từ tháng 4 năm 2014.
5. Bùi Văn Trung, tín đồ Hòa Hảo ở
tỉnh An Giang, bị kết án 4 năm tù giam
vào tháng Giêng năm 2013.
6. Byưk, một tín đồ Montagnard và
là người hoạt động vì quyền tự do tôn
giáo, bị kết án 8 năm tù giam vào tháng
5 năm 2013 bởi Tòa án Nhân dân tỉnh
Gia Lai.
7. Cấn Thị Thêu, một người hoạt
động vì quyền đất đai ở Hòa Bình, bị
bắt trong tháng 6 năm 2016.
8. Chi, một tín đồ Montagnard và là
là người hoạt động vì quyền tự do tôn
giáo, bị kết án 8 năm tù giam vào tháng
11 năm 2013 và được cho là đang bị
giam giữ ở Gia Lai.
9. Kỹ sư Đặng Xuân Diệu, blogger và
nhà hoạt động xã hội ở thành phố Vinh,
Nghệ An. Bị kết án 13 năm tù giam vào
tháng Giêng năm 2013.
10. Đinh Nguyên Kha, sinh viên công
nghệ thông tin ở tỉnh Long An, bị kết án
8 năm tù giam vào tháng 5 năm 2013,
sau được giảm án xuống bốn năm.
11. Đỗ Thị Hồng, một tín đồ theo đạo
Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án
16 năm tù.
12. Đoàn Đình Nam, một tín đồ theo
đạo Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết
án 16 năm tù.
13, Đoàn Huy Chương, người hoạt
động công đoàn và là người sáng lập
Liên minh thống nhất công nông, bị bắt
ở tỉnh Trà Vinh và bị kết án 7 năm tù vào
tháng 10 năm 2010.
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14. Đoàn Văn Cư, tín đồ đồ theo đạo
Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án
14 năm tù.
15. Hồ Đức Hòa, nhà báo và là chủ
một doanh nghiệp ở Vinh, bị kết án 13
năm tù vào tháng Giêng năm 2013.
16. Jơnh, còn được gọi là Chinh, một
tín đồ Montagnard và là người hoạt
động vì quyền tự do tôn giáo, bị kết án 9
năm tù giam vào tháng 5 năm 2013 bởi
Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai.
17. Kpă Sinh, một tín đồ Montagnard
và là người hoạt động vì quyền tự do tôn
giáo, bị kết án 8 năm tù giam vào tháng
4 năm 2011 và bị giam giữ ở Gia Lai.
18. Kpuil Lễ, một tín đồ Montagnard
và là người hoạt động vì quyền tự do tôn
giáo, bị kết án 9 năm tù giam vào tháng
6 năm 2012 và bị giam giữ ở Gia Lai.
19. Kpuil Mel, một tín đồ Montagnard
và là người hoạt động vì quyền tự do tôn
giáo, bị kết án 8 năm tù giam vào tháng
6 năm 2012 và bị giam giữ ở Gia Lai.

28. Ngô Thị Minh Ước, người hoạt
động vì quyền đất đai ở tỉnh Tiền Giang,
bị kết án 4 năm tù giam tháng 6 năm
2016.
29. Nguyễn Công Chính, mục sư Tin
lành ở tình Gia Lai, bị kết án 11 năm tù
vào tháng 3 năm 2012.
30. Nguyễn Đặng Minh Mẫn, nhà
hoạt động xã hội và công đoàn độc lập
ở tình Nghệ An, bị kết án 8 năm tù vào
tháng Giêng năm 2013.
31. Nguyễn Dinh, tín đồ đồ theo đạo
Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án
14 năm tù.
32. Nguyễn Đình Ngọc (Nguyễn
Ngọc Già), blogger người đấu tranh vì
quyền tự do báo chí, bị kết án 4 năm tù
tháng 3 năm 2016. Hiện không rõ nơi
giam giữ.
33. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng,
người hoạt động công đoàn, bị kết án 9
năm tù giam năm 2010.

20. Lê Đức Động, tín đồ đồ theo đạo
Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án
12 năm tù.

34. Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm),
người sáng lập trang Anh Ba Sàm, bị kết
án 5 năm tù giam vào tháng 3 năm 2016.
Hiện không rõ nơi giam giữ.

21. Lê Duy Lộc, tín đồ đồ theo đạo
Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án
17 năm tù.

35. Nguyễn Kim Nhàn, một lãnh đạo
dân oan ở Bắc Hiang. Bị kết án 5.5 năm
tù giam vào tháng 7 năm 2012.

22. Lê Thanh Tùng, cựu tù nhân
lương tâm, ký giả và là thành viên của
Khối 8406, bị bắt giữa tháng 12 năm
2015 và được cho là đang bị giam giữ
ở Thái Bình.

36. Nguyễn Kì Lạc, tín đồ đồ theo
đạo Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết
án 16 năm tù.

23. Lê Thu Hà, thư ký của Hội Anh
em Dân chủ, bị bắt ngày 16/12/2015 và
đang bị giam giữ ở B14 Hà Nội.
24. Lê Trọng Cư, tín đồ đồ theo đạo
Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án
12 năm tù năm 2013.
25. Lê Xuân Phúc, tín đồ đồ theo đạo
Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án
15 năm tù năm 2013.
26. Lương Nhật Quang, tín đồ đồ
theo đạo Công Án Bia Sơn ở Phú Yên,
bị kết án 12 năm tù năm 2013.
27. Ngô Hào, cựu sỹ quan quân đội
và là blogger về bất công, bị kết án 15
năm tù bởi Tòa án Nhân dân tỉnh Phú
Yên vào tháng 9 năm 2013.

37. Nguyễn Ngọc Cường, người hoạt
động về quyền đất đai ở Đồng Nai, bị
kết án 7 năm tù năm 2011.
38. Nguyễn Thái Bình, tín đồ đồ theo
đạo Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết
án 12 năm tù.
39, Nguyễn Thị Bé Hai, người hoạt
động về quyền đất đai ở Tây Ninh, bị
kết án 3 năm tù năm 2016.
40. Nguyễn Thị Minh Thúy, trợ lý
của blogger Nguyễn Hữu Vinh, bị kết
án 3 năm tù năm 2016.
41. Nguyễn Thị Trí, người hoạt động
về quyền đất đai ở Bình Dương, bị kết
án 3 năm tù năm 2016.
42. Nguyễn Văn Đài, luật sư nhân
quyền, bị bắt cuối năm 2015 và bị giam
(xem tiếp trang 99)
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ở B14 Hà Nội.

bị kết án 8 năm tù năm 2011.

43. Nhi (Bă Tiêm), tín đồ Montagnard,
bị kết án 10 năm tù năm 2009 và được
cho là đang bị giam ở Gia Lai.

59. Rôh, tín đồ Montagnard, bị kết án
10 năm tù năm 2009.

44. Nơh, tín đồ Montagnard, bị kết
án 12 năm tù năm 2009 và được cho là
đang bị giam ở Gia Lai.

60. Rưn, tín đồ Montagnard, bị kết án
9 năm tù năm 2013 và đang bị giam ở
Gia Lai.

3

0 tổ chức phản đối...
(tiêp theo trang 79)

trắng trợn của nhà cầm quyền Cộng
Sản Việt Nam.

2.   Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN
phải
trả lại tài sản đã cướp đoạt của
45. Phạm Thị Phượng, cựu thành
chùa, và đền bù tất cả những thiệt
viên của Đảng Vì Dân Việt Nam, cự sỹ
hại cho HT Thích Không Tánh và
quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, bị
62. Siu Brơm, tín đồ Montagnard, bị
kết án 11 năm tù năm 2010 và đang bị kết án 10 năm tù năm 2011.
các phật tử.
giam giữ ở trại giam Z30A Xuân Lộc,
Đồng Nai.

61. Siu Ben hay còn gọi là Ama Yon,
tín đồ Montagnard, bị kết án 12 năm tù
năm 2012 và đang bị giam ở Gia Lai.

3.   Kêu gọi Liên Hiệp Quốc và
các quốc gia yêu chuộng tự do, dân
46. Phạm Văn Thông, người hoạt
64. Siu Kơch, tín đồ Montagnard, bị chủ trên thế giới lên án hành động
động vì quyền đất đai, bị kết án 7 năm tù
năm 2011 và bị giam ở trại giam Z30A kết án 9 năm tù năm 2010.
bất tuân luật Quốc tế Nhân Quyền
Xuân Lộc, Đồng Nai.
65.Siu Nheo, tín đồ Montagnard, bị mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
47, Phan Thanh Tường, tín đồ đồ theo
đạo Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết
án 10 năm tù.

63. Siu Hlom, tín đồ Montagnard, bị
kết án 12 năm tù năm 2011.

kết án 10 năm tù năm 2011, bị giam giữ
ở Gia Lai.

4.   Yêu cầu Quốc Hội Hoa Kỳ
đưa Việt Nam trở lại danh sách các
66. Siu Thái (Ama Thương), tín đồ
quốc gia cần phải đặc biệt quan
Montagnard,
bị kết án 10 năm tù năm
48. Phan Thanh Ý, tín đồ đồ theo đạo
tâm CPC (Countries of Particular
Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án 2011 và bị giam giữ ở Gia Lai.
Concerns) vì đã chà đạp tự do tôn
14 năm tù.
67. Siu Wiu, tín đồ Montagnard, bị
giáo.
49. Phan Văn Thu, lãnh đạo của kết án 10 năm tù năm 2009.
Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án
5.   Kêu gọi người Việt đồng loạt
68. Tạ Khu, tín đồ đồ theo đạo Công
tù chung thân.
Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án 16 năm tổ chức các cuộc biểu tình khắp nơi,
50. Phùng Lâm, người đấu tranh dân tù.
đặc biệt tại những sứ quán của Việt
chủ và là thành viên của Đảng Dân chủ
69. Thượng tọa Thạch Thươl, phó trụ Nam để phản đối hành động đàn áp
Việt Nam, bị kết án 7 năm tù năm 2011 trì chùa Serei Ta Sek ở tình Sóc Trăng,
tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN.
và đang bị giam giữ ở Bình Phước.
51. Ping, tín đồ Montagnard, bị kết
án 9 năm tù năm 2009 và được cho là
đang bị giam ở Gia Lai.
52. Rah Lan Blom, tín đồ Montagnard,
bị kết án 9 năm tù năm 2011.
53. Rah Lan Mlih, tín đồ Montagnard,
bị kết án 9 năm tù năm 2011
54. Rmah Hlach (Ama Suit), tín đồ
Montagnard, bị kết án 12 năm tù năm
2009 và được cho là đang bị giam giữ ở
Ba Sao, Hà Nam.
55. Rơ Lan Jú, còn được gọi là Ama
Suit, tín đồ Montagnard, bị kết án 9 năm
tù năm 2009 và bị giam giữ ở Gia Lai.
56. Ro Mah Klit, tín đồ Montagnard,
bị kết án 8 năm tù năm 2011.
57. Rơ Mah Pró, tín đồ Montagnard,
bị kết án 9 năm tù năm 2011.
58. Rơ Mah Then, tín đồ Montagnard,
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bị kết án 6 năm tù năm 2013.

70. Thích Quảng Độ thuộc Giáo hội
Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bị giam
lỏng ở chùa Thanh Minh ở Sài Gòn từ
năm 2003.
71. Trần Anh Kim, cựu tù nhân lương
tâm, cựu sỹ quan quân đội và là nhà văn.
Ông bị bắt tháng 9 năm 2015 và được
cho là đang bị giam giữ ở B14 Hà Nội.
72. Trần Huỳnh Duy Thức, doanh
nhân, blogger và là người bảo vệ nhân
quyền, đồng tác giả Con đường Việt
Nam. Bị kết án 16 năm tù năm 2010.
73. Trần Phi Dung, tín đồ đồ theo đạo
Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án
13 năm tù.
74. Trần Quân, tín đồ đồ theo đạo
Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án
12 năm tù.
75. Trần Thị Thúy, tín đồ Hòa Hảo và
là người hoạt động quyền đất đai. Bị kết

30 đoàn thể và tổ chức ở trong
nước và hải ngoại đồng ký.◙

Cöôøi Tí Cho Vui
NHÀ KHÔNG CÓ MA
Một du khách lỡ đường vào
trọ tại một nhà nghỉ vắng khách.
Sau bữa ăn tối, bà chủ cầm đèn soi
đường cho khách lên cầu thang để
vào phòng ngủ.
Khách thấy hơi sợ, bèn hỏi
- Bà chủ ơi, ở đây có ma không
vậy?
- Làm gì có! Tôi ở đây đã hơn
500 năm nay rồi mà chẳng thấy
con ma nào héo lánh.◙
Diễn Đàn Giáo Dân

TRẠI GÁO (NV)

H

Hơn 10,000 giáo dân
giáo phận Vinh

ơn 10,000 giáo dân từ các
giáo xứ thuộc giáo phận Vinh
quy tụ về tại trung tâm hành hương
Thánh Antôn-Trại Gáo, tham dự thánh
lễ “Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế
Giới,” 8 giờ sáng 20 tháng 9 năm 2016. dâng thánh lễ với giáo phận Vinh.
Theo trang mạng Tin Mừng Cho
Người Nghèo (GnsP) thánh lễ đại trào
được tổ chức theo lời mời gọi của
Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ
Khanh Tòa Thánh, để hiệp thông với
Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự cuộc
Hội Ngộ Liên Tôn và “Cầu Nguyện
Cho Hòa Bình Thế Giới” tại thành phố
Assisi, nước Ý.
Thánh lễ do Ðức Cha Phêrô
Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá
đức cha giáo phận Vinh, chủ tế cùng
với hơn 180 linh mục đồng tế. Ngoài
ra còn có mặt Ðức Cha Micae Hoàng
Ðức Oanh, nguyên giám mục giáo phận
Kontum và Linh Mục Vinh Sơn Phạm
Trung Thành, nguyên giám tỉnh Dòng
Chúa Cứu Thế Việt Nam, cùng hiệp

Theo GnsP, trong thánh lễ, Đức
Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên trình bày
về nguồn gốc thánh lễ “Cầu Nguyện
Cho Hòa Bình Thế Giới.” Thánh lễ
được khởi xướng bởi Ðức Thánh Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II, tại thành phố
Assisi, cách đây 30 năm. Là một cuộc
hội họp liên tôn giữa các tôn giáo trên
thế giới cầu nguyện cho hòa bình của
thế giới. Sự kiện này
cũng được tái diễn lại
cách đây 10 năm tại
thành phố Assisi dưới
thời Ðức Thánh Cha
Bênêdictô XVI. Và
một lần nữa sau 10
năm, tinh thần Liên
tôn và “Cầu Nguyện

cầu nguyện cho
hòa bình

Cho Hòa Bình Thế Giới” được Ðức
Thánh Cha Phanxicô đề cao trong
ngày này.
Cũng trong bài giảng, Đức Cha
Phêrô Nguyễn Văn Viên nhấn mạnh

Khoảng 10,000 giáo dân tham dự thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại giáo phận Vinh hôm
Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016. (Hình: GNsP)
Số 179 Tháng 10-2016

đến những ai, nhóm
lợi ích đang tàn phá,
gây nguy hại cho môi
trường chính là nguyên
nhân dẫn đến đất nước
bị hủy diệt. Ngài kêu
gọi cộng đoàn dân Chúa
hãy mạnh mẽ trong đức
tin để cầu nguyện, lên
tiếng cho sự thật, cho
công bằng và cùng nhau
giữ gìn ngôi nhà chung
của nhân loại – là môi
trường và quyết tâm
xây dựng Hòa bình trên
quê hương dân tộc Việt
Nam.◙
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Thánh lễ cầu nguyện

cho Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và Cấn Thị Thêu
Chúa Nhật, 18-09-2016 | 22:26:31

■ J.B Nguyễn Hữu Vinh

T

hái Hà, ngày 18/9/2016,
trước ngày nhà cầm quyền
Hà Nội đưa vụ án Cấn Thị Thêu ra
xét xử sơ thẩm và vụ án Anh Ba Sàm
Nguyễn Hữu Vinh cùng Nguyễn Thị
Minh Thúy ra xét xử phúc thẩm.
Hai vụ án mà ai cũng biết rằng đó
là những đòn thù hèn hạ của nhà
cầm quyền đối với những người đấu
tranh cho quyền tự do ngôn luận
và quyền lợi về đất đai, tài sản của
mình. Hàng ngàn giáo dân, những
người bạn bè của các nạn nhân, thân
nhân và nhiều người ngoài tôn giáo
đã đến hiệp thông, cầu nguyện cho
các nạn nhân.
Khoảng 4000 người đã tập trung
đông kín nhà thờ, sân xung quanh và
tràn ra cả đường đi.
Thánh lễ đồng tế cho linh mục Bề
Trên Chánh xứ Thái Hà, Giuse Trịnh
Ngọc Hiên chủ tế, linh mục Gioan
Nguyễn Ngọc Nam Phong giảng lễ.

Nội dung bài giảng:
Hôm nay, chúng ta hiện diện nơi
đây để cùng nhau cầu nguyện cho các
tù nhân lương tâm sắp sửa bị mang
ra xét xử trong những ngày sắp tới
đây. Họ là những tiếng nói hiếm hoi
trong xã hội hiện nay – những người
đã can đảm lên tiếng cho những bất
công xã hội, gióng lên tiếng chuông
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cảnh tỉnh mọi người trước nguy cơ
mất nước gần kề và họ đã phải trả
giá bằng những bản án tù bất công từ
phía nhà cầm quyền.Có một sự trùng
hợp thật ý nghĩa trong ngày chúng ta
cầu nguyện cho các tù nhân lương
tâm này, chúng ta được Hội Thánh
mời gọi cùng nhau suy niệm những
lời của Ngôn sứ Amốt.
1. Ngôn sứ Amốt sinh vào thế
kỷ 8 trước Thiên Chúa Giáng sinh.
Ông được mệnh danh là vị ngôn
sứ của người nghèo và người bị áp
bức. Nhiều người còn gán cho ông
biệt hiệu “ngôn sứ thời xã hội chủ
nghĩa”. Đất nước Do Thái thời ông
đang lâm vào một tình cảnh rất
giống với đất nước chúng ta bây giờ.
Một đất nước, bên trong đang bị chia
đôi, bên ngoài ngoại bang dòm ngó.
Trong khi đó, quan lại, những kẻ có
chức có quyền thay vì lo cho dân cho
nước, quyết tâm chống ngoại bang,
quy tụ lòng dân tạo lập sức mạnh,
thì họ lại sống xa hoa trên nhung lụa,
ăn chơi trác táng, xây biệt thự (3,15),
trang trí nội thất xa hoa, ăn nhậu tiệc
tùng xả láng (6,4-6), buôn gian bán
lậu (8,5), mua quan bán chức, tranh
chấp phe nhóm… Một đất nước mà
sự bất bình đẳng gia tăng trong xã
hội, người nghèo, người thấp cổ bé
miệng trở thành những món hàng

hóa trao đi đổi lại
dưới tay những
nhà tài phiệt được
bảo kê bởi chính
vua chúa quan
quyền. Một đất
nước mà những
người lãnh đạo đã
bất chấp sự thật,
nhân danh quyền
lực để đàn áp,
ngăn cản những
người khác thực
hiện điều công chính mà chính Amốt
đã là một nạn nhân.
Trong bối cảnh đó, ngôn sứ
Amốt được Thiên Chúa sai đến để
đánh thức lòng yêu nước cũng như
đánh thức trách nhiệm của mọi công
dân, cách riêng của giới cầm quyền.
Nhân danh Thiên Chúa, ngôn sứ
Amốt kịch liệt lên án cuộc sống sa
đoạ và những bất công trong xã hội
đương thời. Ông chỉ trích những thói
tham lam, lọc lừa và nặng lời kết
án những người giàu bất chính, áp
bức, khinh dể kẻ nghèo, biến những
người thấp cổ bé họng thành những
món hàng hoá để buôn bán hay trao
đổi với giá rẻ mạt.
Ông công kích sự an tâm giả
tạo khi người ta lấy lễ nghi tôn giáo
để che đậy cho những việc làm xấu
xa; đặc biệt, ông lên tiếng cảnh tỉnh
người dân, nhất là hàng ngũ lãnh đạo
đất nước đang xa lánh dân tộc, đất
nước, tạo nên những nguy cơ đe dọa
sự tồn vong của đất nước và nếu họ
không thay đổi dân Do Thái sẽ phải
bị lưu đày, xa quê hương, xa tổ quốc.
2. Đất nước chúng ta đang ở
vào một giai đoạn đầy khó khăn
Nạn cát cứ 12 xứ quân của thời
phong kiến xưa kia nay càng ngày
Diễn Đàn Giáo Dân

càng lan rộng, đến độ, một bí thư
tỉnh miền núi như Hà Giang có thể
bổ nhiệm anh em, con cháu, họ hàng
vào các vị trí béo bở trong cơ quan
công quyền và ngang nhiên tuyên
bố “bổ nhiệm như thế là đúng quy
trình”; một chủ tịch UBND tỉnh Yên
Bái, trước khi lên chức Bí thư tỉnh
ủy đã kịp thời bổ nhiệm em trai làm
Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường
của tỉnh này, giữa lúc vụ ba vị quan
chức đầu tỉnh dùng súng thanh toán
nhau theo kiểu giang hồ còn đang
nóng hổi trên công luận mà chẳng
ngại ngần gì.

đến độ, có những người mẹ phải tự tử
để hy vọng dùng tiền phúng điếu cho
con đi học. Có những gia đình vì quá
nghèo không có tiền nộp thuế đã bị
chính quyền đưa quân tới tịch thu tài
sản của gia đình như tại Thanh hóa
thời gian qua…Trong khi đó, đáng lẽ
phải xây dựng một chính thể phục vụ
theo đúng nghĩa của một chính thể
đại diện, nhà cầm quyền lại tìm mọi
cách bắt người dân đóng trăm ngàn
thứ thuế để hưởng lợi và chia chác.

Nếu phải đưa ra một cái nhìn
tổng quan về xã hội hiện tại, thiết
nghĩ, không có lời nào phù hợp hơn
Cách đây không lâu dư luận xã những lời trong bản Tuyên ngôn Độc
hội đã từng xôn xao chuyện tại một lập được người đại diện chính phủ
xã miền núi huyện Quỳ Hợp, tỉnh lâm thời tuyên đọc tại Quảng trường
Nghệ An, một gia đình có 12 người Ba Đình ngày 2/9/1945:
giữ các vị trí chủ chốt trong xã hay
“Hỡi đồng bào cả nước,/“Tất cả
tại Huyện ủy An Dương Hải Phòng,
mọi người đều sinh ra có quyền bình
4 anh em ông Nguyễn Thế Sơn đều
đẳng. tạo hóa cho họ những quyền
là những quan chức nắm các vị trí
không ai có thể xâm phạm được;
then chốt trong huyện ủy.
trong những quyền ấy, có quyền
Đối với giới lãnh đạo chóp bu được sống, quyền tự do và quyền
của đảng, những thanh trừng nội bộ mưu cầu hạnh phúc”…
gần đây đang ngày càng thảm khốc.
Thế mà hơn tám mươi năm
Các phe phái, các nhóm lợi ích tiếp
nay…
tục tìm cách triệt hạ lẫn nhau một
Về chính trị, chúng tuyệt đối
cách trái đạo lý. Những đấu đá nội
bộ này chứng minh một điều chưa không cho nhân dân ta một chút tự do
bao giờ chính quyền cộng sản đã dân chủ nào.Chúng thi hành những
vì dân, vì nước. Trái lại, họ chỉ vì luật pháp dã man. Chúng lập ra nhà
lợi ích của đảng phái, phe nhóm và tù nhiều hơn trường học. Chúng
người dân trở thành những món hàng thẳng tay chém giết những người
trao đi đổi lại dưới tay những nhà yêu nước thương nòi của ta. Chúng
tài phiệt được bảo kê bởi nhà cầm tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong
quyền – những người cầm cân nẩy những bể máu.Chúng ràng buộc dư
mực trong xã hội, mà vụ phá Chùa luận, thi hành chính sách ngu dân.
liên Trì, chiếm đất Dương Nộihay Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn
câu chuyện đau thương những gia để làm cho nòi giống ta suy nhược.
đình nghèo đã phải bó chiếu đưa
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta
người thân từ bệnh viện về quê tại đến tận xương tủy, khiến cho dân ta
thành phố Sơn La những ngày gần nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ
đây là những ví dụ điển hình.
xác, tiêu điều.Chúng cướp không
Xã hội chúng ta hiện nay bi đát
Số 179 Tháng 10-2016

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế
vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân
cày và dân buôn, trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta
ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công
nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn”
(Hồ Chí Minh).
3. Năm xưa, trước tình cảnh
loạn ly của dân Chúa chọn, Chúa đã
sai các ngôn sứ đến để cảnh tỉnh dân
Chúa, thì ngày nay cũng vậy. Trong
đức tin, chúng ta phải khẳng định với
nhau rằng, Thiên Chúa tiếp tục ngỏ lời
với dân Việt chúng ta qua Hội thánh,
qua những tâm hồn thành tâm thiện
chí đang từng ngày dấn thân, hy sinh
bản thân với ước mong cho đất nước
quê hương được giầu đẹp và ấm no.
Chúng tôi thiết tưởng,những
người như anh Basam Nguyễn Hữu
Vinh, chị Nguyễn Thị Minh Thúy, chị
Cấn Thị Thêu và rất nhiều những tù
nhân lương tâm khác – những người
đã chấp nhận trả một cái giá quá đắt
cho sự thật, chấp nhận chịu tù đầy,
không vì sự an nguy của bản thân,
của gia đình, đã can đảm lên tiếng
trước những bất công của xã hội, nhất
là trước sự an nguy của tổ quốc; một
cách nào đó, họ đang làm nhiệm vụ
của một ngôn sứ thay cho chúng ta.

Tất cả chúng ta ai cũng biết
nguyên nhân gây tang thương cho
dân tộc này hơn bảy mươi năm qua
nó bắt đầu từ đâu. Ngôn sứ Amốt
xem sự xuống cấp của đất nước ông
là do đã tiếp nhận một cách thiếu
suy xét những ý thức hệ xa lạ với
văn hóa dân tộc, trái với đức tin và
phong hóa, khiến đất nước bị lưu
đày và cho đến hiện nay nhiều người
Do Thái vẫn đang bị tản lạc khắp thế
giới. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng
ta tiếp tục vô cảm, bịt mắt trước
những sự thật đau lòng về đất nước
ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. thì viễn tượng về một dân tộc Việt
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bị nô lệ hóa bởi người bạn vàng 4
tốt không còn xa. Chúng ta sẽ bị lưu
vong khắp nơi và lưu vong ngay trên
mảnh đất của tổ tiên mình. Khi đó,
chúng ta sẽ có tội với Chúa, với tổ
tiên và với cả con cháu mình vì đã
không giữ gìn toàn vẹn di sản Chúa
ban, như Lý Thường Kiệt đã tuyên
bố cho các thế lực ngoại xâm: “Nam
Quốc sơn hà Nam Đế cư. Tiệt nhiên
định phận tại Thiên thư”.
Hôm nay, chúng ta hiện diện
nơi đây. Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho
chúng ta là người Việt Nam. Chúng
ta tạ ơn Chúa đang tiếp tục đồng
hành và hướng dẫn chúng ta qua Hội
thánh, qua những con người thiện
chí đang gióng lên tiếng nói của
công lý và sự thật, tiếng nói của một
ngôn sứ bị bách hại trong xã hội hiện
nay. Chúng ta tin rằng, Thiên Chúa
là Chúa của lịch sử. Người sẽ ở cùng
chúng ta và dân tộc chúng ta, với điều
kiện chúng ta hãy cùng lắng nghe
tiếng Chúa, tìm thánh ý Chúa ngang
qua các dấu chỉ của thời đại và cùng
nhau gióng lên tiếng nói của công lý
và sự thật như ngôn sứ Amốt xưa,
đồng thời, cùng nhau thực hiện điều
mà thánh Phaolôđã khuyên nhủ ông
Timôthê mà chúng ta vừa được nghe
Hội thánh công bố trong bài đọc thứ
hai hôm nay: “Tôi khuyên ai nấy hãy
dâng lời khấn nguyện cầu xin cho tất
cả mọi người, cho vua chúa và tất cả
những người cầm quyền, để chúng
ta được an cư lạc nghiệp mà sống
thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó
là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa,
Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn
mọi người được cứu độ và nhận biết
chân lý” (1Tm 2, 1-3).

các tù nhân lương tâm những ngày
tới đây – kính thưa quý vị, những
lời mà Chúa nói qua ngôn sứ Amốt
trong bài đọc thứ nhất hôm nay là
những lời Thiên Chúa gửi tới quý
vị: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn
áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ
nghèo hèn trong xứ. Các ngươi thầm
nghĩ: “Bao giờ ngày mồng một qua
đi, cho ta còn bán lúa; bao giờ mới
hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra?
Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho
quả cân nặng thêm; Ta sẽ làm lệch
cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ
lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem
đôi dép đổi lấy tên cùng khổ; cả lúa
nát gạo mục, ta cũng đem ra bán”.
Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm
hãnh diện của Gia-cóp mà thề: Ta sẽ
chẳng bao giờ quên một hành vi nào
của chúng” (Am 8, 4-7). Có thể quý
vị không tin, nhưng chúng tôi tin lời
Chúa chẳng sai bao giờ. Nếu quý vị
không tin, thì cũng cần phải biết chắc
rằng: “Quan thì nhất thời, còn dân
thì vạn đại”. Tổ quốc, dân tộc mới
là trên hết. Tất cả tiền bạc, quyền
lực, thì – như Chúa chúng tôi đã nói
trong bài Tin mừng hôm nay, “đều là
bất chính” vì tiền bạc hay quyền lực
dù là những tiền bạc do làm ăn hợp
pháp, thì nó cũng không phải của
mình mà là
của chung
mọi người,
được ban để
con người
dùng làm
phương tiện
thực hiện
những điều
công chính,
phải đạo.

tin rằng: “Người công chính gặp
nhiều nỗi gian truân, nhưng CHÚA
giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt
họ đều được CHÚA giữ gìn, dầu
một khúc cũng không giập gãy.
Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ
ghét người lành chuốc án phạt vào
thân. CHÚA cứu mạng các người
tôi tớ, ai ẩn thân bên Chúa không
bị phạt bao giờ.” (Tv 34, 20-23).
Xin Thiên Chúa là Đấng cầm
nắm vận mạng lịch sử, xin Người
chúc lành cho quê hương đất nước
Việt Nam, để tất cả chúng ta biết tự
hào mình là người Việt Nam, không
phân biệt giai cấp, chính kiến, tôn
giáo, đảng phái chính trị, cùng đồng
lao cộng khổ chung tay xây dựng lại
đất nước.
Xin Người ban cho chúng ta,
những tín hữu của Chúa, can đảm và
trách nhiệm hơn trong sứ vụ chung
của một người con đất Việt: “Người
Công giáo tốt, cũng là người công
dân tốt”. Amen.◙
Một số hình ảnh Thánh lễ và Cầu
nguyện:
Hà Nội, Ngày 18/9/2016

Cách riêng đối với những người
Có thể
lãnh đạo đất nước, những người cầm
quý
vị không
cân nảy mực trong xã hội – đặc biệt,
với các thẩm phán sẽ đứng ra xét xử tin, nhưng
chúng tôi
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Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc
Nam Phong giảng lễ

C

ác thánh cũng là...
(tiếp theo trang 18)

giảm thiểu nó qua từng cá nhân. Cả
hai truyền thống đều là chủ trương
của Giáo Hội công giáo. Giáo tông
Gio-an Phao-lô II, người ủng hộ Mẹ
Tê-rê-xa, cổ vũ cá nhân dấn thân cho
người nghèo, trong khi giáo tông
Phan-sinh đòi hỏi phải có sự chuyển
hướng về chính trị.
Và giờ đây thánh là gì? Phong
thánh là một thủ tục tín lí và giáo
luật. Vatican cứu xét con người và
cuộc sống của đương sự, xem con
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người đó có thật đã chết vì đạo hay
đã tạo ra một phép lạ hay không.
Phép lạ được công nhận nơi Mẹ Têrê-xa là đã chữa lành bệnh cho một
phụ nữ có tên Monica Besra.
Bộ Phong Thánh quyết định sẽ
đưa tên của Mẹ vào sổ các thánh vào
ngày 04 tháng 09 này. Những người
chống đối cần nên biết: Các thánh
không phải là những người không
sai lầm. Hành động nổi bật của họ
làm họ trở nên những phàm nhân
ngoại hạng, nhưng về mặt thần học
họ vẫn là những con người cần được
cứu rỗi. Cho họ lên trời hay đẩy

họ xuống ngục, cái đó tuỳ nơi mỗi
người chúng ta.
Mẹ Tê-rê-xa không chỉ là một
con người đạo đức vẹn toàn. Bà đã
ghi lại trong nhật kí mình những
ngờ vực đốt cháy tâm can: “Người
ta kể cho tôi, là Chúa yêu thương
tôi, nhưng thực tế quá ghê gớm của
bóng đêm, lạnh lẽo và hư vô đã khiến
cho tâm hồn tôi chẳng sờ chạm được
chút gì vềtình thương đó.” Các thánh
có quyền ngờ vực không? Chỉ có kẻ
quá khích là chẳng bao giờ ngờ vực.
Có gương sống nào mà không có
lầm lỗi không? Không.◙
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“Chúa là Tình Yêu”

Đêm Nguyện Ca Lòng Thương Xót Chúa

 Trangđài Glassey-Trầnguyễn thực hiện & hiệu đính
Lời Toà Soạn: Nhân dịp Ban Hợp Xướng Magnifica thực hiện chương trình thánh
nhạc “Chúa là Tình Yêu,” chúng tôi hân hạnh giới thiệu cuộc phỏng vấn do Trangđài thực hiện

với Nhạc trưởng Trần Chúc (https://tranchuc.wordpress.com/). Nhạc trưởng Trần Chúc tốt
nghiệp Cử nhân Văn Chương Pháp tại Viện Đại Học Saigon, tốt nghiệp Cao học Điện Toán
tại Hoa Kỳ sau 1975 nhưng đam mê âm nhạc, nhất là hát hợp ca. Ông tự học hát, điều khiển
ca đoàn, hoà âm và phối khí. Ông đã trình diễn nhiều bài hát nghệ thuật với giọng tenor và là
nhạc trưởng trong nhiều chương trình âm nhạc giá trị ở Việt Nam cũng như ở Mỹ. Ông điều
khiển Ca đoàn Trùng Dương (1973-1975) và Ca đoàn Nhà thờ Đức Bà (1970-1972) tại Saigon.
Từ 1989-2004, ông là Nhạc trưởng và Thành viên Sáng lập của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi,
và đã hoà âm cho hợp ca nhiều giọng cũng như dàn nhạc đại hoà tấu nhiều bài hát Việt Nam
do Ngàn Khơi trình diễn. Từ 2005 đến nay, ông là Nhạc trưởng và Đồng Sáng Lập Viên của
Magnifica Chorale. Từ 2015 đến nay, ông cũng là Nhạc trưởng Ban Hợp Xướng Viện Việt Học.

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
(TGT): Xin kính chào Nhạc trưởng
Trần Chúc. Chân thành cảm ơn Nhạc
trưởng đã dành thời gian cho cuộc
phỏng vấn đặc biệt này.
Nhạc trưởng TRẦN CHÚC (Nt
TC): Xin chào chị và quí độc giả.
TGT: Trước hết, xin Nhạc trưởng
giới thiệu sơ lược về lịch sử thành
lập và sinh hoạt của Ban Hợp Xướng
Magnifica.
Nt TC: Chào chị. Magnifica
Chorale vào thuở đầu là cuối năm
2005 sinh hoạt dưới danh hiệu
Magnificat Choir (do Cha Trường
Luân gợi ý). Tôi googled Magnificat
Choir thì có quá nhiều tổ chức, sinh
hoạt, websites, có chữ Magnificat hiện
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ra trên computer. Cho nên chúng tôi
đổi sang tên mới là Magnifica có ý
nghĩa là Đức Mẹ tuyệt hảo, tuyệt vời,
cao cả.
Magnifica Chorale do tôi, Lâm
Liêm và một số bạn thành lập vào cuối
năm 2005. Mục đích chính là ca ngơi
Thiên Chúa, Đức Mẹ, và phục vụ Giáo
Hội qua âm nhạc trong cộng đồng
Công Giáo Việt cũng như các sắc tộc
khác. Mục đích quan trọng khác là
trình diễn, khuyến khích, sáng tác,
phát triển và làm giàu kho tàng thánh
nhạc Công Giáo Việt đặc biệt dưới
hình thức hợp ca và dàn nhạc giao
hưởng. Magnifica không biệt tôn giáo,
sắc dân. Magnifica đón nhận ca viên
Công Giáo cũng như không Công Giáo.
Magnifica đã hát cho TV Ánh

Sáng Tin Mừng, Lòng Thương Xót
Chúa 2006, 2007, 2008, 2009 với
dàn nhạc giao hưởng do Dòng Chúa
Cứu Thế tổ chức tại Westminster và
The Pyramids, Cal State Long Beach.
Chúng tôi đã trình diễn chung với
Orange High School Concert Choir
trong những concert Giáng Sinh 2011
tại Nhà Thờ La-vang, và 2012 tại Nhà
Thờ Kiếng do Cộng Đồng Công Giáo
Địa Phận Orange tổ chức. Năm 2013
chúng tôi được mời hát trong chương
trình Super Messiah với Holy Family
Adult Choir, Sts. Simon & Jude Adult
Choir và ca đoàn nguyên thủy của
Crystal Cathedral. Khán giả 2013
phần đông là da trắng đã hưởng ứng
nhiệt liệt. Trừ năm 2006 ra, chúng tôi
đã trình diễn với dàn nhạc giao hưởng.
Magnifica đã hát tiếng Việt, La-tinh,
Anh, Tây Ban Nha, Tagalog.
Ngoài sự tập luyện trì chí của ca
đoàn, chúng tôi phải hòa âm phối khí
hợp ca và dàn nhạc giao hưởng, nhạc
cụ truyền thống đàn tranh, đàn bầu.
Tôi, anh Lê Văn Khoa, anh Hồ Đăng
Tín đã hòa phối nhiều bản nhạc có
giá trị của nền thánh nhạc Việt. Năm
2008 chúng tôi đã phát hành hai CD
là Vinh Quang Chúa và Tôn Vinh Mẹ.
Diễn Đàn Giáo Dân

Đã hơn năm năm rồi trong mùa Chay,
chúng tôi đã thực hiện Hành Trình Yêu
Thương/Journey of Love, một chương
trình thánh nhạc tĩnh tâm trong vùng
Orange, Los Angeles. Năm này thì
chúng tôi thực hiện Hành Trình Yêu
Thương tại Stockton. Chúng tôi đã hát
cho đám cưới, kỷ niệm hôn nhân, kỷ
niệm chịu chức linh mục. Tháng Năm
vừa rồi chúng tôi đã hát 50 năm làm linh
mục của Đức Cha Mai Thanh Lương.
TGT: Thưa Nhạc trưởng, đêm
thánh nhạc “Chúa là Tình Yêu” được
thực hiện với mục đích gì?
Nt TC: Chúng ta, đạo cũng như
đời, hát và nghe nhạc Giáng Sinh
nhiều lắm; từ lễ Thanksgiving cho đến
New Year, trong nhà thờ, hý trường,
ngoài phố, trên TV, cell phone, khi lái
xe cũng như chạy bộ. Nhưng Chúa
Giáng Sinh chỉ là khởi đầu hành trình
yêu thương của Ngài trên thế gian.
Đêm Thánh Nhạc “Chúa Là Tình
Yêu” ca ngợi bước đường Chúa rao
giảng, chữa lành, chết trên Thánh Giá
cho chúng ta. Rồi Ngài Phục Sinh khải
hoàn và lên trời. “Chúa Là Tình Yêu”
sẽ ca ngợi Chúa vì gia sản Chúa để lại
la những Ki-tô giáo sẽ tiếp tục hành
trình yêu thương của Ngài. Chăm sóc
cho người nghèo, người bệnh hoạn.
Thương yêu giữa nam và nữ đươc
Chúa chúc lành tại tiệc cưới Cana.
Chúa đã ban cho chúng ta Đức Mẹ là
Mẹ của Ngài để hằng cứu giúp chúng
ta lúc nản lòng, đau khổ. Đặc biệt
chương trình nhạc này sẽ ca tụng các
Thánh Tử Đạo Việt Nam đã chết đau
đớn như Chúa đã bị treo trên Thánh
Giá và đã chiến thắng khải hoàn như
Chúa phục sinh và lên trời.

thưởng lãm một chương trình thánh
nhạc chọn lọc hài hoà Đông Tây, mà
chắc chắn họ sẽ đến gần Chúa hơn qua
lời ca tiếng nhạc, và cảm thấy được
hâm nóng đức tin và tình yêu dành cho
Chúa. Đây có phải là một trong những
điều Ban Tổ Chức mong đợi không,
thưa Nhạc trưởng?
Nt TC: Tôi thường nói với ca viên
Magnifica là tôi không thích chữ trình
diễn. Tôi thích ca viên thực sự cảm
sống những tâm tình của bản nhạc,
bộc lộ những tâm tình đó qua tiếng
hát của mình để rồi tâm hồn của chính
khán thính giả cũng sẽ bị cảm xúc bởi
những tâm tình đó. Tôi nghĩ rằng yêu
người dễ hơn vì mình được thấy, được
sờ, được ôm người mình yêu. Nhưng
Chúa vô hình, mình không thấy Chúa,
không nghe Chúa, mà mình vẫn yêu
Chúa, tin Chúa thì phải biết tình yêu
Chúa, niềm tin vào Chúa phải sâu
đậm và mãnh liệt đến chừng nào.
TGT: Thưa Nhạc trưởng, chúng
ta đang sống những ngày cuối cùng
trong Năm Thánh Đặc Biệt của Lòng
Thương Xót Chúa mà qua đó, Đức
Thánh Cha Phanxicô muốn hướng con
cái khắp hoàn cầu về cốt lõi của đạo
Công Giáo: đó là tình yêu thương vô bờ
và vô điều kiện của Chúa. Xin hỏi, chủ
đề của đêm thánh nhạc có phải cũng
khởi đi từ tinh thần Năm Thánh không?

Nt TC: Từ khi làm những buổi
Thánh Nhạc Tĩnh Tâm mùa chay
“Hành Trình Yêu Thương,” trong
bài “As I Have Done For You” của
Dan Schutte, tôi rất thích câu Chúa
dặn “This is my Commandment to
love as I have loved you”. Tôi cũng
đang sáng tác bài “Bước Theo Chân
TGT: Trangđài thiết nghĩ, “Chúa Ngài” cho “Chúa Là Tình Yêu.”
là Tình Yêu” không chỉ là một buổi Trong lúc viết lời, tôi tự hỏi bước theo
trình diễn nhạc chuyên nghiệp, nhưng chân Ngài với mục đích gì, đi đâu, đi
còn là một sinh hoạt đạo đức. Đó là đường nào, thì mới thấy yêu thương
vì người đến dự không chỉ đơn thuần tích cực – action love - là mục đích
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và động cơ duy nhất mà Chúa đã
sinh xuống gian trần, đến chữa lành
người bệnh, làm phép lạ cho người
mù được thấy, bị đánh đập và đóng
đinh vào Thập Giá. Cuối cùng hết,
khi chúng ta yêu thương thì chúng ta
không còn thắc mắc ta sống để làm gì.
TGT: Bên cạnh lý do chọn bài
hát theo chủ đề “Chúa là Tình Yêu,”
tại sao Nhạc trưởng lại chọn những
tác giả trong chương trình? Trangđài
thấy trên flyer có tên của các tác giả
kinh điển trong nền Thánh ca Việt
Nam như Hải Linh, Kim Long, Dao
Kim, vv, bên cạnh các danh nhạc Tây
phương.
Nt TC: Tôi mê nhiều loại nhạc
khác nhau không kể xuất xứ ở đâu,
sáng tác thế kỷ nào. Chúng tôi sẽ hát
tiếng La-tinh, Anh và Việt. Thiên Tôn
sẽ hát Panis Angelicus của Cesar
Franck, Tú-Lan sẽ hát Ave Maria do
tôi sáng tác. Về nhạc Việt, tôi chọn
Khải Hoàn Ca và Nữ Vương Hòa Bình
là những bài có tính cách vĩ đại của
Hải Linh; nhạc vào đời “Vui Ngày Trở
Về” của cha Thành Tâm, “Nếu Có
Thể” của cha Kim-Long, “Ca Khúc
Trầm Hương” của cha Dao Kim –
hai bài này có âm hưởng dân ca Việt;
“Tám Mối Phúc Thật” do Ngọc Linh
đặt lời dựa trên bài dân ca quan họ
Bắc Ninh “Khách Đến Nhà Chơi.”
Tôi có đặt thêm lời cho mối thứ năm
là mối yêu thương.
Trên phương diện đơn điệu melody, khán thính giả sẽ nghe những
đơn điệu có tính chất Tây phương như
“Panis Angelicus,” “Khải Hoàn Ca,”
“Vui Ngày Trở Về;” có âm hưởng dân
ca Việt như “Ca Khúc Trầm Hương;”
là dân ca Việt như “Tám Mối Phúc
Thật.” Chúng tôi sẽ hát những bài hát
Việt đã được sáng tác từ sáu bảy chục
năm đến bây giờ. Những bài có giá trị
nghệ thuật và tâm hồn như “Kìa Bà
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Nào” của cha Hoàng Diệp. Đặc biệt là
dàn nhạc giao hưởng sẽ là một thành
phần then chốt quan trọng trong Đêm
Thánh Nhạc “Chúa Là Tình Yêu.”
Dàn nhạc giao hưởng với dàn giây
(strings), dàn gỗ (woodwinds), dàn
đồng (brass) và dàn trống (percussion)
sẽ mang lại một sự phong phú âm sắc
và âm hưởng. Chúng ta sẽ nghe kèn
French Horns báo trước sự xuất hiện
của Đức Mẹ rực rỡ như rạng đông
(Lê Văn Khoa phối khí); trống (bass
drum, snare drum, cymbals), dàn
kèn (trumpets, trombones) vang chấn
động sự chiến thắng khải hoàn của
các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Trần
Chúc). Nhạc sĩ phối khí có dàn nhạc
giao hưởng để viết nhạc là như kiến
trúc sư có đầy đủ dụng cụ để xây nhà
như ý muốn.
Magnifica Chorale không ngại
ngùng hát lên những cảm xúc của
mình. Hãy đến nghe sự oai hùng của
các Thánh Tử Đạo khi ca đoàn hát lớn
(dynamics), nhấn mạnh (articulation)
câu “Tiếng nhạc oai hùng” trong Khải
Hoàn Ca (do Trần Chúc hòa phối).
Đến nghe các giọng nữ hát “Chúa ơi
bênh vực con” với sự cầu khẩn van xin
trong sự luyến láy đầy dân ca tính.
TGT: Trong thời gian gần đây,
Giáo phận Orange đang đẩy mạnh các
chương trình trình diễn có nội dung
Công Giáo, như các chương trình diễn
kịch về hạnh các thánh, các buổi chiếu
phim có chủ đề đạo, các chương trình
thánh nhạc theo nhiều thể loại từ jazz
đến cổ điển. Đêm thánh nhạc “Chúa
Là Tình Yêu” có nằm trong chương
trình chung này của Giáo phận Orange
không, thưa Nhạc trưởng?
Nt TC: Không thưa chị. Khoảng
năm 2000 (trong thời gian làm music
director của BHX Ngàn Khơi), sau
khi đã sáng tác nhạc đơn điệu, hòa
âm phối khí cho hợp ca và dàn nhạc,
94

tập luyện và dẫn xuất – conducting –
những tác phẩm lớn như Con Đường
Cái Quan, Hội Trùng Dương, vv, tôi
bắt đầu nghĩ đến đem khả năng và
kiến thức đó vào nhạc Công Giáo
Việt. Năm 2004 tôi rời Ngàn Khơi,
thành lập BHX La-Vang, đem BHX
vào giúp giáo xứ La-Vang lúc nhà thờ
đang được xây cất trên đường Harbor
Blvd, Santa Ana. Cuối năm 2005, tôi
rời giáo xứ La-Vang và với Lâm Liêm
thành lập Magnifica Chorale. Từ đó
là những buổi thâu TV, thâu CD, Lòng
Thương Xót Chúa, trình diễn sống tại
La-Vang, Crystal/Christ Cathedral.
Một số tác phẩm sáng tác và trình
diễn trong thập niên vừa rồi đã được
chọn vào Đêm Thánh Nhạc “Chúa Là
Tình Yêu” này.

qua bao nhiêu thế hệ, giữa những sắc
dân khác nhau.

Nt TC: Tôi không được thấy dung
nhan Chúa. Nhưng khi tập hát bài Ave
Verum Corpus của Mozart, ngoài lời
hát ra, dòng nhạc đã làm cho tôi rúng
động. Tôi không hiểu tại sao một bài
hát do một người trần thế viết cách
đây hơn hai trăm năm lại làm ca-đoàn
và tôi cảm động đến thế. Cùng nhau
cảm lời nhạc, cùng nhau cảm dòng
nhạc? Tôi nghĩ phải có Chúa hiện hữu
mới tạo dựng được chúng ta cùng cảm
nhận như nhau, cùng liên đới với nhau

Nhạc trưởng Trần Chúc đã dày công
thực hiện đêm ca nguyện này. Kính
mời quý Kitô hữu đến để cùng nếm
cảm tình yêu Chúa qua những dòng
nhạc óng ả nhất của nền thánh nhạc
Việt và Tây phương. Vé có bán tại:
Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
714 775 4885; PLT Supply 714 200
3100; Mai Cosmetic 714 887 0337;
Bún Ban Mai 714 894 8432.◙

Quí vị sẽ cảm thấy tình yêu của
Chúa khi Chúa còn ở thế gian. Quí
vị sẽ cảm thấy tình yêu của Chúa để
lại mạnh mẽ trong chúng ta khi chúng
ta thương yêu nhau, khi chúng ta sẵn
sàng chết cho người mình thương. Các
Thánh Tử Đạo Viêt Nam mà chúng
ta ca ngợi trong chương trình thánh
nhạc này là bằng chứng tình yêu của
Chúa.

TGT: Nếu Nhạc trưởng Trần
Chúc và Ban Hợp Xướng đã cùng
‘cảm’ nhạc, ‘cảm’ Chúa khi tập dợt,
thì chắc chắn người tham dự cũng sẽ
được ‘nhìn thấy Chúa’ qua tâm tình
của những bài thánh ca được chọn.
Thánh Augustinô đã nói rằng, “Hát
TGT: “Khi yêu một người, ta
thánh ca bằng hai lần cầu nguyện.”
nhìn thấy dung nhan của Thượng Đế.”
Mà hát hợp xướng công phu như thế
Trangđài rất thích câu này trong vở
này thì chắc phải đến ba bốn lần cầu
nhạc kịch “Những Người Cùng Khổ”
nguyện. Nhạc trưởng nghĩ sao?
vì nó cho thấy, tình yêu Chúa được thể
Nt TC: Khi những ca viên trong
hiện qua tình liên đới của con người
ca
đoàn
cất tiếng hát, những nhạc
với tha nhân, như gương Mẹ Thánh
Têrêsa của Kolkata. Và âm nhạc là công cất tiếng đàn cùng một tâm hồn,
một trong những cứu cánh giúp con cùng một tâm tình, ca ngợi tình yêu
người cảm nhận được tình yêu một Chúa, thì chính ca viên xúc động, nhạc
cách mạnh mẽ. Không biết Nhạc sĩ xúc động, cộng đồng xúc động, thế
trưởng Trần Chúc đã ‘nhìn thấy dung giới xem TV xúc động, những bệnh
nhan của Thượng Đế’ bao nhiêu lần rồi nhân được an ủi, những tù nhân thêm
khi tập cho BHX những bài hát trong niềm hy vọng…
chương trình “Chúa là Tình Yêu”?
TGT: Xin chân thành cảm ơn

Diễn Đàn Giáo Dân

T

rong ngày ra mắt sách
“NHỮNG KHUÔN MẶT
VĂN HÓA VIỆT NAM PARIS,
1995-2015” hôm nay, xin có đôi lời
giới thiệu tác phẩm qua bốn câu hỏi
do GSTS Nguyễn Đăng Trúc đặt ra.

1. Những khuôn mặt Văn
Hóa Việt Nam Paris đã được
chuẩn bị và thực hiện thế
nào?

Giới thiệu tác phẩm

Những Khuôn Mặt Văn Hóa VN Paris 1995-2015
do Câu Lạc Bộ Văn Hóa VN PARIS phát hành
Ngày ra mắt 18-09-2016, Salle Conférence Hermès, Paris XIIIe

“Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam
Paris” đã được thành lập vào năm
1994, qui tụ những thành viên đa số
thuộc giới trí thức văn nghệ sĩ, trong
đó có một số người thuộc Văn Bút
VN Hải Ngoại, hội thơ Ba Lê Thi
Xã, văn nghệ sĩ tự do Paris…

sách vở về mọi vấn đề liên hệ đến phần giới thiệu chung này, chúng
cuộc sống thường ngày của người tôi xin giới thiệu một cách chung và
Việt Nam (Đào Duy Anh).
tổng quát về chân dung tập thể của
Việc chuẩn bị thứ hai là thiết kế “Những Khuôn Mặt Văn Hóa Việt
một dự án làm việc trong môi trường Nam Paris, 1995-2015”.

Được tái tín nhiệm đảm trách
Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam
Paris vào tháng 04 năm 2014, Thi
sĩ Đỗ Bình cảm thấy mình đã lãnh
một trách nhiệm nặng nề, mà thách
đố lớn nhất là vấn đề: “Làm sao giữ
vững và phát triển Câu Lạc Bộ Văn
Hóa Việt Nam Paris”? Ông đã mời
một số thành viên cộng tác, giúp ý
kiến chuẩn bị tìm giải đáp.

Việc chuẩn bị thứ ba là thành lập
một nhóm làm việc có tổ chức phân
minh trong ba lãnh vực: 1- Ban Điều
Hành tổng quát với Chủ Nhiệm Đỗ
Bình, 2- Ban Biên Tập với Chủ Biên
Trần Văn Cảnh và 3- Ban Thực Hiện
với Trưởng Ban Nguyễn Quí Toàn.

văn hóa Việt Nam tại hải ngoại Paris
trong hai thập niên 1995-2015..

Sau 6 tháng làm việc, nhóm đã
qui tụ thêm được một số văn hữu
Công việc suy tư và chuẩn bị
nhiều khả năng, trách nhiệm và tích
này đã được thực hiện theo Phương
cực, tham gia. Nhờ đó, một dự án đã
pháp quản trị của Tôn Tử, của Hội
được thiết kế và thực hiện về một
Tiêu Chuẩn Pháp Quốc và của Chỉ
tuyển tập lấy tên là “Những Khuôn
Dẫn của Bộ Đại Học Pháp về trình
Mặt Văn Hóa Việt Nam Paris, 1995bày và viết tiểu luận thạc sĩ hay luận
2015”.
án tiến sĩ.
Việc chuẩn bị thứ nhất là khẳng
định đường hướng văn hóa của Câu
Lạc Bộ Văn Hóa, theo ba ý nghĩa văn
hóa của những nhà văn hóa truyền
thống Việt Nam để lại: Góp phần
xây dựng đất nước, quốc gia và văn
hóa dân tộc của con người Việt Nam
1- như một kẻ sĩ (Nguyễn Trãi), 2như người biên soạn sách vở (Lê Quí
Đôn, Phan Huy Chú). 3- biên soạn
Số 179 Tháng 10-2016

Tuyển Tập “Những Khuôn Mặt
Văn Hóa Việt Nam Paris, 19952015” là một tác phẩm, sau hai năm
chuẩn bị, đã ghi nhận chân dung của
những nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên
cứu văn học và văn hóa Việt Nam
thuộc Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt
Nam tại Paris, trong những năm từ
1995 đến 2015. Không phải là chân
dung kinh tế xã hội, theo kiểu “Chân
dung kinh tế và xã hội của những tác
giả viết sách ở Pháp”, như bản phúc
trình của Bộ Văn Hóa và Truyền
Thông Pháp đã cho phổ biến ngày
16 tháng 03 năm 2016 [1] vừa qua.
Nhưng là chân dung văn hóa.
Họ là ai?

2. Những Khuôn Mặt Văn
Hóa Việt Nam Paris ghi
nhận những ai?

Nhóm thứ nhất, họ là những tác
giả đã hay đang sinh hoạt trong Câu
Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam Paris, đã
đáp lời mời của Chủ Nhiệm Đỗ Bình

Trong phần đầu buổi chiều Văn
Học Nghệ Thuật hôm nay, chúng
ta vừa nghe và sẽ nghe những giới
thiệu chi tiết và cá biệt về từng
tác giả đã đóng góp vào tuyển tập
“Những Khuôn Mặt Văn Hóa Việt
Nam Paris, 1995-2015”. Trong

1
Ghi nhận những đặc điểm về
lợi tức đến từ việc viết sách của trên
100.000 tác giả viết sách ở Pháp. Xin
xem: http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/
Livre-et-Lecture/Actualites/Etudesur-la-situation-economique-et-sociale-des-auteurs-du-livre-resultats
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và Chủ Biên Trần Văn Cảnh, mà gửi
những công trình của họ đã góp phần
thực hiện tác phẩm “Những Khuôn
Mặt Văn Hóa Việt Nam Paris, 19952015” này. Đó là 26 tác giả sau đây:
Nhà văn Hồ Trường An, GSTS Hà
Ngọc Bích, Nhà Văn Nhà Thơ Đỗ
Bình, nhà thơ Hương Bình, GSTS
Trần Văn Cảnh, TS Phạm Trọng
Chánh, BSGS Phạm Tu Chính, Thi sĩ
BS Phương Du Nguyễn Bá Hậu, LS
Trần Thanh Hiệp, Nhà báo Nguyễn
Bảo Hưng, GS Trịnh Khải, GSTS
Phạm Đình Liên, Nữ sĩ Quỳnh Liên,
GSTS Lê Mộng Nguyên, Nhà văn
Trần Tam Nguyên, GS Phạm Thị
Nhung, Thi sĩ GS Hàm Thạch, Nhà
biên khảo Nguyễn Thanh, GSTS Vũ
Quốc Thúc, Nhà văn GS Nguyễn
Thùy, Nhà văn Từ Thức, Nhà báo Lê
Trân, GSTS Từ Trì, GSTS Nguyễn
Đăng Trúc, Nhà phê bình TS Liễu
Trương, GS Phan Thị Trọng Tuyến.
Nhóm thứ hai, họ là những
người đã hoặc đang ở Paris và đã
hay đang biên soạn sách vở, mà nay,
được những thành viên Câu Lạc Bộ
Văn Hóa Việt Nam Paris tìm hiểu và
nhắc nhớ đến, để vinh danh và ghi
khắc tên tuổi họ vào lịch sử văn học.
Đó là những vị sau đây: bác sĩ giáo
sư thi sĩ Vân Uyên Nguyễn Văn Ái,
nhà văn Văn Bá bác sĩ Nguyễn Văn
Ba, giáo sư thi sĩ bác sĩ Bằng Vân
Trần Văn Bảng, bác sĩ thi sĩ Phương
Du Nguyễn Bá Hậu, học giả tiến sĩ
Thái Văn Kiểm, nhạc sĩ giáo sư Lê
Mộng Nguyên, nữ sĩ Vân Nương, nữ
sĩ Minh Châu Thái Thị Hạc Oanh,
nhà văn học Võ Phiến ở Mỹ, nhà thơ
Thân Thị Ngọc Quế, nhà văn Kiệt
Tấn, nhà văn học Nguyễn Thùy,
GS Võ Thu Tịnh, học giả Nguyễn
Trường Tộ, nhà văn Tiểu Tử; Những
nhà văn nữ Paris hiện nay, như Mạch
Nha, Miêng, Phạm Thị Trọng Tuyến,
Trần Diệu Tâm, Đỗ Quỳnh Giao,
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Đặng Mai Lan, Mai Ninh.

diễn đàn văn học Việt Nam cho thời
hậu chiến, 1975-2015.

3. Những nét nào là chân
Khác với văn thơ thời tiền
dung chung và chính yếu của
chiến 1930-1945 và văn thơ thời
Những Khuôn Mặt VHVN
chiến 1945-1975, văn thơ thời hậu
Paris?
chiến 1975-2015 nở rộ ra ở hải

Đọc xong những bài trong tác
phẩm “Những Khuôn Mặt Văn Hóa
Việt Nam Paris, 1995-2015”, không
những một nội dung tổng quát của
Văn Hóa Việt Nam đã được tỏ lộ về
tinh thần kẻ sĩ, về công việc nghiên
cứu và biên soạn sách vở và về cuộc
sống hằng ngày hiện nay của người
Việt Nam, đặc biệt là người Việt Nam
hải ngoại; Nhưng còn một nội dung
chủ yếu cụ thể và đặc trưng mà người
đọc chăm chú sẽ dễ dàng khám phá
và nhận ra, đó là “chân dung chung
của người làm văn hoá trong Những
Khuôn Mặt Văn Hóa Việt Nam Paris”.
Nhiều đề tài và nhiều tiếp cận
khác nhau, nhưng tất cả mọi tác giả
đều đã đề cập, nhiều ít, xa gần, đến
chủ đề “Tha Hương”, là nét chân
dung đặc trưng chính yếu chung, với
ba mầu rất đậm và rõ nét. Một cái tha
hương hiện thực của tâm tình hoài
nhớ, thương mến, mong chờ quê
hương tươi sáng và của cảnh sống
giữ thơm quê mẹ, bảo trì và phát
triển văn hóa dân tộc, hội nhập quê
người. Một cái tha hương vươn lên
của tình thương, đi từ tình thương
gia đình, đến tình thương Nước Việt,
Người Việt, Tiếng Việt, tiến lên tình
thương nhân loại. Và một cái tha
hương thăng tiến về tâm linh, tìm về
chân, thiện, mỹ, hướng lên tâm linh
và thiêng liêng.
Rõ rệt “Những khuôn mặt Văn
Hóa Việt Nam Paris, 1995-2015” đã
hoà nhập với những tác phẩm văn,
thơ, nghiên cứu về văn học và văn
hóa Việt Nam khác trên thế giới, mà
khai phá ra một nội dung mới trên

ngoại, trong đó có Paris, với dòng
văn thơ THA HƯƠNG và TÌNH
THƯƠNG Nước Việt, Người Việt,
Tiếng Việt.

4. Những dự án khác cho
tương lai sau Những khuôn
mặt Văn Hóa Việt Nam
Paris?
Từ “Những Khuôn Mặt Văn Hóa
Việt Nam Paris, 1995-2015”, những
viễn tượng tương lai như đã được
mở ra cho những công trình văn học,
văn hóa tương lai.
Trước nhất là những viễn tượng
không gian địa lý, với những vấn
nạn đã được gợi ra: Có cần phải
nhìn ra”Những khuôn mặt Văn Hóa
Việt Nam Hải Ngoại, 1975-2016”?
Có cần phải nhận rõ “Những Khuôn
Mặt Văn Hóa Việt Nam trên toàn thế
giới hiện nay, 1975-2017”?
Thứ đến là những viễn tượng
thời gian lịch sử và những viễn tượng
biến chuyển về nội dung và chủ đề
văn hóa, văn học, mà những vấn nạn
sẽ từ từ được ý thức, nhận ra và đặt
thành vấn đề.◙
Paris, ngày 18.09.2016

 Trần Văn Cảnh,Chủ biên
Tích cöïc tham döï
chieán dòch moãi
Ñoäc Giaû
giôùi thieäu theâm
Ñoäc Giaû môùi.
Diễn Đàn Giáo Dân

Một mùa hè nhiều biến động

Những lao động nữ ngồi chờ việc trên một con đường ở Hà Nội

Bất ổn xã hội kéo dài

thảm họa môi trường lớn nhất trong hề được mấy trăm tờ báo chính thống
ột cuộc biểu tình có hàng lịch sử phát triển kinh tế Việt Nam: của nhà nước đề cập đến, cũng giống
như những sự kiện mà nhà nước cảm
ngàn người tham gia lại
Sự dồn nén của người dân về
nổ ra tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào ngày vấn đề cá chết, ô nhiễm môi trường thấy bất lợi từ trước đến nay. Tuy
một tháng chín. Người ta xuống trong cả nước đang sục sôi. Số người nhiên tầm mức của thảm họa môi
đường vì môi trường, đòi nhà máy bị ảnh hưởng và nhận thức được về trường lần này lớn hơn. Trên trang
blog của tờ Kinh tế Sài Gòn, tuy
thép Formosa phải đóng cửa.
tác hại là vô cùng lớn, nhưng họ
không đề cập đến các cuộc biểu tình,
chưa có, chưa được tổ chức lại để
Như vậy là từ đầu tháng Năm
nhưng tác giả Nguyễn An Sa nói đến
lên tiếng. Vì vậy, nhà cầm quyền dễ
đến nay, những cuộc biểu tình lớn
những hệ lụy khó lường nếu xã hội
dàng bẻ gãy sự phản kháng có tính
đến hàng ngàn người liên tục nổ
bất ổn vì thảm họa môi trường:
chất đơn lẻ đó. Nhưng khi giáo phận
ra tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh,
Khủng hoảng môi trường nếu
Vinh đồng lòng lên tiếng, từ những
và Quảng Bình. Nguyên nhân của
đức cha lãnh đạo giáo phận, cho tiếp tục kéo dài sẽ khó tránh khỏi một
những cuộc biểu tình là thảm họa
tới các giáo xứ, giáo họ người giáo viễn cảnh khác: người dân nghèo, dễ
môi trường tại Vũng Áng đã làm
dân đồng lòng đứng lên thì nhà cầm bị tổn thương sẽ không còn trụ vững
hàng ngàn người sống nhờ vào biển
quyền Việt Nam đã không dám ra trên quê nhà, vùng biển của họ; sẽ
phải mất việc làm, nước biển nhiễm
tay đàn áp số lượng người cực lớn xuất hiện những đợt di cư tị nạn môi
độc đe dọa cuộc sống.
như vậy. Ý nghĩa lớn nhất của sự trường lớn. Kịch bản này sẽ gây ra
Một đặc điểm của những cuộc kiện người công giáo đứng lên tại những xáo trộn xã hội, tổn thất kinh
biểu tình này là được tổ chức chặt Vinh là sự động viên tinh thần rất tế, thách thức lớn đối với an ninh và
chẽ, đại đa số người tham gia là giáo lớn cho những người đấu tranh khắp phát triển. Nhưng đây là kịch bản
dân Công giáo được các vị lãnh đạo cả nước, cho phong trào dân chủ. Sự dường như các cơ quan chức năng
tinh thần dẫn dắt.
kiện này cũng khẳng định, khi người chưa dự tính đến.
Blogger Nguyễn Vũ Bình, người dân đồng lòng, lại có sự tổ chức thì
Biển chết
từng làm việc cho Tạp chí cộng sản không một thế lực nào có thể ngăn
Trong một đêm mưa gió giữa
của đảng cầm quyền nhận xét về cản nổi sức mạnh của người dân.
phong trào đối kháng hiện nay sau
Những cuộc biểu tình này không cơn bão Thần sét, blogger nhà báo
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Đoan Trang cùng các bạn vào Vũng
Áng Hà Tĩnh. Hãy lắng nghe cô tả
cảnh biển Hà Tĩnh trong bài viết Nỗi
buồn của biển:

nhưng trong mùa hè năm nay không
chỉ có đại án Formosa mà còn có đại
án Yên Bái, một viên chức nhà nước
hạ sát hai lãnh đạo cao cấp nhất của
Xế chiều, khi ghe của chúng tôi tỉnh, rồi tự sát. Một đại án làm tốn bao
trở về, một vài phụ nữ ở trong xóm nhiêu từ ngữ của các blogger. Ông
trên bờ cũng chạy ra đón, giúp kéo Bùi Tín viết rằng hết biển chết, rồi
ghe lên bãi. Nhưng trong khoang… lại đến tiếng gầm thét của núi rừng.
trống huếch trống hoác. Không có
Mà mùa hè này không chỉ có hai
gì cả. Và chúng tôi cảm thấy đắng đại án đó, mà còn có nhiều vụ khác
ngắt: Vẫn tiếng hò ấy, vẫn những nữa, trong đó có vụ một thiếu niên
giọng nói chào đón ấy, vẫn những 11 tuổi tự sát vì nghèo túng. Tiến sĩ
động tác quen thuộc ấy của dân Vũ Thành Tự Anh tự hỏi sao tính
biển ngàn đời nay, song có cái khác mạng con người Việt Nam lại rẻ
hoàn toàn, là không còn niềm vui rúng đến như thế.
“thuyền anh mãi về cho cá bạc đầy
Một cựu viên chức nhà nước là
khoang” nữa. Những nụ cười trở
ông Phạm Quang Long còn liệt kê
nên vô cùng gượng gạo.
thêm hàng loạt
Sao biển buồn đến thế?
những vụ khác
Nỗi buồn đó lan đến cả những nữa, và theo
người Việt xa xứ. Trong những ngày ông thì trách
mùa hè này, khi về thăm quê hương, nhiệm đó là
đứng trước bãi biển Nha Trang, vẫn của tất cả mọi
còn xanh trong, bác sĩ Nguyễn Đình người:
Nguyên cảm thán:

Biển ngày xưa vẫn thế, ngày nay
vẫn thế và muôn đời vẫn vậy. Sóng
và cát. Giận dữ và dịu êm. Nhưng chỉ
có con người thì quay lưng với biển.
Đứa con như bị biển bỏ rơi trong sự
chết chóc của đầu độc, sự cô đơn
của vắng thuyền cá xa khơi, sự vụn
vỡ trong xé nát của thương trường.
Biển bị biến thành xô bồ, hỗn mang.
Thất thểu và thất vọng. Tôi e rằng,
giờ bạn sẽ không bao giờ tìm thấy
sự yên bình của biển thế nữa trên
chính quê hương mình. Một mình ra
biển, nhưng ở đó bạn không được
một mình, bạn không có được thiên
đường biển vắng riêng cho bạn nữa.
Nếu có, thì chỉ là biển của ngày xưa.

Một mùa hè biến động
Nhà báo Bùi Tín nhận xét rằng
vụ Formosa Hà Tĩnh là một đại án,
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không mắc phải? Trong chuyện này
mỗi chúng ta cũng có trách nhiệm
vì đã rủ áo, khoanh tay đứng ngoài,
những tưởng cứ tránh xa nó, cứ
không dối trá thì mình sẽ được yên
ổn. Ta đã nhầm và phải gánh chịu
những sai lầm của chính mình.
Nhà báo Đoan Trang kêu gọi
trách nhiệm của các nhà báo Việt
Nam:
Các bạn nhà báo thân mến: Xin
các bạn đừng im lặng nữa. Nếu có
thông tin, xin các bạn hãy chia sẻ.
Nếu sợ không an toàn, hãy tìm cách.
Không ai cấm được các bạn tạo ra
những bút danh, tên giả để gửi bài
ra bên ngoài (như Chềnh A Sáng

N h ữ n g
chuyện tương
tự nhiều lắm.
Tôi
cũng
không muốn
làm phiền lòng
ai vì những
chuyện chẳng
hay ho này. Tôi Nông dân trên một vùng đất đang được đô thị hóa ở ngoại ô Hà Nội
chỉ muốn nói là
căn bệnh mất
khả năng thấy hổ thẹn, tự thấy mình năm nào, các bạn nhớ không?).
có lỗi đang trầm trọng. Nó không chỉ Không ai cấm được các bạn bí mật
xảy ra với đám ”dân gian” mà đã gửi thông tin cho những người các
thấm vào đám công chức, trong đó bạn tin tưởng. Xin hãy tin tôi: Nếu
có cả công chức cao cấp, cả người chúng ta thực sự chiến đấu vì quyền
đã được học hành. Mà đau nhất là được biết của độc giả, khán-thính
nó lại ngấm vào hệ thống, có ở nhiều giả, chúng ta không chết đâu.
nơi lắm.
Trong cái không khí vẫn còn
Làm sao đây để dân khí công vương vấn mùi những cón cá chết
chức đừng rơi xuống mức mà trước tại biển Hà Tĩnh, vẫn đang sực sôi
đây ngay cả những kẻ thất phu cũng những cuộc biểu tình của giáo dân
Diễn Đàn Giáo Dân

ngôi giống nhau, phụ nữ thì đều uốn nhiên, và điều đó chính là một tín
tóc. Thân hình họ phát triển mạnh hiệu lành mạnh giữa mùa hè nhiều
như nhau. Họ đoàn kết trong những biến động.◙
chiếc áo sơ mi trắng giắt trong quần
 Kính Hòa (RFA)
màu đen và cả trong những chiếc
quần tắm nhiều màu trên bãi biển,
Ông Tô Văn Trường viết trên phụ nữ thì trong những chiếc áo dài
trang Bauxite Việt Nam rằng không râm ran hoa và kim tuyến.
thể có được vừa hải sản, vừa thép,
Họ sống sót qua những lộ trình
vừa du lịch trong cơ chế quản lý và tiến thân như nhau để giành một chỗ
con người Việt Nam hiện nay.
ngồi nhạy cảm như nhau trên những
chiếc ghế cùng một loại gỗ quý cùng
Rời bỏ sự đồng thuận
một gu chạm trổ trong những văn
Trong không khí đó một đảng phòng cùng một phong cách trang
viên, ông Võ Văn Thôn, tại Sài Gòn trí ở những trụ sở cùng một mô hình
bỏ đảng. Luật sư Lê Công Định nhận thiết kế. Họ đọc những bài diễn văn
xét về vụ bỏ đảng mới nhất đó:
trùng nhau và ra những chỉ đạo
Tôi lập luận, Đảng Cộng Sản giống hệt nhau, cả tốc độ nói và
Việt Nam không còn là đội quân tiên cách ngắt câu của họ cũng y chang
phong của giai cấp công nhân, cũng nhau. Họ chung sở thích về xe hơi,
n xá quốc tế...
không còn đại diện cho quyền lợi của về tường cổng bao quanh biệt thự,
(tiếp theo trang 83)
dân tộc trong thời đại nhiều chuyển về tủ kính phòng khách, về trường
học
cho
con
cái,
về
cặp
xách
đi
họp,
biến như hiện nay, thay vào đó chỉ là
án 8 năm tù năm 2011.
một ổ tham nhũng không hơn không về nén hương dâng trong đền thờ, về
76. Trần Vũ Anh Bình (Hoàng Nhật
kém; vậy lý do nào để mọi người tiếp các điếu văn, vòng hoa và cả những Thông), nhạc sỹ, bị kết án 6 năm tù năm
người phúng viếng trong tang lễ của
tục đứng trong hàng ngũ ấy?
2012.
chính họ.
Nhưng suy nghĩ của luật sư Lê
77. Từ Thiện Lương, tín đồ đồ theo
Vụ Yên Bái cũng có thể đơn đạo Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết
Công Định lại không phải là dễ dàng
với nhiều người đã từng đứng trong thuần là một tai nạn, dù khó tin tới án 16 năm tù.
78. Võ Ngọc Cư, tín đồ đồ theo đạo
hàng ngũ của đảng. Tác giả Hải mức nào. Quan chức cộng sản cao
cấp
hay
gia
đình
họ
cũng
có
quyền
Công
Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án
Tượng viết trên trang Dân Luận:
hưởng những trớ trêu lãng xẹt của 16 năm tù.
Đảng Cộng Sản Việt Nam rồi số phận. Song bức màn bí mật có lẽ
79. Võ Thành Lê, tín đồ đồ theo đạo
đây sẽ xóa tên thêm một người trong là đặc điểm nhận dạng cuối cùng Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án
danh sách đỏ. Đối với rất nhiều của những người cộng sản sau tiến 16 năm tù.
người đảng viên, họ luôn canh cánh trình biến tướng và chà đạp chính
80. Võ Tiết, tín đồ đồ theo đạo Công
trong lòng câu hỏi mình vì đảng, lý tưởng của họ. Nó phủ lên tất cả, Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết án 16 năm
nhưng đảng có vì mình hay không? khiến một chuyện tình cũng thành tù.
Đảng bây giờ đã thay đổi rất nhiều. thông tin cấm đoán và sau mỗi đồng
81. Vương Tấn Sơn, tín đồ đồ theo
đạo
Công Án Bia Sơn ở Phú Yên, bị kết
Nhà văn Phạm Thị Hoài mô tả chí về hưu là một âm mưu căng án 17 năm tù.
hình ảnh của đảng cộng sản hiện nay, thẳng.
82. Yưh (Bă Nar), tín đồ Montagnard,
qua lăng kính của vụ Yên Bái:
Ông Võ Văn Thôn rời bỏ sự bị kết án 8 năm tù năm 2009 và hiện
Vấn đề của phần lớn các quan đồng thuận, sự bí mật đó của đảng, đang bị giam giữ ở Gia Lai.
chức trong một chính quyền kiểu Việt nhưng ông không chọn ngày thành
(bản dịch của Vũ Quốc Ngữ)
Nam là họ không có một diện mạo lập đảng để làm chuyện ấy, người ta
riêng nào hết. Họ nhuộm tóc và rẽ cho rằng ông bỏ đảng một cách tự
Công giáo miền Trung, thì một đại
dự án luyện thép nữa được công bố
tại bờ biển Nam Trung Bộ, tỉnh Ninh
Thuận, vốn là một nơi cũng nổi tiếng
với biển xanh cát trắng nhiều tiềm
năng du lịch.
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Ðôi Lời Về
Ông Lưu Khắc Cảnh
Một Tín Hữu Phi Thường
 Nguyễn Đức Tuyên

Ô

ng Lưu Khắc Cảnh đối với
tôi vừa là họ hàng vừa là
thân hữu. Nhà tôi phải gọi ông Cảnh
là cậu. Ở Việt Nam, nhà ông và nhà
của chúng tôi cùng trên một con hẻm
An Lạc, Saigon, hàng ngày chúng tôi
vẫn gặp nhau, qua lại. Người anh cả
của ông là linh mục Lưu Ðức Mẫn
thuộc Dòng Ða Minh ở Gò Vấp.
Ông Giuse Lưu Khắc Cảnh sinh
ngày 22 tháng 4 năm 1929 tại làng
Ngưỡng Nhân, huyện Giao thủy, tỉnh
Nam Ðịnh. Ông bà có một người con
gái là cô Lưu Thùy Liên.
Ông Cảnh là giáo sư tư thục dậy
môn Anh văn từ lớp 11 trở xuống.
Ông dậy ở nhiều trường tư thục và
mở lớp riêng. Học trò rất mến mộ
ông vì khả năng và tính tình cởi mở.
Vượt biển qua đây, ông học lại
về ngành Computer và làm cho một
hãng với tư cách chuyên viên. Có lẽ
ông làm việc ở Hoa Kỳ 30 năm rồâi
nghỉ hưu.
Khi viết sách, ông lấy tên là
Martin Lưu, Lưu Ấu Nhi hoặc
Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi.
Tác giả Ngưỡng Nhân Lưu Ấu
Nhi là một người có nhiều tài năng
nhưng sống rất khiêm nhường và sự
dấu mặt dường như là cách sống của
ông. Tôi chỉ xin nói đôi dòng về con
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người có tài, có lòng nhưng ẩn dật này.
Là một giáo sư Anh văn lâu
năm tại Việt Nam. Ông đọc sách
tiếng Anh rất nhanh, dịch thuật rất
trôi chảy và mau lẹ qua bàn máy
computerï. Tôi nhớ lại vào khoảng
năm 1991, khi Giáo phái Jehovah’s
Witness đang làm mưa làm gió ở
San José, với những đánh phá nhắm
thẳng vào Giáo hội Công giáo. Bản
thân tôi, trong tinh thần tôn trọng tự
do tín ngưỡng, tôi cho rằng ai thấy
đạo nào tốt thì cứ việc theo, nhưng
ở đây Nhóm Jehovah’s Witness lại
nhắm thẳng vào Công giáo để công
kích. Ðó là điều không thể chấp
nhận được. Tôi lựa 2 cuốn sách nói
về Jehovah’s gởi cho ông, xin ông
lựa chọn và dịch một cuốn. Khoảng
chừng hai tháng sau tôi nhận được
cuốn sách dịch “Những Sai Lầm
của Jehovah’s Witness” do một
tác giả đã từng theo
Jehovah’s Witness, với
cả sofware tiếng Việt.
Tội in ra khoảng 50
cuốn, phân phát cho
các đoàn thể và những
người quan tâm đến
hiện tượng Jehovah’s
ở San Jose, và từ đó,
hiện tượng Jehovah’s
xẹp dần, nhất là sau cái
chết của một thiếu phụ

vì tin vào lời dạy của những người
truyền đạo, từ chối tiếp máu khi lâm
bệnh, đưa đến thảm cảnh tử vong, thì
nhóm này cũng mất dần ảnh hưởng
trong cộng đồng Việt nam. Tập sách
có giá trị này đã được tờ Thời Ðiểm
Công Giáo in lại trong các số tháng
1, 2, 3 năm 1994.
Cuối năm 1998, khi chúng tôi
mở chiến dịch cổ võ việc học hỏi,
suy niệm, đón mừng Năm Thánh
2000, chúng tôi đã được sự hỗ trợ
hết mình của Giáo sư Cảnh trong 3
năm liên tiếp và dịch giả Martin Lưu
cùng với Bích Thanh và NÐT trong
3 cuốn sách Ðón Mừng Năm Ðại
Thánh 2000, chính là Ngưỡng Nhân
Lưu Ấu Nhi.
Sau này, ông Cảnh và tôi còn
dịch 4 cuốn sách nữa là:
- Những Căn Bản Đức Tin, bản
dịch cuốn Essentials of the Faith,
chưa xuất bản.
- Suy niệm về Thánh Linh
(1989-1991) phát hành tại Hoa Kỳ,
2005 (604 trang)
- Suy Niệm về Chúa Cha (19851986) phát hành tại Việt Nam, 2007
(400 trang)
- Suy Niệm về Chúa Kitô (19861989) phát hành tại Việt Nam, 2008
(642 trang)
Ba cuốn Suy Niệm
gồm những bài giảng
của Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II, vào
ngày Thứ Tư hàng tuần.
Sách in ở Việt Nam,
chúng tôi phải bỏ tiền
ra in ấn, khi bán ra, nơi
in ấn giữ tiền để làm các
công tác từ thiện.
Ông Cảnh còn là tác
giả của nhiều cuốn sách
Diễn Đàn Giáo Dân

mà tôi nhớ:
Tin

- Mẹ Maria Trong Ánh Sáng Đức

- Mẹ Maria và Lời Mẹ Nhắn
Nhủ tại Fatima

Cuốn sách đã
được 4 Ðại học
Toulouse, Salamanca,
Alcala và Louvain
cùngø nhiều dòng tu
tán tụng.

Ðể kết thúc phần giới
thiệu, tôi xin được mượn
câu Ðức Mẹ nói trong kỳ
hiện ta tại Milan, năm
1997, như sau:” Hãy
dâng cho Mẹ tất cả thời
gian còn lại từ nay cho
tới ngày chấm dứt thế kỷ
này”.

- Mẹ Maria và Lời Mẹ Kêu Gọi
tai Medjugorge

Cuốn sách thứ
hai, Mẹ Maria, Sứ
- Kết Hiệp Với Mẹ Maria Con Giả Tình Yêu Thiên
Cầu Nguyện Kinh Mân Côi, tái bản Chúa, là một tác
phẩm được tác giả
1 lần
Ngưỡng Nhân Lưu Ấu
- Cầu Nguyện Kinh Mân Côi là Nhi, sau nhiều năm
Sống Đức Tin          
nghiên cứu, suy niệm, tổng hợp, san
- Chúa Giêsu Thật Sự Hiện Diện định và trình bầy về những lần Mẹ
Maria hiện ra. Cuốn sách dầy hơn
Trong Phép Thánh Thể
200 trang chia làm 35 chương, sơ
- Chúa Thánh Linh Trong Cuộc
lược những lần Chúa gởi Mẹ Maria
Ðời Chúa Giêsu
đến trần gian, khi công khai nhiều
- Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa người nghe biết, khi âm thần nơi
Kito, táiâ bản 1 lần
tu viện, được tác giả góp nhặt với
- Mẹ Maria, Sứ Giả Tình Yêu ước nguyện tôn vinh tình yêu, quyền
năng và đức công chính vô cùng của
Thiên Chúa
Thiên Chúa, và ca tụng tình hiền
Nhớ lại, trong buổi ra mắt 2 cuốn mẫu yêu thương của Mẹ Maria đối
sách về Ðức Mẹ của ông Cảnh, tôi với con cái trần gian.
có vài lời giới thiệu như sau:
Tôi đọc 2 cuốn sách ra mắt hôm
Mẹ Maria, Hiền Mẫu Chúa nay trong sự ngạc nhiên, thích thú vì
Kitô, là cuốn sách do Ngưỡng Nhân lời văn khúc chiết, đơn giản, nội dung
Lưu Aáu Nhi dịch từ một tác phẩm mang nhiều chi tiết mà nếu không
thời danh: The Mistica Ciudad de đọc quả là một mất mát đáng kể trên
Dios của nữ tu Maria d’ Agreda, bước đường tu đức. Nội dung ẩn
nguyên bản tiếng Tây Ban Nha. chứa nỗi niềm khôn nguôi của soạn
Cuốn sách dầy 650 trang này đã gây giả, một người có một tấm lòng mộ
một cơn chấn động trong dư luận mến Mẹ Chí Thánh một cách không
Aâu châu từ thế kỷ thứ 17 và đã ngờ. Cả cuộc đời còn lại của ông,
được 6 vị Giáo Hoàng lưu tâm đến cho dù đã một lần trên bàn mổ thập
là Ðức Innocent XI, Alexander VIII, tử nhất sinh, có lẽ ông chỉ còn một ý
Clement IX, Benedict XIII, Benedict hướng theo chân Mẹ đến cùng, và cổ
XIV và Clement XIV bằng những sắc võ lòng sùng kính Mẹï bằng ngòi bút
chỉ cho phép phát hành và nối tiếp không ngưng nghỉ của mình.
là 2 sắc lệnh của Thánh bộ Phụng
Thật sự, nếu không có lòng mến
vụ trong đó chính thức công nhận
mộ
cao độ, không có cách gì dịch
tính chất xác thực của tác phẩm Mẹ
Maria, Hiền Mẫu Chúa Kitô, như thuật hay soạn thảo những cuốn
hiện hữu đã được viết ra bởi nữ tu sách cả mấy trăm trang như Ngưỡng
Nhân Lưu Aáu Nhi đã và đang làm.
Maria d’Agreda.
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Tất cả các sách này
hiện còn trên thanhlinh/
net
mail cho tôi:

Có một lần ông E

Anh Tuyên ơi,
Tôi mới nghĩ đến điều này:
Không biết khi nào Chúa gọi tôi
về. Mà hiện nay, trong garage còn
khoảng 200 cuốn CTL, 180 cuốn
Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô, và
khoảng 100 cuốn linh tinh khác. Tôi
sợ rằng, nếu Chúa gọi tôi về thì nhà
tôi (mợ Cảnh) và em Liên không biết
làm gì với số sách còn lại đó. Và rồi
kêu ca, làm buồn lòng Chúa. Thế
nên, tôi nghĩ, nhờ anh và các cháu,
dầu sao các cháu còn trẻ và sinh
hoạt tập thể nhiều, có thể giúp tặng
miễn phí những sách đó, chứ không
dám hy vọng lấy tiền. Xin anh cho
biết ý nhé.
Cảnh
Tôi đã làm theo ý ông.
Cách đây khoảng một năm, tôi
xin ông gửi số sách của ông trong
“file” để gứi cho Phong Trào Cursillo
ở Việt Nam và tủ sách Công giáo
do Ðức Cha Hoàng Ðức Oanh khởi
xướng. Một vài ngày sau ông trả lời
là “file” bi hư hết. Tôi đang nghĩ
phải tìm một cách khác mất nhiều
công sức để giải quyết thì một tuần
sau ông báo tin đã tìm cách hồi phục
được tất cả các sách của ông trong
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“file”. Tạ ơn Chúa, các sách của chia vui và cầu nguyện cho những
ông còn lưu trữ đầy đủ và đã được gia đình mới, chung vui với các em
chuyển về Quê Hương.
thành đạt, chia vui với các gia đình
có thêm con, chia buồn với những
Ngoài công tác dịch thuật và
gia đình có người quá vãng v.v.
sáng tác một số sách đáng kể, ông
Phương tiện để thực hiện là cuốn
Lưu Khắc Cảnh cùng với ông Lưu
Xuân Quyền, Lưu Viết Thanh, Ðỗ Kỷ Yếu hàng năm trong đó ghi lại
Mạnh Hà và một số vị khác thành lập dấu vết lịch sử quê hương, cá nhân,
Gia Ðình Giao Nhân Thọ Hải Ngoại gia đình dòng tộc, thế hệ để lưu lại
và ấn hành Ðặc San Giao Nhân Thọ cho đời sau. Ðiểm son của Kỷ Yếu
trong suốt 30 năm, kể từ năm 1986 Giao Nhân Thọ là sự quan tâm đến
vấn đề Gia Ðình.
đến nay.

Nhiễm Nguyên Tội ở Duyên Thọ và
nhà thờ Ðức Mẹ Mân Côi ở Ngưỡng
Nhân được trùng tu lại trong đó có
sự yểm trợ của Gia Ðình Giao Nhân
Thọ Hải Ngoại. Ngày nay, hai họ đạo
đã được nâng lên hàng giáo xứ. Xin
nói thêm, ở Duyên Thọ còn một nhà
thờ và ở Ngưỡng Nhân còn 3 nhà thờ
nữa đã được trùng tu nhờ những gia
đình trong thân tộc đóng góp.
Ông Lưu Khắc Cảnh đã về
nước Chúa lúc 5 giờ 10 phút sáng
ngàyThứ Hai, 5.9.2016, hưởng
thọ 87 tuổi. Trong ngày Phát Tang
10.9.2016 cũng như Thánh Lễ An
Táng 13.9.2016 diễn ra vào ngày đi
làm vẫn có đông đảo họ hàng và thân
hữu tới tham dự. Công lao của ông
đã được các linh mục và nhiều người
nhắc tới như một tấm gương.

Giao Nhân Thọ là một tổ chức ái
hữu quy mô với một Ban Ðiều Hành
và danh sách, địa chỉ, điện thoại và
E mail của khoảng 400 gia đình trên
khắp thế giới. Hàng năm họp mặt
Giỗ Tổ vào tháng 7 có khoảng 200
bà con trong đó giới trẻ khá đông.
Gia Ðình Giao Nhân Thọ đã làm
được một số việc rất có ý nghĩa như
chúc mừng các tân tu sĩ nam nữ,

Điểm xuất sắc nhất là Chương
trình yểm trợ quê nhà được đóng góp
đều đặn trong 30 năm qua các Quỹ
Tương Trợ, Quỹ Bảo Trợ Ơn Thiên
Triệu, Quỹ Khuyến Học Lưu Ðức
Mẫn, và Quỹ Gạo Bác Ái v.v. Nhờ
đó những người già cả đơn côi được
chăm sóc, các em nhỏ được yểm trợ,
các tu sĩ được khuyến khích, cổ võ.

S

Sinh Lực đó là Sinh Lực yêu thương thường ấy múc lấy nguồn sống linh
làm cho người trở thành thần thánh. thiêng cao cả nơi nhân tính mình khi
ngày đêm biết quay về nơi Tương Dạ,
Trong khổ đau của hoàn cảnh tha
nơi Tâm Duy Vi “Thần gặp Người”,
hương hôm nay, chúng ta nhớ quê
khi ngày đêm khao khát và thương
nhà, và hơn hết nhớ nguồn sinh lực
nhớ Thần dấu mặt Lạc Long Quân cư
làm nên hồn sống của Hồng Bàng
ngụ Bên Kia Bờ.
Thị, dòng tộc của chúng ta, dòng tộc
Nỗi nhớ nhà, nhớ quê của cuộc
cao cả, to lớn (Hồng) và toàn vẹn,
chung khắp (Bàng). Trong bản văn sống tha hương chúng ta hôm nay
huyền thoại khai sinh dân tộc nầy, mong sẽ cống hiến một cơ duyên
người Mẹ Âu Cơ được Thần dấu mặt giúp người đồng bào trong cũng như
Lạc Long Quân đưa ra khỏi vùng ngoài nước nhớ lại sứ điệp của nỗi
đất của một Đế-Lai chỉ biết say mê nhớ căn nguyên nơi tâm sâu kín của
kim ngân, châu ngọc…, và cho làm mỗi người, nhớ lại giá trị thiêng liêng
kẻ tha hương ở Long Trang, quê của yêu thương và tình nghĩa làm nên
hương thần thánh. Từ mối tương giao hồn dân tộc và hơi thở của văn hóa.◙
“Thần-Người” ấy phát sinh ra dòng
 Nguyễn Đăng Trúc
tộc cao cả và chung khắp, dòng tộc
con người “linh ư vạn vật” qua hình
• Phát biểu trong ngày ra mắt sách
“NHỮNG
KHUÔN MẶT VĂN HÓA VIỆT
ảnh một trăm con phi thường : không
NAM
PARIS,
1995-2015” do Câu Lạc Bộ
ăn , không uống mà tự nhiên trường
Văn Hóa VN PARIS phát hành Ngày 18-09đại. Người Mẹ Âu Cơ và trăm con phi 2016, Salle Conférence Hermès, Paris XIIIe.

ứ Điệp Văn Hóa...
(tiếp theo trang 69)

đó là người dứt bỏ quê nhà cũ để tiếp
nhận ân phúc làm kẻ tha hương và
lưu đày, làm kẻ vượt qua cuộc sống
tự nhiên để đi vào mầu nhiệm của con
người được nâng lên hàng thần thánh.
Và hiện thân của kẻ tha hương
lưu đày nỗi bật là Con Người Giêsu,
Người từng nói : “Chim có tổ, chồn
có hang, riêng Tôi là kẻ không có
chổ tựa đầu”. Người đó tha hương
nơi quê mình, bị dân mình ruồng bỏ.
Người đó bị treo lên khỏi đất và kêu
lên “Tôi khát, Tôi nhớ Thiên Chúa
Cha tôi”. Và trong Cơn Khát, Nỗi
Nhớ đó, Ngài “hoàn thành công trình
cứu độ nhân loại”, giúp con người
vượt qua thân phận chỉ là “thể phách”
hay chết, đi vào nguồn Sinh Lực của
chiều kích “tinh anh”, siêu nhiên .
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Năm 2005 nhà thờ Ðức Mẹ Vô

Xin Chúa đem linh hồn Giuse về
hưởng nhan thánh Ngài.◙

Diễn Đàn Giáo Dân

TRANG Y HOÏC
Thuốc cấp cứu Epipen

 Bác sĩ Vũ Thế Truyền

vã ra như tắm, muốn ói, nhức đầu hay
chóng mặt, da trở nên tái nhợt. Gặp
tường hợp này, ta nên cho bác sĩ biết đê
xác nghiệm lại. Các trường hợp đặc biệt
như tim đập không đều, đau ngực, làm
kinh giật hay xỉu, thị giác biến đỗi hay
người trở nên ngớ ngẩn, ta nên maqng
bẽnh nhân đến phòng cấp cứu ngay.

Vài điều nên nhớ

Trước khi dùng thuốc epinephrine,
ta nên cho các bác sĩ biết nếu ta đang bị
rong thời gian
● Da trở nên đỏ và có những vùng nổi các bệnh như bệnh tim mạch, bệnh cao
vừa qua, chúng ta thấy các đài lên như bánh đa nướng, rất ngứa ngáy. áp huyết, bệnh tuyến giáp trạng hay
bệnh tiêu đường.
truyền thanh và truyền hình đều nhắc
●
Mắt
môi,
tay
chân
sưng
húp
lên.
đến một loại thuốc mang tên Epipen.
Ta cần thông báo cho bác sĩ biết tất
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cách ● Bệnh nhân cảm thấy buồn nôn hay cả những gì đã gây ra tình trạng dị ứng
tổng quát về loại thuốc này và đồng muốn ói.
cho bản thân mình vì trong thuốc cũng
thời tìm hiểu tại sao nó lại được dư
● Miệng có cảm giác như đang ngậm có những chất hóa học nhằm giữ cho
luận truyền thông nhắc nhở đến.
thuốc không bị hư. Những chất này
miếng đồng.
cũng có thể gây phản ứng cho cơ thể
Epipen là một hệ thống chích tự
Đây là lúc người bệnh cần được
cỉa ta nữa.
động chứa chất Epinephrine. Chất này dùng Epipen ngay tức khắc.
là thuốc được dùng trong những trường
Phản ứng cùa giới truyền
hợp khẩn cấp có thể gây nguy hiểm đến Kích thích tố Epinephrine
thống
tính mạng con người. Epipen thường
Epinephrine là một kích thích tố.
được bác sĩ ghi toa cho các bênh nhân Khi não bộ nhận ra phản ứng của cơ
Trên đây là sơ lược tác dụng và các
bị bệnh dị ứng cấp tính. Thí dụ những thể đối với chất lâ, não bộ sẽ ra lệnh phản ứng phụ của thuốc epinephrine
người bị dị ứng với thức ăn như đậu cho một cơ quan trên thận gọi là nang chứa trong Epipen. Công ty Mylan
phụng hay tôm cá, những người dễ bị thượng thận. Từ nang này, epinepheine đã sản xuất hệ thống chích tự đông
dị ứng khi bị côn trùng, ong hay kiến được tiết ra và chạy khắp cơ thể. này và đã bán trên thị trường hằng
lửa đốt hay những loại thuốc hay những Epinephrine sẽ làm
chục năm. Nhưng trong vóng gân chục
chất lạ khác. Với những bệnh nhân này
năm vừa qua, công ty này đã tăng giá
●
Nở
các
ống
thở,
giúp
người
bệnh
thở
khi bị dị ứng, cơ thể có thể gây nên
Epipen từ mấy chục đồng lên tới giá
chét chóc nếu không được chữa trị tức dễ dàng, nhẹ nhõm hơn.
hiện tại là trên 600 đồng cho 1 pack
khác. Vì vậy họ cần mang thep trong ● Các mạch máu co thắt nhỏ lại, làm có 2 ống thuốc. Sau khi các cơ quan
người Epipen để có thể tự dùng ngay áp suất máu tăng lên và giúp người truyền thông đưa tin, bà tổng giám đốc
hay người nhà hay người giám hộ có bệnh vượt qua tình trạng muốn xỉu.
điều hành của công ty đã phải ra điều
thể giúp chích ngay tức khắc.
trần tại quốc hội.Theo bà thì công ty
● Tác dụng của thuốc epinephrine chỉ
Khi bị dị ứng người bệnh sẽ có các kéo dài trong thời gian ngắn. Người chỉ có lời khoảng 5 chục đổng mà thôi.
Giá thuốc tăng cao vì các người trung
triệu chứng sau:
bệnh cần phải được đưa đi bác sĩ hay
gian và cung có thể do Obamacare
● Khó thở và tiếng thở kêu như gió thổi phòng cấp cứu ngay.
nữa.Dầu vậy bà cũng đã thông báo cho
qua khe cửa vì các ống thở bị co thắt
dân chúng biết bà sẽ có những chương
Các phản ứng phụ
nhỏ lại.
trình đặc biệt nhằm giúp đỡ các người
Sau khi được chích epinephrine
● Áp suất máu xuống thấp và người bệnh nhân có thể có những trieu chứng không thể mua được sản phẩm Epipen.
Ta hãy chờ xem.. ◙
muốn xỉu.
phụ như tim sẽ đập thình thịch, mồ hôi

T
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Giới thiệu: Bắt đầu từ số báo này, Bà Giang Anh sẽ cùng Bà Hương Bình thay nhau phụ trách mục Gia Chánh của Diễn Đàn Giáo
Dân. Chúng tôi xin cám ơn Bà Hương Bình đã mất nhiều thời giờ phụ trách mục này trong thời gian rất dài, và cũng xin cám ơn
Bà Giang Anh đã chấp nhận cộng tác với DĐGD và gánh đỡ công việc cho Bà Hương Bình. Tòa soạn

			

Chè Bánh Lọt

Nguyên liệu: Cần một khuôn bằng nhuôm có lỗ to cỡ đầu đũa.
Phần A: 1 c bột củ năng (Water chestnut powder)+ 1 Tbsp bột năng.
6 c nước lạnh
8 cọng lá dứa tươi cắt nhỏ.
Phần B: 1 lon nước cốt dừa
1Tbsp bột gạo
2Tbsp đường
1/4 tsp muối
Phần C: 1 c đường
1 c nước
Cách làm:
Phần A: Xay lá dứa với 6 cup nước lạnh bằng máy xay sinh tố, lọc mấy
lần lấy nước trong xanh. Đổ nước lá dứa vào nồi không dính, cho bột củ năng
và bột năng vào quậy đều cho tan.Nếu muốn bánh lọt có mầu xanh hơn ta
cho vài giọt tinh dầu lá dứa, quậy đều, lọc qua cái rây cho bột mịn. Để lên
bếp lửa trung bình , quậy đều tay, khi thấy sôi tắt lửa.
Lấy chậu nước lạnh, cho thêm 1 tô đá cục cho nước có độ lạnh hơn. Để
khuôn lên trên chậu nước. Đổ bột vào, lấy đồ dùng làm bếp có hình vuông
hay chữ nhật ấn bột để bột rơi xuống chậu nước lạnh. Tiếp tục làm cho hết
chỗ bột. Đổ bánh lọt ra rổ, xả nước lạnh , cho vào tô lớn rồi bỏ vào tủ lạnh.
Phần B: Để nước cốt dừa+ bột gạo+đường + muối quậy đều , nấu cho
sôi để riêng.
Phần C: Nấu sôi nước với đường để riêng.
Khi dùng chè bánh lọt qúy vỵ cho bánh lọt vào ly, rưới nước dừa, nước
đường tùy khẩu vị ngọt nhiều hay ít, thêm ít nước đá cho mát mẻ.
Khi dùng chung với đậu đỏ, đậu xanh đã nấu chín sẽ thành chè 3 mầu.
Chè có mầu sắc thật đẹp: Bánh lọt có mầu xanh như cẩm thạch, nổi bật
trong nước dừa trắng sữa, cộng thêm mầu đỏ và vàng của hai thứ đậu nữa
thật tuyệt vời.
Các cô nữ sinh thời xưa ở Sài Gòn không thể thiếu món chè tâm đắc này…

Dụng cụ làm bánh bột lọt

Bánh bột lọt hoàn thành

Ly chè 3 mầu với bánh bột lọt

■ Giang Anh
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ự kiện ông Trịnh Xuân
Thanh bỗng dưng mất tích
khiến dư luận dấy lên câu hỏi: phải
chăng, cựu phó chủ tịch Hậu Giang
sau khi bị phế truất đã bí mật bỏ trốn
ra nước ngoài hòng thoát thân?
Trong một nỗ lực truy lùng tuyệt
vọng, TBT Nguyễn Phú Trọng đã ra
lệnh cho tỉnh uỷ Hậu Giang gửi lệnh
triệu tập và yêu cầu ông Thanh quay
trở lại nhiệm sở. Đồng thời, cán bộ
Hậu Giang còn ra tận Hà Nội tìm
gặp, nhưng gia đình trả lời không
biết ông Thanh đang ở đâu.

Phó Chủ Tịch Hậu Giang

Trịnh Xuân Thanh
trốn ra nước ngoài

Online dẫn lời
thiếu tướng Lê
Xuân Viên - cục
trưởng cục Quản
lý Xuất nhập
cảnh (thuộc tổng
cục an ninh, bộ
Ngoài việc bị khai trừ ra khỏi công an) cho
đảng, ông Thanh còn đang bị điều tra biết cơ quan này
về khoản thua lỗ gần 3,300 tỷ đồng “chưa nắm được
thời còn làm tổng giám đốc Công ty thông tin”.
Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Điều này có
thể lý giải nguyên
Trịnh Xuân Thanh đang ở
nhân vì sao cho
đâu?
đến nay, tung tích
Trịnh Xuân Thanh
Trước tin đồn về việc ông Trịnh của ông Trịnh Xuân
Xuân Thanh đã bỏ trốn sang Đức, Thanh vẫn bị coi là
Trịnh Xuân Thanh được nói đã bị
ngày 10/9/2016, báo Pháp Luật tuyệt mật. Một rừng ma trận và hoả
các điều tra viên dẫn giải và đưa đi.
mù thông tin cũng được các phe
Tuy nhiên, ngày 31/8/2016, bộ
phái tung ra với cường độ ồ ạt và
trưởng - chủ nhiệm văn phòng chính
có chủ đích.
phủ, ông Mai Tiến Dũng bác bỏ
Bộ công an bất tuân
thông tin về việc các cơ quan tố tụng
tiến hành bắt giữ ông Thanh.
thượng lệnh tổng bí thư
Vào ngày 26/8/2016, mạng xã
hội ồ ạt đưa tin nhà riêng của ông
Trịnh Xuân Thanh tại khu biệt thự
Ciputra, Tây Hồ - Hà Nội đã bị
cục Cảnh sát điều tra tội phạm về
kinh tế và tham nhũng (C.46), bộ
công an ập vào khám xét.
Thông tin này còn nói rằng
trước khi khám nhà, ông Thanh
đã bị câu lưu hai ngày. Thậm chí,
đã xảy ra “tranh cãi dữ dội” giữa
viện kiểm sát và C.46 về quyết
định bắt người. Lúc 23:30’, ông
Số 179 Tháng 10-2016

Đến ngày 6/9/2016, báo Thanh
Niên xác nhận rằng cựu phó chủ tịch
tỉnh Hậu Giang gọi điện thoại cho báo
này để khẳng định thông tin “xin ra
khỏi đảng”. Sau đó, trong một lá đơn
dài 3 trang phổ biến trên facebook
Người Buôn Gió, ông Thanh nói lý
do bỏ đảng vì “không còn niềm tin
vào tổng bí thư”.
Xâu chuỗi lại các sự kiện trên,
người ta dần dần mường tượng câu
chuyện như sau: Nguyễn Phú Trọng
chỉ đạo bắt giam Trịnh Xuân Thanh,
nhưng một thế lực đã tìm cách chống
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lại lệnh tổng bí thư để rồi sau đó bí
Một khi cuộc chiến triệt hạ phe
mật giải thoát cho phó chủ tịch tỉnh phái núp dưới danh nghĩa “chống
Hậu Giang.
tham nhũng” bị phá sản, Nguyễn
Phú Trọng sẽ bị mất toàn bộ uy
Chắc hẳn, thế lực ghê gớm ấy
quyền mà ông ta đã tạo dựng được
đang nằm trong bộ công an. Nhân vật
đủ quyền lực để làm điều này không từ đại hội 12. Chiếc ghế tổng bí thư
ai khác chính là bộ trưởng CA Tô của ông Trọng theo đó cũng bị lung
Lâm và người tiền nhiệm của mình lay, vì sẽ chẳng còn đảng viên nào
chấp nhận phục tùng một kẻ lú lẫn
- tức chủ tịch nước Trần Đại Quang.
và tham quyền cố vị.
Qua lá bài Trịnh Xuân Thanh,
Trịnh Xuân Thanh bôi tro trát
các phe phái muốn triệt hạ hình ảnh
của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - trấu vào mặt Nguyễn Phú Trọng,
người đang muốn củng cố quyền lực ai được hưởng lợi nhiều nhất? Xin
thưa, đó chính là chủ tịch nước Trần
qua chiêu bài “đả hổ diệt ruồi” nhằm
Đại Quang - người gần như đã không
cứu vãn chế độ.

có bất cứ sự lên tiếng nào đề cập đến
ông Trịnh Xuân Thanh.
Nếu hạ bệ được Nguyễn Phú
Trọng, Trần Đại Quang có thể trở
thành người đầu tiên trong lịch sử
đảng cộng sản nhất thể hoá hai chức
danh tổng bí thư và chủ tích nước
làm một. Nếu kịch bản trên xảy ra,
chắc chắn sẽ là một cuộc nội chiến
“máu nhuộm lăng Ba Đình” bên
trong cùng đình cộng sản. ◙
12.9.2016

 Hoàng Trần

(Dân Làm Báo)

PHÂN ƯU
Chúng tôi vừa hay tin

Ông Phaolô Nguyễn Văn Chức
Nguyên Thượng Nghị Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

từng một thời cộng tác với Nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân

Vừa được Chúa gọi về hôm Thứ Tư 07-9-2016

Hưởng thọ 88 tuổi
Trên phương diện con người, chúng tôi xin được thành kính chia sẻ sự mất mát lớn lao
này cùng bà Quả Phụ Nguyễn Văn Chức và tang quyến
Trong niềm tin nơi Ơn Cứu Độ của Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng tôi thành khẩn cầu xin
Thiên Chúa –qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Quan Thày Phaolô sớm đưa
Linh Hồn người quá cố về hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng

Thành Kính Phân Ưu & Cầu Nguyện
Đại diện Nhóm Chủ Biên
BS Trần Văn Cảo, cựu Dân Biểu Mặc Giao, cựu Nghị Sĩ Nguyễn Văn Nhuệ,
Giáo Sư Lê Tinh Thông, cựu Nghị Sĩ Trần Tấn Toan, Nhà Báo Trần Nguyên Thao,
Nhà Báo Trần Phong Vũ
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ý tưởng và phương... (tiếp theo trang 46)

Việc học hành, cần đào luyện cho Đức Tính Tốt tức
Lương Tâm do Trời phú bẩm cho, mỗi ngày thêm sáng
láng, biết yêu thương người thân cận, và cố gắng vươn tới
bậc Thiện Toàn.
Trong xã hội ngày nay, vì ảnh hưởng xấu của trào lưu tư
tưởng duy vật vô thần, khoa học duy lý...Thế hệ trẻ không
còn tuân giữ những mệnh lệnh về LUÂN LÝ có giá trị phổ
quát, khách quan, tuyệt đối, cho bất cứ ai, bất cứ ở đâu,
bất cứ ở thời đại nào.
Một trong những nguyên nhân làm sai lạc Lương Tâm
của Nhân Loại là tà thuyết duy vật , vô thần, không tin Nhân
loại có Hồn thiêng bất tử, chết là hết, như câu nói:”chó
chết, hết chuyện”, không có thưởng phạt sau khi chết. Họ
chỉ sợ cảnh sát bắt bỏ tù. Mỗi cá nhân tự do định đoạt mọi
hành vi luân lý, vì các Luật Luân Lý như 10 Giới Răn của
Chúa không có giá trị Tuyệt đối, chỉ là Tương đối mà thôi,
tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi cá nhân, tùy phán đoán
của mỗi cá nhân định đoạt.
Ví dụ: Điều Răn thứ 5: chớ giết người : đây là Mệnh
lệnh Tuyệt đối, vì xét về bản thể của hành vi “giết một
Người”, từ còn là bào thai hay đã sinh ra rồi, tàng tật, già
yếu..luôn là một tội ác. Hoàn cảnh bên ngoài như sự lầm
lẫn, vô ý, điên khùng, mất trí vì giận dữ..,chỉ có thể giảm
bớt một phần trách nhiệm của cá nhân nhưng không thể
biến đổi được bản thể của Tội Ác.
- Cần huấn luyện LƯƠNG TÂM trung thực, ngay
thẳng, trong sáng, không bị các tà thuyết vật chất, vô thần,
tự do phóng đãng của thời đại làm mờ ám nền Đạo Lý của
Hội Thánh, và phế bỏ những điều thiện hảo trong truyền
thống văn hóa của Dân Tộc. Mục đích của cuốn Sách là
giúp đào tạo một Lương Tâm ngay chính biết phân biệt
điều THIỆN/ÁC
- Cần bàn luận, học hỏi những LỀ LUẬT của Chúa,
để mọi người Tín Hữu mang danh Chúa Cứu Thế, như”men
trong bột”, như “ánh sáng thế gian”, chiếu soi vào mọi cơ
chế của xã hội. Nhân loại muốn được Hoà Bình, Thịnh
Vượng, phải tuân theo những Giáo huấn trong ”Kinh 10
Điều Răn” , “Phúc Thật 8 Mối”, và sửa đổi các tính xấu
” 7 mối tội đầu”
- Cần tập các NHÂN ĐỨC trong đời sống thường nhật
như: Công bằng, Khôn Ngoan, Tiết độ, Tiết dục, Can đảm.
Công cuộc luyện tập 3 Nhân Đức quan trọng nhất : Tin.
Cậy, Mến rất cần thiết, đặc biệt Đức Bác Ái : MÊN CHÚA,
Số 179 Tháng 10-2016

YÊU NGƯỜI.
- Cần khuyến khích độc giả lãnh nhận các ÂN
SỦNG của Chúa trong Đời Sống Thiêng liêng, Siêu nhiên.
ÂN HUỆ của CHÚA THÁNH LINH thông ban sức mạnh
thiêng liêng chống lại các cơn cám dỗ , vì loài người yếu
đuối rất dễ sa ngã phạm tội.
- Muốn được Ân Sủng của Chúa, người tín hữu phải
lãnh nhận các BÍ TÍCH hay NHIỆM TÍCH, như máng
thông ban Ơn Chúa.
“Phép Bí Tích là gì? Mỗi Bí -Tích do Chúa thiết lập,
gồm hai phần: Dấu tích bề ngoài, và phần Bí mật, Nhiệm
mầu là ban Ơn Thánh sủng. Ví dụ: Trong Bí-Tích Rửa
Tội, phần hữu hình như Nước và Lời đọc: Tôi Rửa (Maria,
Phêrô) Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần, và phần Bí
Mật, một cách Mầu Nhiệm, (vô hình), Ơn Thánh Chúa xóa
rửa hết mọi tội, tội Tổ Tông Truyền và tội riêng đã phạm.
Trong 7 Phép Bí Tích, Phép RỬA TỘI là cần thiết nhất,
để ta sạch tội Tổ Tông truyền và được làm con Chúa. Phép
Thêm Sức giúp ta lãnh nhận Ơn của Chúa Thánh Thần, để
can đảm, kiên trì giũ Đạo Thánh; Phép Thánh Thể là Bí Tích
Trọng Nhất, vì ta được rước Mình và Máu Thánh Chúa như
Lương Thực Thiêng Liêng; Bí Tích Hòa giải để xin Chúa
tha tội qua trung gian của vị Linh Mục thay quyền Hội
Thánh; Bí Tích Hôn Phối ban Ơn đặc biệt cho đôi Nam-Nữ
kết bạn nên vợ-chồng để sinh con cháu và yêu thương, giúp
đỡ lẫn nhau; Phép Truyền Chức Thánh cho các Giám Mục,
Linh Mục, Phó tế để.tiếp tục rao giảng Phúc Âm, và công
việc mục vụ của các Thánh Tông Đồ coi sóc đoàn chiên
Chúa; Phép Xức Dầu Bệnh nhân để xin Chúa tha tội và
ban Ơn bền đỗ chịu đau khổ trong giờ hấp hối, lâm chung.
Nói tóm lại, Con NGƯỜI là một tạo vật kỳ diệu do
Chúa dựng nên có XÁC và HỒN. Đời sống thể lý, sinh lý..
gồm những định luật riêng giúp cho thân xác phát triển,
khoẻ mạnh, khi đau yếu có thuốc chữa bệnh. Về phần Hồn,
con người có trí khôn, và tình cảm cũng cần ƠN THÁNH
để sống KẾT HIỆP với Chúa đời này và đời sau vô cùng.
Đời sống con Người ở trần gian này thật ngắn
ngủi, chóng qua mau hết. Sức khoẻ, nhan sắc
,giầu sang quyền thế, danh vọng đều là HƯ ẢO.
Do đó, ngay từ đời nay, bao lâu Chúa cho ta còn sống,
hãy cố gắng thi hành THÁNH Ý Chúa, bằng cách tuân giữ
các Giới Răn, siêng năng chịu các Bí tích để xin ƠN Chúa
giúp sức chiến đấu với các tội ác, nhất là tăng thêm Đức
BÁC ÁI là Lòng Mến Chúa, Yêu Người, HY VỌNG được
Hưởng Tôn Nhan Chúa đời đời .◙
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Nhà báo Võ Long Triều
qua đời,
hưởng thọ 82 tuổi
FRESNO,
(NV)

California

Trở về nước, ông phục vụ tại Bộ
Canh Nông VNCH và giảng dạy tại
trường đại học Nông Lâm Súc.
Dưới thời Nội Các Chiến Tranh
của Tướng Nguyễn Cao Kỳ, ông
được mời giữ chức bộ trưởng Bộ
Thanh Niên (1966-1967).
Sau đó, ông cho ra tờ
nhật báo Ðại Dân Tộc.
Ngoài ra, 1971 ông tranh
cử và đắc cử ghế dân biểu
Hạ Nghị Viện VNCH khóa
sau cùng trước 30 Tháng
Tư, 1975.

N

hà báo Võ Long Triều
đã qua đời ngày 2-92016 sauu thời gian bị bệnh.
Ông Võ Long Triều là
một nhà báo, sáng lập nhật
báo Ðại Dân Tộc, và là dân
biểu thời Việt Nam Cộng Hòa.
Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975,
ông bị tù cải tạo Cộng Sản 11
năm.

Sau khi ra khỏi tù cải
tạo, ông sang Pháp sống từ
1991 đến 1997 và làm biên
tập viên phát thanh cho đài
RFI.
Ðến năm 1998, ông về
sống tại Fresno, California,
và tiếp tục viết báo.

Ông Võ Long Triều sinh
năm 1934 tại xã Phú Thuận,
tỉnh Bến Tre, theo đạo Công
Giáo, nhưng lớn lên, học hành
và sinh sống tại Sài Gòn.

Ông từng là nhà bình luận trên
du học tại Pháp, tốt nghiệp kỹ sư
Trường Quốc Gia Canh Nông Paris, các đài truyền hình SBTN và VHNTV và nhật báo Người Việt.◙
Từ năm 1951 đến 1961, ông Grignon.

PHÂN ƯU
Trong niềm tin tưởng vào mầu nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh, chúng tôi vô cùng thương tiếc

Kỹ Sư VÕ

LONG TRIỀU

Đã lìa trần ngày 2-9-2016

Hưởng thọ 82 tuổi

Chân thành phân ưu với Chị Võ Long Triều cùng toàn thể gia quyến
Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn anh Võ Long Triều về hưởng Nhan Thánh Chúa
NGUYỆT SAN DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN

Trần Văn Cảo, Trần Phong Vũ, Mặc Giao
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Vĩnh biệt Anh,
F.X. Phan-Đức-Thông,

người nói thẳng

Ngoại, Trung Tâm Văn Hóa NguyễnTrường-Tộ, Tập San Định Hướng,
mà anh là một trong những thành
viên sáng lập, anh đã thực hiện phần
ôm nay ngày 8 tháng 9 năm kỹ thuật cho hơn 70 % những sách
2016, lễ mừng Sinh Nhật viết, sách dịch về đủ mọi bộ môn:
Đức Mẹ, anh vịnh viễn ra đi, sau 20 văn kiện giáo hội, văn hóa, tài liệu
năm can cường chống chọi với cơn học hỏi, cổ võ nhân quyền. Anh còn
là đại diện phát hành cho Tập san
bịnh ngặt nghèo bám lấy anh.
Diễn Đàn Giáo Dân tại Âu Châu.
Tôi còn nhớ, khi nghe tin anh
Không tháng nào trong năm mà
gặp phải cơn bịnh ngặt nghèo đó,
anh
không đi vận động các cơ quan
Đức Tổng Giám Mục Phanxicô
Xavie Nguyễn Văn Thuận, người từ thiện ở Đức cũng như các ân nhân
mà anh thương mến, nhắn chúng ta người việt hải ngoại để giúp các họ
cố hoàn thành việc dịch và phổ biến đạo, các địa phận, các dòng tu thực
cuốn sách của Hồng Y Suenens viết hiện những công tác phục vụ những
về Vua Baudouin, một người chứng kể khổ đau trong nước, đặc biệt những
đức tin trong thời đại mới. Và vị người trong các trại phong. Anh
giám mục đó còn tâm sự với anh: biến nhà anh thành nơi gặp gỡ, trú
Thông ơi, rán lên, hãy tin là vị vua ngụ thường xuyên cho những người
mới tạ thế nầy sẽ cầu bàu cho Thông trong và ngoài nước đang dấn thân
cho những sứ mệnh yêu thương nầy.
vượt qua được nguy cơ.
Nhưng, nếu gia đình, bè bạn và
Và đúng như thế. Từ dạo đó, như
người
anh tiếp cận, không ai không
quên căn bịnh còn bám bên mình,
anh đã dấn thân hơn bất kỳ ai cho biết đến một Phan-Đức-Thông phục
các sinh hoạt phục vụ cộng đồng, vụ không ngơi nghỉ cho những
đoàn thể, quê hương đồng bào và kẻ đang gặp cảnh khốn cùng, thì
dường như mọi người ai cũng biết
giáo hội.
đến cung cách “Trương Phi ” và lối
Đồng hành với các anh chị trong “nói thẳng” của anh. Lối “nói thẳng”
Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải e rằng chói tai mà anh cho rằng chỉ

H

còn cách đó mới lột hết “những bất
cập, sợ hãi ”, đặc biệt nơi những vị
mang trọng trách dẫn dắt các tổ chức,
cộng đoàn… ; lối nói đó không thể
không làm cho nhiều người chung
quanh anh lo ngại; nhưng kỳ thực,
nhiều lúc anh nói lên được điều mà
chúng tôi muốn nói nhưng không đủ
sức “mạnh miệng” như anh.
Dẫu sao, bên cạnh nỗi lo ngại về
cung cách “Trương Phi” và lối “nói
thẳng” ấy, còn có lòng khoan hòa và
tình cảm chân thật anh đối xử với
mọi người, người trong gia đình,
bè bạn và ngay cả những người anh
từng “trực diện nói thẳng”. Lòng
khoan hòa và tình cảm chân thật
đó là nét ấm áp đặc biệt lôi kéo mọi
người đến với anh. Bạn bè đến với
anh không ai không cảm nhận được
anh xem mình là người anh em ruột
thịt, là người nhà của anh.
Vĩnh biệt anh Phan-Đức-Thông,
một chiến sĩ của lòng yêu thương đặc
biệt dành cho những kẻ khốn cùng,
một người bạn trung kiên cùng sát
cánh trong mấy chục năm qua trong
mọi sinh hoạt văn hóa và tông đồ
giáo dân. ◙

 Nguyễn Đăng Trúc

ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNG
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TIN BUỒN
Nhóm chủ trương, Ban Trị Sự và Ban Biên Tập nguyệt san
Diễn Đàn Giáo Dân vô cùng đau đớn được tin anh

Phanxicô Xaviê PHAN ĐỨC THÔNG
Đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian ngày 08 tháng 9 năm 2016 tại
tư gia thuộc thành phố Augsburg, Đức Quốc (Âu Châu)

Sau 69 năm tại thế
Trong ngót 16 năm qua –kể từ số ra mắt nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân đầu Đệ Tam Thiên
Niên cho đến khi giã từ đời sống, mặc dù thể lực yếu đau, anh Phan Đức Thông luôn tận tụy
từng phút giây trong việc cộng tác với nguyệt san trong vai trò Đại Diện tại Âu Châu. Anh còn
viết bài, làm gạch nối với hàng Giáo Phẩm Việt Nam, đóng góp ý kiến phát triển tờ báo, tự
mình lo phân phối Diễn Đàn Giáo Dân tới quý độc giả tại các quốc gia trên lục địa Âu Châu.
* Trên cương vị con người, sự ra đi của anh quả là một mất mát lớn lao. Với nguyệt san Diễn
Đàn Giáo Dân, chúng tôi mất một cộng tác viên hăng say tích cực, đã dâng hiến trọn đời, cùng
với những cơn đau thể xác, cho công cuộc phục vụ Giáo Hội và Quê Hương qua tác vụ Truyền
Thông, Văn Hóa. Trong tình Huynh Đệ Con Cái Chúa, anh chị em trong Nhóm chủ trương,
Ban Trị Sự, Ban Biên Tập, chúng tôi đau đớn phải chia tay anh, một người Bạn Chân Thành.
* Trong niềm tin nơi Ơn Phục Sinh của Đấng Cứu Thế, cậy nhờ Lòng Thương Xót của Chúa
Cha trong Năm Thánh này, chúng tôi thành khẩn cầu xin Thiên Chúa –qua lời chuyển cầu của
Thánh Phanxicô Xaviê, Thánh Thomas More Bổn Mạng Nguyệt san, và Trinh Nữ Maria- sớm
đưa Linh Hồn anh về hưởng Nhan Chúa.
Chúng tôi cũng cầu xin Chúa an ủi chị Bùi Thị Hường,
người bạn đời của anh, các cháu chắt và toàn thể tang quyến

Thành kính Phân Ưu
Đại diện Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân
& Liên Nhóm Gioan Tiền Hô
Trần Văn Cảo - Mặc Giao - Phạm Hồng Lam
Lê Tinh Thông - Trần Quang Tuyến - Trần Phong Vũ
Số 179 Tháng 10-2016
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DANH MỤC QUẢNG CÁO
Dieãn Ñaøn Giaùo Daân chaân thaønh caûm taï söï hoã trôï cuûa Quyù Thaân Chuû vaø
Quyù Ñoäc Giaû ñaõ nhieät thaønh uûng hoä cho caùc Thaân Chuû Quaûng Caùo döôùi ñaây
AÙ Ñoâng Super Market ....................................... 73
Ana Pharmacy ..................................................... 81
BS Döông Khoång Töôùc ...................................... 81
BS Nguyeãn Maïnh Huøng ..................................... 56
BS Phan Mỹ Dung, Lê Phan Stephanie, Mỹ Châu.......65
Cali Home Finance ............................................. 56
Chuøm Keát............................................................ 72
Chung's Teriyaki..................................................88
Crystal Vision, phoøng nhaõn khoa ......................... 65
Di's Printing........................................................64
Golden Heart Medical ....................................Bìa 4

Quảng Cáo

Hồng Mai Restaurant...............................................48
Luaät Sö Nguyeãn Khieát - Workers' Comp..................80
Manna Pharmacy ................................................ 81
Mile Square Dentistry ........................................ 80
Nha Só Kevin Nam Kieàu, Orthodontics............Bìa 3
Nha Só Khaáu Tuyeát Lan ...................................... 120
Nha Só Leâ ngoïc Bích ...................................... Bìa 3
Paracel Seafood Restaurant .............................. 57
OCC Printing ...........................................89
Saigon City Market Place .................................... 49
Toå Hôïp Luaät Sö Michael Francis Smith ............... 64

Quý vị đăng quảng cáo, hỉ tín, ai tín trên Diễn Đàn Giáo Dân sẽ được tôn trọng bởi:
F Hàng ngàn độc giả nhờ báo được phân phối qua các địa điểm quảng cáo.
F Hàng ngàn độc giả qua báo dài hạn gửi đến tận nhà.
F Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân được phân phối trên khắp Hoa-Kỳ và thế giới.

PHIẾU ĐỘC GIẢ
Họ Tên: ______________________________________ Điện thoại:_______________________
Địa Chỉ: _____________________________________

□ Độc Giả Cũ, ID# ________________

______________________________________ □ Độc Giả Mới
_______________________________ Email: _________________________________
Nhận làm: □ Cố Vấn □ Chủ Trương □ Cổ Động Viên □ Bảo Trợ □ Điều Hành
□ Đại Diện Vùng □ Độc Giả Ân Nhân: □ $60 □ $100 □ $200 □ $...............USD
□ Độc Giả Thường: Hoa-Kỳ $50 USD; Canada $70 USD; Âu Châu, Á Châu, Úc Châu $80 USD
Muốn mua Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân từ số: _____________________________________
Muốn có các số cũ (nếu còn): _____________________________________________________
7864 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
Xin gửi mẫu này về Tòa Soạn DĐGD: 7864 Westminster Bldv., Westminster, CA 92683
Hoặc gọi điện thoại: 714-894-5826
Email ToaBaoDĐGD@yahoo.com
Chi phiếu, lệnh phiếu xin đề DIEN DAN GIAO DAN, INC. và gửi về địa chỉ trên.
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