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Giaù Bieåu Moät Naêm

n

n
n
n

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
Los Angeles, CA:
Nguyeãn Ngoïc Chaùnh
(626) 810-6346
Milpitas, CA:
Phaïm Vaên Töôøng
(408) 946-4027
Riverside, CA:
Ñoã Taâm
(909) 272-3446
Traàn Huy Thoáng
(929) 788-4637
San Diego, CA:
Phaïm Vaên Hoäi
(619) 516-3573 (619) 261-1250
San Jose, CA:
Chu Quang Ñònh
(408) 972-5445
Nguyeãn Ñình Sang
(408) 230-6418
San Francisco/ Oaland, CA:
Nguyeãn Vaên Hieäp
(510)363-8964
Stockon, CA:
Nguyeãn Anh Quyù
(209)952-3914
Colorado:
Traàn Coâng Huaán
(719) 574-9818
Denver, CO:
Leâ Vaên Giaùo
(303) 761-0072
Florida:
Leâ Ngoïc Thanh
(561) 249-4201
Georgia:
Buøi Mai Quoác Tuaán
(770) 507-3247
Indiana:
Mt. Nguyeãn Ñình Caän
(260) 755-0774
Chicago, IL:
Nguyeãn Thoï Khaûi
(773) 478-1128
Louisville, KY:
Nguyeãn Vaên Ñang
(502) 375-0284
Wichita, KS:
Leâ Vaên Thaønh
(316) 655-7118
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H

ãy đi và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ”. Lời trích Phúc Âm
Thánh Mathieu, đoạn 28, câu 19 đã được dùng làm chủ đề cho Đại Hội
Giới Trẻ Thế Giới diễn ra từ 23 đến 28-7-2013 tại Rio de Janeiro, Ba Tây. Lần
đầu tiên Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến chủ tọa Đại Hội Giới Trẻ lần thứ 13 này.
Đại hội quy tụ những người trẻ Công Giáo được Đức cố Giáo Hoàng Gioan
Phaolô Đệ Nhị đề xướng từ năm 1984 và được chính thức tổ chức lần đầu một
năm sau, 1985. Từ đó, cứ mỗi hai hay ba năm, đại hội lại được tổ chức tại những
quốc gia khác nhau, thu hút những số lượng người trẻ rất lớn đến tham dự mà kỷ
lục là Đại Hội tại Manila năm 1995 với 5 triệu người. Điều này chứng tỏ Chân
Phước Gioan Phaolô đã bắt mạch đúng khát vọng và nhu cầu của tuổi trẻ thời
đại, khiến đại hội nào cũng là một thành công rạng rỡ.
Tuy vậy, sự thành công không chỉ tính bằng số lượng, nhưng phải kể đến
những kết qủa tinh thần. Kết qủa đầu tiên là việc công khai tuyên xưng đức tin
của hàng triệu người trẻ đại diện  những người trẻ khác thuộc đủ giòng giống và
văn hóa trên khắp thế giới. Kết qủa thứ hai là tạo cơ hội gặp gỡ, thông cảm, cùng
tìm hướng đi, cùng học hỏi, suy nghĩ và vui chơi lành mạnh giữa những người
trẻ đang sống trong một thế giới tục hóa, ích kỷ và ham hưởng thụ.
Đại Hội năm nay còn mang dấu ấn đặc biệt của vị tân Giáo Hoàng Phanxicô
với việc bãi bỏ những hình thức phù phiếm, những lễ nghi phức tạp để sống gần
và sống vui với giới trẻ, để những người trẻ thấy Giáo Hội không xa cách họ, vị
lãnh đạo Giáo Hội thấu hiểu tâm tư, ước vọng của họ. Những lời nói, hành động
và cử chỉ của đức tân Giáo Hoàng rất phù hợp với những đòi hỏi của thời đại, đòi
hỏi sống giản dị, khiêm cung, khó nghèo. Đó là thời, như chính Đức Giáo Hoàng
đã nói, không phải tuyển người vào nhà thờ để dậy dỗ và bắt tuân luật lệ, nhưng
phải đi ra ngoài và giảng Lởi Chúa, sống Lời Chúa giữa đường phố với anh em.
Vì thế, không phải là sự ngẫu nhiên mà chủ đề của Đại Hội là mệnh lệnh sai đi
và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ của Chúa Kitô, thành công dân của
vương quốc Tình Yêu.
Trong số báo này, độc giả cũng sẽ đọc thư ngỏ của BS Trần Văn Cảo, Chủ
Nhiệm DĐGD, và một số bài khác nói về sự liên hệ giữa giáo dân và giáo sĩ
được thể hiện qua việc treo hay không treo cờ vàng. Vấn đề này thỉnh thoảng lại
được đặt ra, nhưng gây chú ý nhất là vụ Dòng Đồng Công và ban tổ chức Đại
Hội Thánh Mẫu tại Missouri đã bỏ việc trưng hai lá đại kỳ, cờ vàng và quốc kỳ
Mỹ, như vẫn trưng từ nhiều chục năm trước. Người ta không hiểu nguyên nhân
vì đâu? Nếu nói vì lý do chính trị thì Dòng Đồng Công trong mấy chục năm treo
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

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
New York:
Hoaøng Vaên Taêng
(718) 639-6174
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

cờ vàng đã đứng vào hàng ngũ chính trị nào? Nay đã đổi hàng ngũ hay sao mà không
treo cờ vàng nữa? Đối với một số nơi khác, một số dòng khác và một số vị chủ chăn
khác, câu hỏi tương tự cũng được đặt ra.
Vấn đề cần được xét theo hai khiá cạnh. Thứ nhất, nhà thờ không phải là nơi tranh
chấp chính trị. Đúng. Nhà thờ Mỹ treo cờ Mỹ vì chỗ nào có nhiều người Mỹ tụ tập
thì có quốc kỳ Mỹ được treo hay dựng nơi đó. Nhiều nhà thờ Việt Nam ở hải ngoại
không trưng cờ vàng, cũng không trưng quốc kỳ của nước sở tại. Không ai bắt lỗi, dù
có người thắc mắc. Nhưng một khi đã trưng cờ vàng rồi lại dẹp đi hay cất đi khi có
lời yêu cầu của một vị chủ chăn từ trong nước qua thăm, lúc đó vấn đề mới trở thành
chính trị. Lý do là đã thay đổi lập trường hay sợ cộng sản trong nước cấm đoán, trả thù
khi về Việt Nam. Chỉ có cộng sản mới thù hận và e ngại lá cờ vàng ba sọc đỏ. Những
người khác đâu có ngán gì. Nhiều tiểu bang, quận hạt, thành phố còn ký quyết nghị
công nhận cờ vàng là biểu trưng cho những người Việt Nam nạn nhân cộng sản. Họ
dư hiểu cờ vàng ba sọc đỏ không còn đại diện cho một quốc gia hay một chính phủ
nào, nhưng là biểu tượng cho lý tưởng tự do mà một phần công dân mới của họ vẫn
theo đuổi. Người sáng suốt về chính trị thì nhận định như thế. Người ngả theo cộng
sản hay sợ cộng sản mới tránh né cờ vàng.
Khía cạnh khác của vấn đề là sự trung thành và biết ơn hỗ tương giữa giáo dân và
giáo sĩ, kể cả ngoài nước lẫn trong nước. Thái độ trung thành và biết ơn của giáo dân ra
sao ai cũng biết. Nhưng giáo sĩ nếu không có giáo dân chăm lo và đóng góp thì các nhà
dòng và nhà xứ có sống nổi không, có phát triển được không? Tại sao vẫn cần sự đóng
góp của những người chạy cộng sản mà lại nể cộng sản, không cho những người nuôi
dưỡng mình được biểu lộ khát vọng tự do của họ? Như thế có công bằng không? Có chơi
đẹp không? Nói ít hiểu nhiều. Cha ông ta đã dậy: “Có đi có lại mới toại lòng nhau”.◙
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yù caàu nguyeän
1. Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha Phanxicô cho cuộc Tông Du
nước Ba Tây của Ngài mở cửa được nhiềuTâm Hồn cho Chúa.
2. Cầu cho Giới Trẻ nhiệt thành lãnh nhận và đáp ứng Sứ Vụ Sai Đi
trong kỳ Đại Hội Toàn Cầu Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2013 tại Ba Tây.
3. Hiệp thông cùng Đại Hội Ngày Thánh Mẫu 2013 tại Carthage,
Missouri, Hoa Kỳ cầu xin cho nước Việt Nam sớm thoát ách Cộng
Sản để Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo được thể hiện trên Quê
Hương.

ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNG
NGUYEÄT SAN DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN
3

Houston, TX:
Kim Mai
(281) 970-4903
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 hoøng Lam
(+49) 821 455 06 09
Phan Ñöùc Thoâng
0821-593-522

Giaù Bieåu Quaûng Caùo

Dieãn Ñaøn Giaùo Daân nhaän quaûng
caùo töø khaép caùc quoác gia vaø caùc
tieåu bang. Kính mong Quyù Cô Sôû
Kinh Doanh vaø caùc Dòch Vuï tieáp
tay nuoi döôõng vaø phaùt trieån tôø baùo
cuûa ngaàn lôùp giaùo daân baèng caùch
göûi ñaêng quaûng caùo treân Nguyeät
San Dieån Ñaøn Giaùo Daân. Ñaây laø
giaù bieåu quaûng caùo cho moãi kyø:
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: khong giôùi haïn
treân giaù uûng hoä.
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Hoäp Thö Ñoäc Giaû

thơ khá dài của ông, mong ông thông
cảm. Đó cũng là tâm trạng chung
của những ai còn nặng lòng với Quê
hương, Dân tộc.  

NHẮN TIN

ª Bà Nguyễn Ánh Tuyết, CA
… Chân thành cám ơn và xin được
gửi lời vấn an sức khỏe đến quý Tòa
Soạn.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban
nhiều ơn lành, hạnh phúc và sức
khỏe dẻo dai
để phục vụ tha nhân,đem niềm tin
cho mọi người, nhất là giáo hữu
chúng ta…
Cám ơn bà về những chia sẻ và những
lời cầu chúc tốt lành. Diễn Đàn cũng
xin cầu chúc bà và quý quyến đầy
tràn ơn Chúa. Mong bà tiếp tục đồng
hành với DĐGD và quảng bá thêm
nhiều người biết và đọc DĐGD.  

ª Ông Phạm Văn Hồ, IA
Ông thắc mắc là đã gửi lệ phí mà trên
Label vẫn chưa nhật tu ngày đáo hạn.
Xin thưa để ông và quý Độc Giả gặp
trường hợp tương tự được rõ: Tòa
soạn thường in Label vào khoảng 20
mỗi tháng để kịp chuẩn bị bao thư sẵn
sàng cho báo vào bao. Do đó, nếu Tòa
Soạn nhận được thư gửi lệ phí của Độc
giả đến sau ngày in Label thi ngày đáo
hạn trên Label sẽ chỉ được cập nhật
vào tháng kế tiếp.   Mong ông thông
cảm.

ª Ông Lý Văn Hợp, AZ
Tòa soạn đã nhận thư và hình ảnh ông
gửi. Trong khi chờ đợi Giáo Quyền địa
phương và Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh
VN Hải Ngoại giải quyết các thắc
ª Ông Hùynh Mau, TX
mắc và nguyện vọng trong Thư Ngỏ
… Tôi đã nhận được tờ báo Diễn của ông, Diễn  Đàn tạm gác việc đăng
Đàn số 140 do Tòa Soạn gửi. Xin các lá thư của ông. Mời ông đọc mục
cám ơn Tòa Soạn rất nhiều. Tôi xin “Lượm Lặt Đó Đây ” trong số này.
gửi check để đóng tiền báo theo giá
ª Ông Lê Quang Thể, CA
mới. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria
Đã nhận thư, lệ phí và đổi địa chỉ
phù trợ nhà báo được tiến triển và
mới.
toàn thể quý vị được an khang…
Chân thành cám ơn những chia sẻ, ª Ông Đặng Văn Truyển, TX
yểm trợ và những lời cầu nguyện của Xin ông cứ an tâm, vui vẻ đọc báo và
ông. Xin Chúa chúc lành và trả công đồng hành với DĐGD. Diễn Đàn luôn
cố gắng là món ăn tinh thần cho ông
bội hậu cho ông và bảo quyến.  
và quý Độc giả.
ª Ông Cựu Quận, OK
ª Ông Nguyễn Dình Kim, MN
… Đất nước tôi nay bất công chồng chất
Tòa Soạn đã nhận thư và lệ phí ông
Người dân nghèo bị buôn bán tứ phương
gửi. Xin đừng bận tâm. Ông có thể đọc
Biên cương bị mất dần đất, biển, đảo
Bọn Tầu Cộng thành ông chủ lộng hành… năm, tháng đáo hạn lệ phí được in trên
Vì khuôn khổ của Hộp Thư nên Diễn góc phải và số ký danh trên góc trái
Đàn xin trích đoạn mấy câu trong bài của Label.
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

ª Bà Terese Chương Nguyễn,
England
Cám ơn ông bà đã ghé thăm và gửi
lệ phí. Xin Chúa chúc lành.

ª Ông Bùi Đông, CA
Hy vọng ông vừa lòng với món ăn
tinh thần vừa nhận được. Kính nhờ
ông quảng bá cho nhiều người biết
và đọc báo, đón coi chương trình
ª Ông Bùi Huy Vinh, WA
TV
và vào thăm Trang mạng điện
Cám ơn ông đã viết lá thư dài. Diễn
Đàn hoàn toàn chia sẻ những ưu tư tử của Diễn Đàn Giáo Dân.
của ông liên quan đến Giáo Hội ª Ông Nguyễn Văn Hưởng, MO
và Quê Hương. Xin tăng thêm lời Tòa Soạn đã nhận thư, lệ phí và đã
nguyện cầu, việc đền tạ và tích cực chuyển lời thăm hỏi của ông đến
trợ giúp công cuộc truyền thông BS. Chủ Nhiệm.
của Diễn Đàn.
ª Ông Lê Công Sáng, LA
ª Ông Nguyễn Đức Thiệp, IA
Mong ông thông cảm cho vì sự
chậm trễ hoặc thất lạc thư từ của
Bưu điện cũng không hiếm.  

Cám ơn lòng quảng đại của ông đã
gửi lệ phí ân nhân.  ◙
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Tieáng Noùi Trung Thöïc Cuûa Nhöõng Coâng Daân Tín Höõu Coâng Giaùo Vieät Nam
Chúng Tôi Chủ Trương:
● Tôn trọng Sự Thật như Chúa Giêsu đã dậy: “Sự Thật sẽ giải thoát anh em.”
● Tuyệt đối trung thành với giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo.
● Không chỉ trích cá nhân khi những hành vi ngôn ngữ của cá nhân không phương
hại tới quyền lợi chung của Giáo Hội, Xã hội và Dân Tộc.
● Nói thay cho những đồng bào, đồng đạo không có tiếng nói trên Quê Hương
trong nỗ lực tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền và nhân phẩm Việt Nam.
● Góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái dưới ánh sáng soi dẫn của
Tin Mừng Chúa Kitô.
● Diễn Ðàn Giáo Dân góp phần trình bầy các sự kiện và dành quyền xem xét, phán
đoán và phản ảnh cho độc giả.
Do Chủ Trương Trên Ðây:
● Chúng tôi dành quyền tối hậu trong việc hiệu đính, rút gọn hay từ chối không
đăng tải những bài vở không phù hợp với chủ trương trên đây gửi cho Diễn Ðàn
Giáo Dân. Mong quý vị thông cảm.
● Tất cả những thiếu sót, có thể có, đều ra ngoài ý muốn của nhóm Chủ Trương.
SOÁ 141 THAÙNG 8-2013
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THƯ NGỎ
Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân
14916 Dillow St.
Westminster,  CA 92683
(714) 894-5826
Email: toabaoddgd@yahoo.com
California ngày 15 tháng 7 năm 2013
Kính gửi :
Tỉnh Dòng Đồng Công và BanTổ Chức Ngày Thánh Mẫu, 2013
1900 Grand Ave,  
Carthage,  MO  64836
Tel: (417) 358-7787
Email: ntm@dongcong.net
Đề mục: Xin phục hồi Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại Ngày Thánh Mẫu 2013
Kính thưa Quý Cha,

L

à một cơ quan Truyền Thông Công Giáo, chúng tôi chuyển đạt đến quý Cha thuộc Tỉnh Dòng và quý
Cha trong Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu 2013 các ý kiến và thỉnh cầu của độc giả, cũng là những tín
hữu đã từng tham dự các Đại Hội Thánh Mẫu tại Carthage, Missouri, về việc phục hồi Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, lá cờ
Truyền Thống biểu tượng cho Tự Do của người Việt Hải Ngoại, tại Ngày Thánh Mẫu 2013 như những kỳ Đại
Hội trước đây. Đó cũng cùng là thỉnh cầu và ước nguyện chung của Người Việt tị nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại.  
Kính thưa Quý Cha,
Ngay từ những Đại Hội đầu tiên, hàng vạn tín hữu đã qui tụ lại Nhà Dòng tại Carthage, Missouri để
cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Quê Hương và cách riêng cho Dòng Đồng Công tại quê nhà lúc đó đang
bị Cộng Sản bách hại. Các Đại Hội Thánh Mẫu Missouri liên tiếp đã quy tụ năm, bảy chục ngàn tín hữu
hàng năm về Carthage để đền tạ, cung nghinh và nguyện cầu Mẹ Maria cho nước Việt Nam sớm thoát ách
Cộng Sản vô thần. Họ đã qui tụ đông đảo, hy sinh và đóng góp công, của một cách rộng rãi cho các Đại
Hội một phần cũng vì thấy Nhà Dòng và Ban Tổ Chức đã trân trọng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, với lá đại
kỳ được treo đối diện với quốc kỳ Hoa Kỳ hai bên khán đài chính. Mọi người đều nghẹn ngào, rưng rưng
nước mắt hướng về chùm bóng dược thả bay lên trời cao kéo theo lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ quyện với lời
kinh cất lên cầu cho Quê Hương Việt Nam sớm thoát ách Cộng Sản. Ôi! Bao con mắt rướm lệ! Bao tấm
lòng xao xuyến bên Mẹ Maria!
Thế nhưng lá cờ đó đã lần lần và âm thầm bị rút bỏ: Lá đại kỳ trên khán đài đã bị dẹp từ Đại Hội năm
2006 và lá cờ cột vào chùm bóng bay được thả lên sau khi kiệu Đức Mẹ về đến khán đài cũng đã bị loại
bỏ trong Đại Hội Thánh Mẫu XXXV năm 2012!
6
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Kính thưa Quý Cha,
Kính xin quý Cha thuộc Tỉnh Dòng và quý Cha trong Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu 2013, ngày 8
tháng 8 tới đây, cho phục hồi lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại những vị trí xứng hợp như đã làm trong các Đại
Hội trước đây.
Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tuy hiện nay không là một biểu tượng chính trị theo Quốc Tế Công Pháp
nhưng vẫn được các Thành Phố và Tiểu Bang có đông người Việt cư ngụ ra Nghị Quyết vinh danh và
công nhận là lá Cờ Truyền Thống biểu tượng cho lý tưởng và khát vọng Tự Do của người Việt Nam nạn
nhân Cộng Sản, cách riêng của những người đã cầu nguyện, góp công, góp của để Nhà Dòng có được cơ
sở bề thế như hiện nay và đã giúp cho Ngày Thánh Mẫu tại Carthage thành một biến cố lớn hàng năm.  
Việc loại bỏ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ không chỉ biểu tỏ sự vô ơn với những người đã hy sinh dưới lá
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ để các Tu Sĩ, Linh Mục Dòng Đồng Công được hoãn dịch vì lý do tôn giáo, được an
bình tu hoc trước 1975, được an toàn ra đi tìm Tự Do trong biến cố 1975, được nhận là Tị Nạm Cộng Sản
Việt Nam và lập Tỉnh Dòng tại Carthage, Missouri, Hoa Kỳ như hiện nay;  nó còn phơi bày lòng bội bạc
đối với các Tín Hữu Hải Ngoại đã đóng góp công sức, bạc tiền, đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả sinh mạng
qua các Đại Hội từ trước tới nay.
Dù vì bất cứ lý do nào, nếu Nhà Dòng và BanTổ Chức tiếp tục loại bỏ lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, biểu
tượng của những người đã đóng góp cho Dòng Đồng Công và các Đại Hội Thánh Mẫu Carthage, khỏi
các Đại Hội Thánh Mẫu thì quyết định đó chắc chắn sẽ đem lại những hậu quả khó lường. Sự kiện Hồng
Y Phạm Minh Mẫn, với chủ trương loại bỏ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại Đại Hội Giới Trẻ Úc Châu và Đại Hội
Lòng Chúa Thương Xót tại Long Beach, California, đã để lại những hậu quả như thế nảo? Kính mong
quý Cha rút kinh nghiệm để tránh những vết xe xấu.  
Nguyện cầu Mẹ Maria, Nữ Vương nước Việt Nam,  soi sáng, dẫn dắt và chúc lành cho Tỉnh Dòng,
Ban Tổ Chức và Ngày Thánh Mẫu 2013.
Trọng kính,
BS. Trần Văn Cảo
Chủ Nhiệm

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.
SOÁ 141 THAÙNG 8-2013
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gày 15-4-1984, trong
đại lễ Năm Thánh mừng
Ơn Cứu Chuộc tại quảng trường
Thánh Phêrô, Roma, Đức cố Giáo
Hoàng, Chân Phước Gioan Phaolô
Đệ Nhị đã trao cây Thánh Giá cho
giới trẻ để họ sửa soạn tổ chức
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Năm
sau, ngày 31-3-1985, Đại Hội đã
diễn ra lần đầu tiên tại Roma, quy
Một vài biến cố đáng ghi nhận
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới
tụ 300,000 thanh thiếu niên đến trong những lần Đại Hội:
(World Youth Day) thường được cử
từ khắp nơi trên thế giới. Tính từ
hành với chương trình giống nhau.
Đại hội tại Manila năm 1995
Đại Hội đó đến Đại Hội lần này
Mỗi đại hội có một chủ đề để suy
ở Rio de Janeiro, đã có 13 đại quy tụ đông người nhất, tới 5 triệu nghiệm, thảo luận và cầu nguyện,
hội được tổ chức tại 11 quốc gia người.
thí dụ chủ đề lần này là “Hãy đi và
(Tây Ban Nha và Ý tổ chức 2 lần).
Tại Đai Hội Denver năm 1993, làm cho mọi dân nước trở thành
Đại Hội được tổ chức cách thanh niên VN phất nhiều cờ vàng môn đệ” (Go and make disciples
nhau từ 2 đến 3 năm và thu hút ba sọc đỏ chào mừng Đức Giáo of all nations - Mt 28:19). Đại hội
Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.
quy tụ những người trẻ thuộc mọi
đông đảo giới trẻ tham dự.
giòng giống, văn hóa, quốc gia để
Đại Hội Sydney năm 2008 có
- 1985 tại Roma, 300,000
gặp gỡ, học hỏi và tuyên xưng đức
biến cố tuần hành cờ vàng lớn nhất
người
tin Công Giáo. Các bạn trẻ thường
- 1987 tại Buenos Aires, sau lời tuyên bố của Đức HY Phạm trao đổi với nhau những vật kỷ
Minh Mẫn về cờ đỏ, cờ vàng, và
Argentina, 1,000,000 người
niệm, cờ, quần áo của quốc gia họ.
- 1989 tại Santiago de
Compostela, Tây Ban Nha,
400,000 người
- 1911 tại Czestochowa, Ba
Lan, 1,600,000 người
- 1993 tại Denver, Hoa Kỳ,
500,000 người
- 1995 tại Manila, Phi Luật
Tân, 5,000,000 người
- 1997 tại Paris, Pháp, 1,200,000
người
- 2000 tại Roma, Ý, 2,000,000
người
- 2002 tại Toronto, Canada,
800,000 người
- 2005 tại Cologne, Đức,
1,200,000 người
- 2008 tại Sydney, Úc, 400,000
Họ tụ tập hát những bài ca vui và
một thanh niên Việt tặng Đức Giáo
người
những bài ca đạo.
- 2011 tại Madrid, Tây Ban Hoàng Bênêđictô 16 một khăn
quàng mầu vàng 3 sọc đỏ. Cảnh
Biến cố mà mọi người dự đại
Nha, 1,400,000 người
này
được
thâu
hình
và
phổ
biến
hội
trông đợi là sự hiện diện của
- 2013 tại Rio de Janeiro, Ba
khắp thế giới.
(xem tiếp trang 42)
Tây
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gày 6 tháng 7 vừa qua, hai
biểu tượng cho Ngày Giới
Trẻ Thế Giới (WYD) là cây thập
giá* và bức linh ảnh ĐM đã được
rước về Rio de Janeiro. *(gọi là
thập giá (cross) thay vì thánh giá
(crucifix) vì không có tượng Chuá
bị đóng đinh) Hai biểu tượng đã
mau chóng trở thành biểu tượng cuả
giới trẻ, được du hành vòng quanh Brazil.” “Đây là những biểu tượng
Thế Giới đã 30 năm, di chuyển cho thấy vẻ đẹp của đức tin Kitô
giáo, sự phục
sinh của Chúa
Kitô qua thập
giá, qua cuộc
sống của tất
cả chúng ta, và
cùng một lúc
niềm vui của
những người
trẻ,
những
người
mà
trong những
năm qua đã
nhìn thấy thêm
một chút gì về
cuộc đời của
bằng mọi phương tiện từ máy bay mình, ước mơ của mình, công việc
cho đến thuyền đánh cá, từ xe hơi của mình, niềm vui của mình, qua
cho đến xe kéo chó và dừng chân các biểu tượng này”. Khi hàng triệu
ở mọi ngõ ngách từ các đại thánh thanh thiếu niên tập trung tại đại
đường nguy nga cho đến những nhà
tù tăm tối, từ các trung tâm thương
mại nhộn nhịp cho đến những công
viên quốc gia hiu quạnh. Đức Tổng
Giám Mục Orani Tempesta chủ sự
thánh lễ tiếp nhận tại nhà thờ chính
tòa St Sebastian cho biết “kể từ
Tháng Chín năm 2011, (hai biểu
tượng) đã du hành khắp Brazil,
đến thăm không chỉ các giáo phận
nhưng cũng tới các trường học,
nhà tù, quảng trường và các bộ lạc
cuả dân bản xứ,” Đức Tổng Giám
Mục nói “Bằng cách này, thông
điệp của Chúa Kitô đã tới với tất cả
mọi người đàn ông và phụ nữ của
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Lịch Sử Cây Thập Giá
Và Bức Linh Ảnh
Đức Mẹ Quan Phòng Của Giới Trẻ
 Traàn Maïnh Traùc
hội Ngày Giới Trẻ ở Rio, cây thập
giá và bức linh ảnh ĐM sẽ đồng
hành với họ trong mọi chương trình
sinh hoạt và sẽ đem lại nhiều ơn ích
như đã từng xảy ra trong lịch sử.  

Lịch sử cây thập giá WYD
Cây thập giá WYD có nhiều
tên gọi: Thập Giá Năm Thánh,
Thập Giá Thánh Du, Thập Giá Giới
Trẻ.   Cây Thập Giá là kỷ vật cuả
năm 1984, Năm Thánh Cứu Chuộc.
Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô
II quyết định rằng cần có một cây
thập giá, biểu tượng cho đức tin,
đặt gần bàn thờ chính của Vương
Cung Thánh Đường Thánh Phêrô,
để mọi người có thể nhìn thấy suốt
năm, thì người ta đã dựng lên một
cây thập giá bằng gỗ lớn, cao 3.8 m,
đúng như ý ngài mong muốn. Vào
cuối Năm Thánh, sau lễ đóng cửa
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đền thánh (cửa giữa cuả đền thánh),
Đức Giáo Hoàng đã trao cây thập
giá này cho các người trẻ trên thế
giới, đại diện bởi những thanh thiếu
niên đang sinh hoạt tại Trung tâm
Thanh niên quốc tế Saint Lawrence
ở Rôma. Lời nói của ngài nhắn nhủ
trong dịp này là: “Các bạn trẻ thân

mến, trong dịp bế mạc Năm Thánh,
tôi phó thác cho các bạn dấu hiệu
của Năm Thánh này: Thập Giá của
Chúa Kitô! Hãy đưa nó đi vòng
quanh thế giới như là dấu hiệu của
tình yêu của Chúa Giêsu đối với
nhân loại và loan báo cho tất cả
mọi người rằng chỉ qua sự chết và
sự sống lại cuả Chúa Kitô mới có
ơn cứu chuộc và sự cứu rỗi “. Các
bạn trẻ đã thực hiện ước nguyện của
Đức Thánh Cha, là đưa cây Thập
Giá đi vòng quanh thế giới. Trung
tâm Saint Lawrence trở thành nhà ở
của cây thập giá mỗi khi không có
chương trình hành hương.  Cuộc du
hành đầu tiên là đến Munich ở Đức
để tham dự “Katholikentag” (Ngày
Công Giáo) cử hành vào tháng Bảy
năm 1984. Vì chỉ là một cây thập
10

giá bằng gỗ thô sơ cho nên lúc đầu
không ai chú ý đến nó. Chỉ sau khi
những quan chức nhận ra rằng đây
là một kỷ vật mà Đức Thánh Cha
có lòng lưu luyến thì nó mới được
đưa lên cạnh bàn thờ cho mọi người
nhìn thấy.
Sau đó, cuộc du hành đã đi
qua Lourdes,
Paray-leMonial
và
nhiều nơi ở
Pháp rồi lại về
Đức một lần
nữa. Khi nghe
điều này, Đức
Giáo Hoàng
nói, “Họ nên
mang nó qua
Prague cho
Đức Hồng Y
To m a s e k ” .
Lúc đó, Tiệp
Khắc còn là
một quốc gia
sau bức màn
sắt và mãi đến tháng Giêng năm
sau, 1985, một nhóm thanh niên
Đức mới có thể đưa cây thập giá
đến Prague theo như ước nguyện
của Đức Thánh Cha. Năm 1985
cũng là Năm Thanh Niên Quốc tế
được công bố bởi Liên Hiệp Quốc,
và 300.000 người
trẻ đã gặp gỡ
Đức Thánh Cha
tại quảng trường
Thánh Phêrô vào
Chúa Nhật Lễ Lá.
Cây Thập Giá một
lần nữa lại xuất
hiện tại cuộc họp
đó, rồi sau đó,
được rước đi nhiều
cuộc họp thanh
thiếu niên, nhiều
cuộc hành hương,

và dẫn đường nhiều đoàn rước trên
đường phố của châu Âu: Ý, Pháp,
Luxembourg, Ireland, Scotland,
Man-ta và Đức.  Những sự kiện như
thế dẫn tới ý tưởng tổ chức những
ngày hội cho Thanh Thiếu Niên.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
công bố ý định tổ chức hằng năm các
Ngày Thanh Niên Thế Giới, bắt đầu
mỗi năm vào dịp lễ Lá. Thế là Chuá
Nhật Lễ Lá năm 1986, cây thập giá
đã có mặt ở Rôma cho Ngày Giới
Trẻ Thế Giới lần thứ nhất, và từ đó
luôn luôn đồng hành với tất cả các
Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Năm 1987
Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 2
được tổ chức tại Buenos Aires ở
Argentina vào tháng Tư. Đây là lần
đầu tiên cây Thập Giá đến châu Mỹ.  
Năm 1988, trong chương trình luân
phiên cuả Ngày Giới Trẻ Thế Giới
lần thứ 3, cây Thập Giá đã vượt Đại
Tây Dương đến Steubenville Hoa
Kỳ. Năm 1989, Ngày Giới Trẻ Thế
Giới lần thứ 4, cây thập giá thực
hiện chuyến viếng thăm Châu Á lần
đầu tiên, tới dự Đại Hội Thánh Thể
Quốc Tế tại Seoul Hàn Quốc.
Chúa Nhật Lễ Lá năm 1992,
nhân ngày khai mạc Ngày Giới Trẻ
Thế Giới lần thứ 7 tại Rôma, một
phong tục mới khởi đầu, đó là cây
thập giá đã được các thanh niên Ba
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Lan trao tận tay
cho ban tổ chức
Ngày Giới Trẻ kế
tiếp, là các thanh
niên Hoa Kỳ.  Cây
Thập Giá du hành
qua toàn nước Mỹ
trong năm 1993,
tham dự các lễ kỷ
niệm, các cuộc
biểu tình, hội
nghị, hành hương,
và có mặt tại Ngày
Giới Trẻ Thế Giới
lần thứ 8 tổ chức
tại Denver vào
tháng Tám.  Chúa
Nhật Lễ Lá năm
1994, khai mạc
Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 9
tại quảng trường Thánh Phêrô, một
đại diện của giới trẻ Hoa Kỳ đã trao
cây thập giá cho các đại biểu thanh
niên Philippines.  ở Philippine, cây
Thập Giá đã thực hiện cuộc hành
hương xung quanh 79 giáo phận
của Phi Luật Tân, di chuyển bằng
thuyền, trên vai của các thanh
niên địa phương, hoặc bằng bất cứ
phương tiện giao thông vận tải nào
có sẵn. Năm 2001, cây Thập Giá đã
bay qua Đại Tây Dương và bắt đầu
cuộc hành hương dài chung quanh
nước Canada rộng lớn, di chuyển
bằng máy bay thương mại, máy bay
hạng nhẹ, chó kéo xe, xe tải, máy
kéo, thuyền buồm và thuyền đánh
cá. Đã đến thăm các nhà thờ giáo
xứ, các trung tâm cải tạo thanh thiếu
niên, nhà tù, trường học, trường đại
học, di tích lịch sử quốc gia, trung
tâm mua sắm, trung tâm thành phố,
quận lỵ, hộp đêm và công viên.
Cuộc hành trình chung quanh
Canada bị gián đoạn ba ngày trong
năm 2002 để người ta đưa cây
Thập Giá đến Ground Zero ở New
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York như một
dấu hiệu của
hy vọng cho
người dân Hoa
Kỳ sau thảm
kịch 11 tháng
9.   Từ đó cây
Thập Giá đã
trở thành một
biểu
tượng
cuả hy vọng, ở
đâu cũng vậy,
người ta chen
nhau đến để
được chạm vào
nó, nắm lấy nó,
và cầu nguyện
chân thành. Có
rất nhiều người
đã xúc động sâu sắc khi đứng trước
cây Thập Giá. Những năm gần đây,
số nhân chứng tăng vọt có lẽ nhờ ở
phương tiện Internet dối dào. Những
lời khai được lưu trữ tại Trung tâm
Thanh niên Quốc tế Saint Lawrence,
và trên các ấn phẩm cuả các Ngày
Giới Trẻ Thế Giới. Một số người
đã thắc mắc là làm thế nào mà hai
miếng gỗ có thể có tác dụng như
vậy về cuộc sống của một người.,
Bất cứ nơi nào nó đi qua, mọi người
hỏi rằng bao giờ nó trở lại. Người ta
nhìn thấy sự hiện diện của tình yêu
Thiên Chúa. Thông qua Thập Giá,
nhiều người trẻ có thể hiểu được
Mầu Nhiệm Phục Sinh và một số
có thêm can đảm để lựa chọn một
cuộc sống khác tốt hơn. Một thanh
niên trẻ tuổi Canada cho biết: “Cây
Thập Giá này có một tác động to
lớn trên tất cả các quốc gia mà nó đi
tới. Điều này trở thành hiển nhiên
đối với tôi qua buổi lễ trao Thập
Giá từ những bạn người Ý. Họ (các
bạn trẻ Ý).. rất cảm xúc, khóc sướt
mướt vì nỗi buồn phải xa rời nó.
Chúng tôi, mặt khác, cũng khóc với

những giọt nước mắt mừng vui vì
chúng tôi đã nhận được một biểu
tượng mạnh mẽ mà chúng tôi biết
là sẽ có ảnh hưởng đến quốc gia của
chúng tôi.”

Bức Linh Ảnh
ĐM Quan Phòng.
Sau năm 2003, cây Thập Giá
không còn phải đi du hành đơn độc
một mình nữa. Nó sẽ luôn luôn được
đi kèm với một biểu tượng của Đức
Trinh Nữ Maria (như chính Chúa
Kitô đã đi cùng với mẹ mình trong
lịch sử.)  Ngày Chúa Nhật Lễ Lá tại
Rôma năm 2003, khi đoàn đại biểu
Canada trao thập giá cho những
thanh niên Đức, Đức Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II đã trao phó cho họ
thêm một biểu tượng về Đức Mẹ.
Biểu tượng mới là một bản sao bức

linh ảnh cổ có tên là Mary Salus
Populi Romani (đấng quan phòng
cuả nhân dân La Mã ). Đức Giáo
Hoàng nói: “Hôm nay tôi cũng phó
thác cho đoàn cuả nước Đức một
biểu tượng của Mẹ Maria. Từ giờ
(xem tiếp trang 74)
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Họp báo ngày 17 tháng 7 về

Chuyến Tông Du Brazil
của Đức Thánh Cha

S

áng Thứ Tư 17 tháng 7, phòng báo chí
Tòa Thánh đã có cuộc họp báo trình bày
những thay đổi vào giờ chót trong chuyến đi quốc
tế đầu tiên của Đức Giáo Hoàng đến với Ngày
Giới trẻ Thế giới ở
Brazil, cũng là chuyến
đi đầu tiên của ngài trở
lại quê hương Nam Mỹ.
Bất chấp những
xáo trộn gần đây tại
Brazil, Đức Thánh Cha
Phanxicô đã quyết định
dùng một chiếc xe jeep
mui trần giống như ngài
vẫn dùng hiện nay tại
quảng trường Thánh
Phêrô thay vì chiếc
pope mobile có gắn kính
chống đạn.
Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo
chí Tòa Thánh nói:
“Giới chức Vatican luôn luôn đặt rất nhiều niềm
tin vào chính quyền địa phương, đó chắc chắn là
những người có thẩm quyền. Họ biết công việc của
họ và họ chắc chắn sẽ làm mọi thứ có thể để đảm
bảo sự an toàn cho tất cả mọi người. “
Người phát ngôn Vatican còn tiết lộ thêm:
“Đức Giáo Hoàng sẽ di chuyển xung quanh
khu ổ chuột bằng cách đi bộ. Ngài cũng sẽ đi vào
bên trong một trong các căn nhà trong khu này để
gặp gỡ một gia đình. Sau đó, ngài sẽ đến một sân

ª Đặng Tự Do 7/17/2013

bóng đá, nơi ngài sẽ gặp gỡ cộng đồng. “
Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ gặp Tổng thống Brazil
Dilma Roussef nhiều lần trong thời gian Đại Hội Giới
Trẻ Thế Giới. Thêm vào đó, hôm thứ Sáu 26 Tháng
Bảy, ngài sẽ gặp gỡ với
các tổng thống thuộc Mỹ
Châu Latin khác, là những
vị khách mời của Tổng
thống Roussef.
Bổ sung thêm chi tiết
về chuyến viếng thăm của
Đức Thánh Cha tại Đền
Thánh Đức Mẹ Aparecida
là Đền Kính Đức Mẹ lớn
nhất trên thế giới, cha
Federico Lombardi cho
biết:
“Đức Giáo Hoàng
muốn đến thăm Đền Đức
Mẹ Aparecida để đọc một lời cầu nguyện đặc biệt cho
ngày Quốc Tế Giới Trẻ, cho tất cả các thanh niên thiếu
nữ mà ngài sẽ gặp gỡ, và cho triều đại giáo hoàng của
ngài. Đó là một số những ý chỉ, mà ngài phó thác cho
sự cầu bầu của Đức Mẹ.”
Một thay đổi nhỏ cũng sẽ được nhìn thấy trên
chuyến bay của Đức Giáo Hoàng từ Rôma sang Rio De
Janeiro. Vatican đã thông báo rằng cuộc họp báo trên
chuyến bay sẽ không diễn ra. Thay vào đó, Đức Giáo
Hoàng sẽ đích thân gặp gỡ và chào hỏi tất cả các nhà
báo, từng người một. °

ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNG
NGUYEÄT SAN DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN
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Ngày Giới Trẻ Thế Giới chính thức khai mạc

Cờ vàng VN tung bay cùng cờ các nước
LTS. Vì báo được chuyển đến nhà in trong những ngày đầu chuyến Tông Du của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đến
nước Ba Tây, và chủ sự Đại Hội Toàn Cầu ngày Giời Trẻ Thế Giới tại thủ đô Rio Janeiro, mà cao điểm vào ngày 27
và 28 tháng 7/2013. DĐGD sẽ tường thuật đầy đủ những tin tức, sinh hoạt, các bài giảng và huấn dụ của ĐTC trong
số tới.

N

gày Giới Trẻ Thế giới
chính thức khai mạc
vào tối hôm nay ngày 23 tháng
7 với một buổi lễ trọng thể tại
bãi biển Copacabana của Rio.
Trước sự hiện diện cuả hằng
trăm giám mục và khoảng 300 ngàn
thanh niên thiếu nữ từ khắp nơi qui
tụ về đây, cây Thập Giá Giới Trẻ
và bức linh ảnh Đức Mẹ đã được
rước lên một khán đài vĩ đại mới
được dựng lên trên bãi biển, trong
một khung cảnh ca nhạc và ánh
sáng muôn màu.
Cuộc rước hai biểu hiệu cuả
giới trẻ đã đi qua một rừng cờ cuả
các quốc gia trên thế giới, trong đó
có sự hiện diện cuả lá cờ vàng Việt
Nam, đi đồng hành với bức linh
ảnh một đoạn đường dài.
Đức Tổng Giám Mục Orani
Tempesta của Rio de Janeiro, chủ
sự buổi lễ, đã chào đón khách hành
hương và thúc giục họ truyền bá
niềm vui và sự bình an của Chúa
Giêsu Chúa Kitô cho toàn thế
giới.

Chúa Kitô, và như những người
lính canh buổi sáng, hãy làm việc
cho sự đổi mới của thế giới trong
ánh sáng hướng dẫn của Thiên
Chúa.”
Nhân danh là người đứng đầu
của Giáo Hội trong thành phố

chủ nhà, Đức Tổng Giám Mục
Tempesta chào đón những người
hành hương Ngày Giới trẻ Thế
giới rằng “thành phố kỳ diệu này
trở nên đẹp hơn với sự hiện diện
của quí bạn.”◙
(Trần Mạnh Trác-Vietcatholic)

“Hãy đi vào thành phố, làm
chứng cho Chúa Giêsu Kitô, cam
kết với thế giới mới”, Đức Tổng
Giám Mục Tempesta lên tiệng hô
hào trong bài giảng.
“Hãy lây lan đến tất cả mọi
người niềm vui và sự bình an của
SOÁ 141 THAÙNG 8-2013
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Đón tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô
tại Rio de Janeiro, thủ đô Brazil
RIO DE JANEIRO.
TC Phanxicô đã được đón
tiếp nồng nhiệt khi ngài
đến Rio de Janeiro chiều ngày 22-72013, tuy nhiên, lần đầu tiên trong
lịch sử, đoàn xe của ĐGH bị kẹt
và dân chúng xáp lại để chào ngài
khiến các nhân viên an ninh lo sợ.

Đ

về những đề tài mà chúng ta cùng
chia sẻ, như các quyền con người
và nạn nghèo đói.. Chúng tôi biết
rằng chúng tôi đang có ở đây một
vị lãnh đạo tôn giáo nhạy cảm đối
với công bằng xã hội và chúng ta
chiến đấu chống lại một kẻ thù
chung, đó là sự chênh lệch trong
trước khi lên chiếc xe nhỏ hiệu Fiat
mọi hình thức”.
Idea của Italia nhưng chế tạo tại
Brazil, để tiến về trung tâm thành
phố. Xe chở ĐTC được các xe an Diễn văn của ĐTC
ninh hộ tống và các trực thăng bay
Về phần ĐTC, trong lời đáp
bên trên canh chừng.
từ, ngài đặc biệt đề cao tầm quan
Khi đoàn xe của ĐTC càng tiến trọng của giới trẻ, như “con ngươi
gần trung tâm thành phố, số người trong đôi mắt” cần được chăm sóc
để có thể nhìn thấy và tiến bước.
Ngài nói:

Bà Tổng Thống Brazil Dilma Roussef đón tiếp Đức Thánh Cha

Chiếc Airbus A330 của hãng
Alitalia chở ĐTC, đoàn tùy tùng
và hơn 70 ký giả quốc tế đáp xuống
phi trường thành phố Rio lúc 3 giờ
43 phút chiều ngày 22-7, giờ địa
phương, tức là sớm hơn dự định
hơn 15 phút. Nhưng 18 phút sau
đó, ngài mới xuất hiện giữa tiếng
reo hò của mọi người.
Từ trên máy bay bước xuống,
ĐTC đã được bà tổng thống Dilma
Roussef nồng nhiệt tiếp đón,trước
khi được 2 em bé trao tặng hoa,
trong khi đó ca đoàn 120 em học
sinh hát mừng vị chủ chăn của
Giáo Hội. ĐTC cũng dành 15 phút
để chào thăm các quan chức chính
quyền Brazil và một số HY GM,
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đứng hai bên đường càng đông
đảo, nhiều người tiến sát lại xe chở
ngài, nhất là khi đoàn xe bị kẹt vì
lưu thông. Các nhân viên an ninh
lo sợ và hết sức bảo vệ Ngài trước
sự chen lấn của dân chúng, tuy
nhiên, ĐTC vẫn bình thản, chào
thăm mọi người bao nhiêu có thể.
Các đại diện chính quyền và
ngoại giao đoàn chờ đợi ĐTC tại
dinh Guanabara, nên người ta đã
phải dùng trực thăng quân sự chở
ngài và đoàn tùy tùng tới dinh này
Trong lời chào mừng ĐTC,
bà tổng thống Roussef của Brazil
nói rằng: “Sự hiện diện của ngài
tại Brazil mang lại cho chúng ta
cơ hội chia sẻ một cuộc đối thoại

“Trong sự quan phòng yêu
thương, Thiên Chúa đã muốn cuộc
công du quốc tế đầu tiên trong
triều đại Giáo Hoàng của tôi cho
tôi cơ hội được trở về Mỹ châu la
tinh yêu quí, cụ thể là tại Brazil,
quốc gia vốn tự hào về những quan
hệ lâu dài với Tông Tòa, và những
tâm tình đức tin sâu xa và thân
hữu vẫn luôn nối kết quốc gia này
một cách đặc biệt với Người Kế Vị
Thánh Phêrô. Tôi cảm tạ vì lòng từ
ái này của Thiên Chúa.
Tôi được biết rằng, để đến với
dân tộc Brazil, cần đi vào cánh cửa
tâm hồn bao la của họ; vì thế lúc
này đây, tôi mạn phép nhẹ nhàng
gõ vào cánh cửa ấy. Tôi xin phép
được vào và lưu lại một tuần lễ
với anh chị em. Tôi không có vàng
bạc, nhưng tôi mang điều quí giá
nhất được ban cho tôi: đó là Chúa
Giêsu Kitô! Tôi đến nhân danh
Ngài để nuôi dưỡng ngọn lửa tình
yêu thương huynh đệ đang nung
nấu trong mỗi tâm hồn và tôi mong
ước gửi đến tất cả và từng người
lời chào của tôi: ”Bình an của
Chúa Kitô ở cùng anh chị em!”
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

Tôi kính chào bà Tổng Thống,
và các vị quan chức trong chính
quyền của Bà. Tôi cám ơn Bà vị
sự tiếp đón quảng đại và những
lời qua đó Bà muốn biểu lộ niềm
vui của dân Brazil vì sự hiện diện
của tôi tại quốc gia này. Tôi cũng
chào Ông thống đốc tiểu bang này,
đã đón tiếp tôi tại dinh chính phủ,
và chào ông thị trưởng thành Rio
de Janeiro, cũng như quí vị thuộc
ngoại giao đoàn cạnh chính phủ
Brazil, các vị khác trong chính
quyền và tất cả những người đã
tận tụy làm cho cuộc viếng thăm
của tôi trở thành thực tại.

đại lục, nói những ngôn ngữ khác
nhau, họ mang những văn hóa khác
nhau, nhưng họ tìm được nơi Chúa
Kitô những câu trả lời cho những
khát vọng cao thượng và chung
cho mọi người và có thể thỏa mãn
niềm khao khát chân lý trong sáng
và tình thương chân thực liên kết
họ với nhau vượt ra ngoài mọi sự
khác biệt.
Chúa Kitô cống hiến cho họ
không gian, Ngài biết rằng không
thể có năng lực mạnh mẽ hơn năng
lực bộc phát từ con tim ngươi trẻ
khi họ cảm nghiệm được sự chinh
phục của tình bạn với Ngài. Chúa
Kitô tín nhiệm người trẻ và ủy
thác cho họ tương lai sứ mạng của
Ngài: ”Các con hãy ra đi, làm cho
mọi dân tộc thành môn đệ”, các
con hãy ra đi ngoài những biên
cương của những gì có thể đối với
con người và kiến tạo một thế giới
của những người anh em. Nhưng
cả những người trẻ cũng tín thác
nơi Chúa Kitô: họ không sợ liều
mạng với Chúa, vì họ biết là sẽ
không bị thất vọng.

Tôi muốn gửi đến các anh
em GM của tôi lời chào thân ái,
những vị đang mang trọng trách
hướng dẫn đoàn chiên Chúa tại
đất nước bao la này, và các giáo
phận quí mến của các vị. Qua cuộc
viếng thăm này, tôi muốn tiếp tục
sứ mạng mục tử của GM Roma là
củng cố các anh em trong niềm tin
nơi Chúa Kitô, khích lệ họ trong
việc làm chứng về những lý do
hy vọng nảy sinh từ Chúa Kitô và
khuyến khích họ cống hiến cho tất
Khi bắt đầu cuộc viếng thăm
cả mọi người sự phong phú vô tận
của tôi tại Brazil, tôi biết rõ rằng,
của tình yêu Chúa Kitô.
khi ngỏ lời với người trẻ, tôi cũng
“Như đã biết, lý do chính sự nói với gia đình họ, với cộng đoàn
hiện diện của tôi tại Brazil vượt Giáo Hội và quốc gia nguyên quán
lên trên mọi biên cương. Thực của họ, với những xã hội trong đó
vậy, tôi đến đây nhân Ngày Quốc họ hội nhập, những người nam nữ
Tế giới trẻ. Tôi đến để gặp những mà phần lớn tương lai của các thế
ngừơi trẻ đến từ mọi nơi trên thế hệ trẻ này tùy thuộc.
giới, được thu hút vì vòng tay mở
Quí vị thường nghe các bậc
rộng của Chúa Kitô Cứu Thế. Họ
cha mẹ nói: “Con cái là con ngươi
muốn tìm được nơi nương náu
trong mắt chúng ta”. Thật là một
trong vòng tay của Chúa, gần con
câu nói khôn ngoan của Brazil khi
tim của Chúa, nghe lại tiếng gọi
áp dụng cho người trẻ hình ảnh
mạnh mẽ và rõ ràng của Chúa:
con ngươi trong mắt, là cửa sổ qua
”Các con hãy đi và làm cho mọi
đó ánh sáng đi vào chúng ta, mang
dân tộc trở thành môn đệ”.
lại cho chúng ta phép lạ của nhãn
Những người trẻ ấy đến từ các giới! và chúng ta sẽ ra sao nếu
SOÁ 141 THAÙNG 8-2013

chúng ta không săn sóc con mắt
của chúng ta? Làm sao chúng ta
có thể tiến bước? Mong ước của
tôi là trong tuần lễ này, mỗi người
chúng ta để cho câu hỏi thách thức
này chất vấn.
Giới trẻ là cửa sổ qua đó tương
lai đi vào thế giới và vì thế giới trẻ
đề ra cho chúng ta những thách đố
lớn. Thế hệ chúng ta có tỏ ra xứng
với lời hứa nơi mỗi người trẻ khi
biết mang lại cho họ không gian,
bảo vệ những điều kiện vật chất và
tinh thần để họ phát triển; mang lại
cho họ những nền tảng vững chắc
để có thể xây dựng cuộc sống, bảo
đảm cho họ an ninh và nền giáo
dục để họ trở thành điều họ có thể;
thông truyền cho họ những giá trị
bền vững đáng tranh đấu để sống;
bảo đảm cho họ một chân trời siêu
việt cho khát vọng hạnh phúc chân
chính của họ và óc sáng tạo của
họ trong sự thiện; phó thác cho họ
gia sản một thế giới tương ứng với
mẫu mực cuộc sống con người;
thức tỉnh nơi họ tiềm năng tốt đẹp
nhất để trở thành người nắm vai
chính về tương lai của họ và đồng
trách nhiệm về vận mệnh của tất
cả mọi người.
Để kết luận, tôi xin tất cả mọi
người đặc biệt quan tâm, và nếu
có thể tỏ ra thiện cảm cần thiết để
thiết lập một cuộc đối thoại giữa
những người bạn. Lúc này đây,
vòng tay của tôi mở rộng để ôm
lấy toàn thể quốc dân Brazil, trong
sự phong phú của mình về mặt
nhân sự, văn hóa và tôn giáo. Từ
miền Amazzonia đến miền Pampa,
từ những vùng khô cằn cho tới
Pantanal, từ những làng nhỏ cho
đến những thành thị lớn, ước gì
không ai cảm thấy bị loại trừ khỏi
lòng quí mến của tôi.
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Thứ tư 24-7 này, nếu Chúa
muốn, tôi nhắc nhớ đến tất cả anh
chị em với Đức Mẹ Aparecida, khẩn
cầu sự bảo vệ từ mẫu của Người
trên các gia cư và gia đình của anh
chị em. Ngay từ bây giờ tôi chúc
lành cho tất cả anh chị em. Cám
ơn anh chị em đã tiếp đón tôi.”
Sau diễn văn chào mừng của
Bà tổng thống Rousself và diễn
từ của ĐTC, và giới thiệu thành

phần của hai phái đoàn, ĐTC và
bà Tổng thống đã hội kiến riêng
trong 20 phút, trước khi gặp gỡ
gia đình bà, trao đổi quà tặng, rồi
ngài gặp ông thống đốc bang Rio
và thị trưởng thành phố cùng tên.
Bà Dilma Roussef năm nay
66 tuổi (1947) là tổng thống thứ
36 của Brazil, con của một người
Bulgari di dân và nguyên là một
giáo sư. Sau khi tốt nghiệp kinh tế

tại đại học liên bang Minas
Gerais, bà bắt đầu tham gia
đấu tranh chính trị chống lại chế
độc độc tài quân phiệt ở Brazil
(1964-1985), từng bị bắt và cầm
tù 3 năm. Mãn tù bà cộng tác vào
việc thành lập đảng Dân Chủ Lao
Động. Dưới thời tổng thống Lula
bà làm bộ trưởng quặng mỏ, năng
lượng và giao thông. Cách đây 3
năm, bà Roussef được bầu làm
nữ tổng thống đầu tiên của Brazil.
Giã từ dinh Guanabara sau các
cuộc hội kiến với các nhân vật
chính quyền, ĐTC về trung tâm
Sumaré của Tổng giáo phận Rio de
Janeiro, cách đó hơn 7 cây số để
dùng bữa và nghỉ đêm. Trung tâm
này là nhà ở của Đức TGM Rio de
Janeiro tọa lạc trong một khu vực
xanh tươi cao 400 mét. Tại đây
cũng có một trung tâm học vấn
rộng lớn, dành cho các cuộc gặp
gỡ văn hóa, các khóa huấn luyện
và các cuộc tĩnh tâm.◙
Lm G. Trần Đức Anh OP

Phái đoàn Việt Nam tham dự
Ngày Giới trẻ Thế giới
ª Gm Giuse Vũ Văn Thiên
WHĐ (11.07.2013)
rong tình hiệp thông với
Đức Thánh Cha và các bạn
trẻ đến từ bốn phương, đại diện
giới trẻViệt Nam sẽ có mặt trong
Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 28,
được tổ chức tại thành phố Rio de
Janeiro, Braxin, từ ngày 23 đến 28
tháng 7 năm 2013. Đức Thánh Cha
Phanxicô sẽ đến gặp gỡ các bạn
trẻ trong dịp này. Ngài sẽ chủ sự
giờ canh thức cầu nguyện đêm thứ

T
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bảy 27-07 và thánh lễ sáng 28-07.
Với chủ đề “Các con hãy đi và
làm cho muôn dân trở thành môn
đệ!” (Mt 28,19), các bạn trẻ được
mời gọi học hỏi và suy tư về sứ
mạng loan báo Tin Mừng của Giáo
Hội, đồng thời cũng là sứ mạng của
người trẻ trong xã hội hôm nay.
Rio là thành phố lớn thứ hai
của Braxin, đã chuẩn bị sẵn sàng
để tiếp đón các tham dự viên đến
từ khắp nơi trên thế giới.

Phái đoàn Việt Nam gồm 3
giám mục (Đức cha Micae Hoàng
Đức Oanh, Đức cha Phaolô
Nguyễn Thái Hợp và Đức cha
Giuse Vũ Văn Thiên) và 24 thành
viên, trong đó có 14 linh mục và
10 giáo dân. Hiện nay phái đoàn
đang hoàn tất những thủ tục để xin
visa nhập cảnh và sẽ lên đường vào
ngày Chúa nhật 21-07-2013.
Chúng ta cầu nguyện cho sự
thành công của Ngày Giới trẻ Thế
giới và cho phái đoàn Việt Nam
thực sự mang đến cuộc gặp gỡ này
những nét văn hóa rất riêng của
người công giáo là con cháu Lạc
Hồng. ◙
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

Ngày Giới
Trẻ Thế Giới
Rio 2013
qua những
con số
WHĐ (17.07.2013)
hững ngày này, khi hàng
trăm ngànbạn trẻ Công
giáo lũlượt tuốn về Brazil, cũng
là lúc các điều phối viên Ngày
Giới trẻ Thế giới (GTTG) Rio de
Janeiro đang hoàn tất những chuẩn
bị cuối cùng cho Đại hội dự kiến
sẽ đón tiếp đến 2,5 triệu người.

N

Tính đến ngày 15 tháng Bảy,
hơn 320.000 người đã ghi danh
tham dự sự kiện này. Điều phối
viên truyền thông Carol Castro
cho biết nhiều người sẽ ghi danh
khi đến nơi, và sẽ có nhiều người
tham gia các sự kiện mà không ghi
danh.
Các quốc gia có số người
ghi danh đông nhất là Brazil,
Argentina và Hoa Kỳ, nhưng cũng
có những bạn trẻ đến từ những nơi
xa như Slovakia, Philippines và
Việt Nam.
Hơn 8.400 linh mục từ khắp
nơi trên thế giới đã xin xác nhận
để tham gia sự kiện này. Khoảng
5.500 phóng viênđã được cấp phép
để tường thuật chuyến tông du
quốc tế đầu tiên của Đức Thánh
Cha Phanxicô.
Trong số người tham dự đã
ghi danh có 55 phần trăm lànữ và
60 phần trăm trong độ tuổi từ 19
đến 34. Khoảng 300.000 giường
tại các gia đình, trung tâm thể thao
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và trường học ở Rio được dành
sẵn cho các tham dự viên Ngày
GTTG.
Ban tổ chức cho biết có hơn
270 địa điểm giảng dạy giáo lý
bằng 26 ngôn ngữ, trong đó có
tiếng Ba Lan, Latvia, Quan Thoại
và Flemish.
Trong suốt tuần lễ Đại hội, sẽ
có 60.000 tình nguyện viên, trong
đó 7.000 là người nước ngoài, sẵn
sàng giúp đỡ và hướng dẫn khách
hành hương đến các địa điểm diễn
ra các sựkiện ở Rio. Gần 800 ca
sĩ, vũ công, diễn viên và nhạc sĩ sẽ
tham gia vào những sự kiện chính.
Ban tổ chức đã chuẩn bị 4 triệu
bánh lễ và 100 tòa giải tội.
Ngày 25 tháng Bảy, Đức Thánh
Cha sẽ chào đón khách hành hương
trên một lễ đài nhìn ra bãi biển
Copacabana. Để phục vụ những
người không thể đến được khu vực
chính, ban tổ chức đã đặt 2 màn
hình lớn và 16 màn hình nhỏ hơn
cùng với 26 tháp âm thanh.
Đêm canh thức 27 tháng Bảy
được tổ chức bên ngoài thành
phố, tại một khu vực rộng tương
đương 150 sân bóng đá, được gọi
là Campus Fidei (Cánh đồng Đức
Tin). Đây cũng là nơi Đức Thánh
Cha Phanxicô cử hành Thánhlễ bế
mạc vào ngày 28 tháng Bảy. Có 33
màn hình lớn ngoài trời giúp mọi
người dễ dàng tham dự Thánh lễ.

Những người nghỉ qua đêm tại
khu vực này sẽcó thêm tiện nghi
thoải mái với 4.673 phòng tắm di
động, trong đó có 270 phòng thiết
kế cho người khuyết tật.
Hơn 12 triệu lít nước được cung
cấp cho cáckhách hành hương,
phân bố ở 177 địađiểm trên khắp
khu vực.
Lực lượng vũ trang của Brazil
chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn
cho những người hành hương tại
Campus Fidei. 1.500 binh sĩ sẽ
đóng quân bên trong CampusFidei
trong khi lực lượng an ninh quốc
gia có 1.300 người tuần tra cả bên
trong và bên ngoài khu vực canh
thức.
Trong suốt thời gian diễn ra
Đại hội, hơn 10.200 đơn vị quân
đội sẽ phụ trách giữ an ninh cho
khách hành hương. Sốthành viên
của các lực lượng vũ trang được
huy động để bảo đảm an ninh cho
khách hành hương đã tăng thêm
(từ 8.500) sau các cuộc biểu tình
chính trị-xã hội gần đây tại một
số thành phố ở Brazil. Đức Thánh
Cha Phanxicô sẽ được 600 nhân
viên quân sự và 80 người thuộc
cảnh sát liên bang Brazil bảo vệ,
không kể cảnh sát Vatican cùng đi
với ngài.◙
(Theo CNS)

ª Minh Đức
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H. Ngày Giới Trẻ Thế
Giới còn được gọi là ngày gì?
T. Ngày Giới Trẻ Thế Giới
còn được gọi là Ngày Quốc Tế
Giới Trẻ.

Tìm Hiểu
SỨ ĐIỆP NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2013
CỦA ĐỨC THÁNH CHA
BÊ-NÊ-ĐÍC-TÔ XVI

H. Ngày Giới Trẻ Thế Giới
(hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ)
H. Chủ đề của Sứ Điệp Ngày
năm 2013 sẽ diễn ra khi nào và
Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc
ở đâu?
T. Ngày Giới Trẻ Thế Giới Tế Giới Trẻ) 2013 của Đức Thánh
(hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) năm Cha Bê-nê-đíc-tô XVI là gì?
T. Chủ đề của Sứ Điệp Ngày
2013 diễn ra từ ngày 23 đến ngày
Giới
Trẻ
Thế Giới (hay Ngày Quốc
28 tháng 7 năm 2013 tại thành phố
Rio de Janeiro thủ đô Bra-xin. Tế Giới Trẻ) 2013 của Đức Thánh
Cha Bê-nê-đíc-tô XVI là:  “Hãy đi
và
làm cho muôn dân trở thành
H. Ngày Giới Trẻ Thế Giới
(hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) môn đệ”
năm 2013 là Ngày Giới Trẻ Thế
H. Chủ đề của Sứ Điệp Ngày
Giới lần thứ bao nhiêu?
T. Ngày Giới Trẻ Thế Giới Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc
(hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) năm Tế Giới Trẻ) 2013 có xuất xứ từ đâu?
T. Chủ đề của Sứ Điệp Ngày
2013 là Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Giới
Trẻ Thế Giới (hay Ngày
(hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) lần
thứ 28, kể từ ngày được Đức Thánh Quốc Tế Giới Trẻ) 2013 có
xuất xứ từ chính Lời của Chúa
Cha Gio-an Phao-lô II thành lập.
Giê-su Ki-tô Phục Sinh nói với
H. Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ các Tông đồ, trong Tin Mừng
Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Mát-thêu, chương 28 cầu 19.
Trẻ) 2013 là của Đức Giáo Hoàng
H. Trong Sứ Điệp Ngày Giới
nào?
Trẻ
Thế
Giới (hay Ngày Quốc Tế
T. Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ
Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh
Trẻ) 2013 là của Đức Thánh Cha Cha Bê-nê-đíc-tô XVI triển khai
Bê-nê-đíc-tô XVI. Ngài công bố chủ đề như thế nào?
T. Trong Sứ Điệp Ngày Giới
Sứ điệp này vào ngày 16/11/2012
Trẻ
Thế
Giới (hay Ngày Quốc Tế
khi Ngài còn tại chức Giáo Hoàng.
Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh
Cha
Bê-nê-đíc-tô XVI triển khai
H. Đức Giáo Hoàng nào sẽ
hiện diện trong Ngày Giới Trẻ chủ đề qua lời mở đầu và 6 số
Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới
Số 1:  Một lời mời gọi cấp bách
Trẻ) tại Rio de Janeiro?
T. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô Số 2:  Trở nên môn đệ của Đức Kisẽ hiện diện trong Ngày Giới Trẻ tô
Thế Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới Số 3:  Các con hãy ra đi
Số 4:  Hãy qui tụ muôn nước
Trẻ)  tại Rio de Janeiro.
Số 5:  Hãy làm cho muôn dân trở
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thành môn đệ
Số 6:   Hãy kiên vững trong đức
tin
Số 7:  Với toàn thể Giáo Hội
Số 8: “Lạy Chúa, này con đây”
Và lời kết thúc
H. Trong “lời mở đầu” của Sứ
Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) lần thứ
28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô
XVI viết/nói gì với người trẻ?
T. Trong “lời mở đầu” của
Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới
(hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần
thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíctô XVI
(a) gửi lời chào đầy niềm vui
và yêu thương đến tất cả các người
trẻ,
(b) mời gọi các người trẻ tham
dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) lần thứ
28 tại Rio de Janeiro (Bra-xin) từ
ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013,
(c) nhắc đến tượng Chúa Giêsu Ki-tô Chúa Cứu Thế tại Rio de
Janeiro là một biểu tượng nhiều ý
nghĩa,
(d) mời gọi các người trẻ
chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế
Giới (hay Ngày Quốc Tế   Giới
Trẻ) lần thứ 28 tại Rio de Janeiro
(Bra-xin) bằng việc suy niệm trên
chủ đề của Ngày Giới Trẻ Thế Giới
(hay Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) năm
2013: “Hãy đi và làm cho muôn
đân trở thành môn đệ” (Mt
28,19).
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

H. Trong tựa đề “một lời mời
gọi cấp bách” (số 1) của Sứ Điệp
Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) lần thứ
28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíctô XVI viết/nói gì với người trẻ?
T. Trong tựa đề “một lời mời
gọi cấp bách” (số 1) của Sứ Điệp
Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày
Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức
Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI
(a) nhắc đến nhiều người
đã đóng góp cho việc mở mang
Nước Chúa:
“với sự quảng đại bỏ mình,
đã có những đóng góp lớn lao cho
Nước Thiên Chúa và sự phát triển
của thế giới này ngang qua việc
công bố Tin Mừng. Được đổ đầy
với lòng nhiệt thành, họ đã mang
Tin Mừng Tình Yêu được biểu lộ
nơi Đức Kitô; họ sử dụng những
phương thế và những khả năng
yếu kém hơn nhiều so với những gì
chúng ta có hôm nay”
(b) nhắc lại tầm quan trọng
của đức tin:
Đức tin giúp chúng ta hiểu
rằng đời sống của mỗi người là vô
giá vì mỗi người trong chúng ta là
hoa trái của tình yêu. Thiên Chúa
yêu thương mọi người, kể cả những
ai đã rời xa hay xem thường Ngài.
Thiên Chúa vẫn luôn kiên nhẫn
chờ đợi. Thực vậy, Thiên Chúa
đã cho con một của mình chết và
sống lại để giải phóng chúng ta
khỏi mọi tội lỗi. Đức Kitô đã sai
các môn đệ của mình lên đường để
mang niềm vui cứu độ và sự sống
mới này đến với muôn dân trên
khắp muôn nơi.”
(c) khẳng định sự trông chờ
của Giáo Hội nơi người trẻ:
“Tiếp nối sứ mạng Phúc Âm
SOÁ 141 THAÙNG 8-2013

Hoá này, Giáo hội trông chờ nơi
các con. Các bạn trẻ thân mến, các
con sẽ là những nhà truyền giáo
tiên phong trong thời đại của các
con.”
(d) nhắc lại sứ điệp của Công
Đồng Vatican II và Đức Thánh
Cha Phao-lô VI gửi các người trẻ
ngày 12 tháng 8 năm 1965:
“Các bạn trẻ nam và nữ thân
mến, chính các con là những người
mà Công đồng muốn nhắn nhủ
những thông điệp cuối cùng của

mình. Vì chính các con là những
người đã lãnh nhận ngọn đuốc từ
tay những người đi trước, là những
người sống trong một thế giới có
những sự biến chuyển lớn lao chưa
từng có trong lịch sử. Chính các
con, khi đón nhận các mẫu gương
sống động cũng như những lời
khuyên nhủ của cha mẹ và thầy cô,
các con sẽ là những người khuôn
đúc nên xã hội mai sau. Một xã hội
mà các con có thể được cứu hay bị
diệt vong trong đó. Thông điệp kết
thúc với những từ ngữ: “Với lòng
nhiệt thành, các con hãy xây dựng

một thế giới tốt đẹp hơn”
(e) nhấn mạnh rằng:
“hôm nay đây lời gọi này vẫn
còn cần thiết”
H. Trong tựa đề “trở nên môn
đệ của Đức Ki-tô” (số 2) của Sứ
Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) lần thứ
28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô
XVI viết/nói gì với người trẻ?
T. Trong tựa đề “trở nên môn
đệ của Đức Ki-tô” (số 2) của Sứ

Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay
Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ
28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô
XVI
(a) nhắc nhở các người trẻ
nhớ kỹ: “ơn gọi truyền giáo gắn
liền với hành trình phát triển đức
tin”.
(b) khẳng định với các người
trẻ điều tối quan trọng:
“Trở nên một nhà truyền giáo
nghĩa là gì? Trên hết, nó có nghĩa
là trở nên môn đệ của Đức Ki-tô.
Nó có nghĩa là lắng nghe sự mới
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mẻ trong lời mời gọi theo Ngài
và cậy dựa vào Ngài: “Hãy học
với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm
nhường trong lòng” (Mt 11,29).
Một người môn đệ là người chú
ý đến lời của Đức Giê-su; người
hiểu rằng Đức Giê-su là Thầy và
là Đấng đã yêu thương chúng ta
đến nỗi hiến mạng sống mình vì
chúng ta. Vì thế, mỗi một người
trong chúng ta nên để cho mình
được khuôn đúc bởi lời của Thiên
Chúa mỗi ngày. Điều này làm cho
chúng ta trở thành bạn của Thiên
Chúa, Đức Giê-su, và có thể dẫn
những người trẻ khác đến và trở
nên bạn với Ngài.”
(c) khuyến khích các người
trẻ:
“Cha khuyến khích các con
hãy nhớ đến những quà tặng đã
lãnh nhận từ Thiên Chúa, để đến
lượt mình, các con cũng có thể
trao ban cho người khác. Hãy đọc
lại lịch sử cá nhân đời mình. Hãy
ý thức về những di sản tuyệt các
con đã lãnh nhận được từ các thế
hệ trước. Có rất nhiều người, được
đổ đầy bởi niềm tin, đã can đảm để
trao ban đức tin cho dẫu phải đối
diện với bao nhiêu thử thách và
hiểu lầm. Chúng ta đừng bao giờ
quên mình là những mắt xích quan
trọng trong một dây chuyền vĩ đại
nơi đó những người nam và người
nữ đã thông truyền chân lý đức tin
và họ cần chúng ta để có thể thông
truyền nó cho người khác. Trở nên
một nhà truyền giáo giả thiết một
sự hiểu biết về di sản này, đức tin
của Giáo Hội. Thật cần thiết để ý
thức rằng các con tin vào điều gì
để có thể công bố điều đó.”
H. Trong tựa đề “các con
hãy ra đi” (số 3) của Sứ Điệp
Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) lần thứ
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28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô
XVI viết/nói gì với người trẻ?
T. Trong tựa đề “các con hãy
ra đi” (số 3) của Sứ Điệp Ngày
Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày Quốc
Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh
Cha Bê-nê-đíc-tô XVI
(a) nhắc lại lệnh truyền của
Chúa Giê-su Ki-tô:
“Anh em hãy đi khắp tứ
phương thiên hạ, loan báo Tin
Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin
và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ;
còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”
(Mc 16,15-16).
(b) nêu một cách hiểu chính
xác và sâu sắc về Phúc Âm hóa:
“Phúc Âm hoá có nghĩa là
mang Tin Mừng Cứu Độ đến cho
người khác và giúp họ hiểu rằng
Tin Mừng chính là một con người:
Đức Giê-su Ki-tô. Khi tôi gặp gỡ
Ngài, khi tôi khám phá ra Thiên
Chúa đã cứu độ tôi và Ngài yêu
tôi biết dường bao. Lúc đó, tôi
cảm thấy không chỉ khao khát
nhưng còn là một nhu cầu để làm
cho Thiên Chúa được người khác
biết đến. Khởi đầu Tin Mừng của
Thánh Gio-an, chúng ta thấy Anrê,
sau khi gặp Đức Giê-su đã lập
tức dẫn người em mình là Simon
đến với Ngài (Ga 1,40-42). Phúc
Âm hoá luôn khởi đi từ cuộc gặp
gỡ với Thiên Chúa. Những người
đã đến với Đức Giê-su và đã kinh
nghiệm về tình yêu của Ngài, lập
tức họ sẽ muốn chia sẻ vẻ đẹp và
niềm vui phát sinh từ tình bạn có
được với Đức Ki-tô. Càng biết về
Đức Giê-su, chúng ta càng muốn
nói về Ngài. Càng thưa chuyện
với Đức Ki-tô, chúng ta càng khao
khát để nói về Ngài. Càng để Đức
Giê-su chiếm đoạt mình, chúng ta
càng khao khát lôi kéo người khác
về với Ngài.”

(c) nhắc đến tầm quan trọng
của các Bí Tích và Chúa Thánh
Thần:
“Ngang qua Bí Tích Rửa Tội,
Bí tích mang cho chúng ta sự sống
mới, Chúa Thánh Thần cư ngụ nơi
chúng ta và Ngài thắp lên ngọn lửa
trong tâm trí và con tim ta. Chúa
Thánh Thần sẽ dạy cho chúng ta
biết Thiên Chúa và giúp chúng ta
đi sâu với tình bạn với Đức Kitô. Chính Chúa Thánh Thần là
Đấng khích lệ chúng ta làm điều
thiện, phục vụ người khác và từ
bỏ mình. Qua Bí Tích Thêm Sức,
chúng ta được trở nên mạnh mẽ
nhờ ơn huệ của Thánh Thần để có
thể làm chứng cho Tin Mừng một
cách trưởng thành hơn. Do đó,
chính Thánh Thần của tình yêu là
nguồn trợ lực cho sứ mạng chúng
ta. Thánh Thần thúc đẩy chúng ta
biết “đi ra” khỏi mình và “ra đi”
để loan truyền Tin Mừng”.
(d) khuyên các người trẻ:
“Các con hãy để cho chính
mình được dẫn dắt bởi tình yêu
Thiên Chúa. Hãy để cho tình yêu
đó giúp các con vượt qua mọi
khuynh hướng khép kín lại nơi thế
giới, nơi các vấn đề và thói quen
của mình. Hãy can đảm để “đi ra”
khỏi mình, “để đến” với người
khác và chỉ cho họ thấy con đường
gặp gỡ Thiên Chúa.”
H. Trong tựa đề “hãy qui tụ
muôn nước” (số 4) của Sứ Điệp
Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) lần thứ
28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô
XVI viết/nói gì với người trẻ?
T. Trong tựa đề “hãy qui tụ
muôn nước” (số 4) của Sứ Điệp
Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày
Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức
Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

(a) lưu ý các người trẻ về
nhu cầu truyền giáo và kêu gọi
họ ra đi:
“Các con hãy mở mắt và nhìn
xem xung quanh mình vẫn còn đó
biết bao nhiêu người trẻ không tìm
thầy ý nghĩa của cuộc đời. Hãy ra
đi! Đức Giêsu cần các con. Hãy
để cho chính mình bị bắt chộp và
bị lôi kéo bởi tình yêu của Ngài.
Hãy ở lại để phục vụ tình yêu lớn
lao này vì nhớ đó tình yêu này có
thể vươn tới mọi người, đặc biệt là
những người “ở xa”.
(b) lưu ý các người trẻ về các
lãnh vực cần họ dấn thân:
“Các quốc gia” mà chúng ta
được mời gọi để đi đến, không chỉ
là những quốc gia trên thế giới
nhưng cũng chính là những lãnh
vực khác nhau trong đời sống
chúng ta, như gia đình, cộng đoàn,
môi trường học đường và làm việc,
các nhóm bạn và những nơi chúng
ta trải qua thời gian rảnh rỗi của
mình. Việc công bố Tin Mừng trong
niềm vui có nghĩa là Tin Mừng
được công bố cho mọi lĩnh vực của
đời sống chúng ta, không có một
loại trừ nào.”
(c) cách riêng hai lãnh vực:
“truyền thông xã hội, cụ thể là
thế giới mạng” và “du lịch và di
dân”
H. Trong tựa đề “hãy làm cho
muôn dân trở thành môn đệ” (số
5) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế
Giới (hay Ngày Quốc Tế Giới
Trẻ) lần thứ 28 Đức Thánh Cha
Bê-nê-đíc-tô XVI viết/nói gì với
người trẻ?

lần thứ 28 Đức Thánh Cha Bê-nêđíc-tô XVI
(a) nhắc lại lời của chính
Chúa Ki-tô:
“Vậy anh em hãy đi và làm
cho muôn dân trở thành môn đệ,
làm phép rửa cho họ nhân danh
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa
Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ
những điều Thầy đã truyền cho
anh em. và đây, Thầy ở cùng anh
em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt
28,19-20).
(b) kêu gọi các người trẻ tự
vấn về hành động truyền giáo:
“Con đường để làm cho muôn
dân trở thành môn đệ là thông qua
Phép Rửa và việc học giáo lý. Như
vậy, để dẫn người khác đi vào cuộc
gặp gỡ với Đức Giê-su trước hết
phải là một cuộc gặp gỡ sống động
ngang qua Lời và các Bích Tích.
Theo cách này, họ có thể tin vào
Ngài; họ có thể đi đến việc biết
Người và sống trong ân sủng của
Ngài. Cha muốn mỗi người trong
các con hãy tự vấn chính mình:
Tôi đã bao giờ có đủ can đảm để
đề nghị một người trẻ lãnh nhận
Bí Tích Rửa Tội chưa? Tôi đã bao
giờ mời gọi ai đó dấn thân vào
hành trình khám phá niềm tin Kitô giáo chưa? Các bạn thân mến,
đừng e ngại đề nghị một cuộc gặp
gỡ với Đức Ki-tô cho con người
trong thời đại hôm nay. Hãy cầu
xin sự trợ giúp của Chúa Thánh
Thần. Chúa Thánh Thần sẽ chỉ cho
các bạn con đường để hiểu biết và
yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn, và
để trở nên đầy sáng tạo trong việc
công bố Tin Mừng.”

T. Trong tựa đề “hãy làm cho
muôn dân trở thành môn đệ” (số
5) của Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế
Giới (hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ)

H. Trong tựa đề “kiên vững
trong đức tin” (số 6) của Sứ Điệp
Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) lần thứ
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28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô
XVI viết/nói gì với người trẻ?
T. Trong tựa đề “kiên vững
trong đức tin” (số 6) của Sứ Điệp
Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày
Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức
Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI
(a) mời các người trẻ đi sâu
vào cầu nguyện và các Bí Tích
nhất là Bí Tích Thánh Thể:
“Vì thế cha mời gọi các con
hãy bén rễ trong cầu nguyện và
trong các Bí Tích…. Các con hãy
biết tìm đến Thánh Thể là nguồn
mạch của đời sống đức tin và của
chứng tá Ki-tô hữu của chúng con.
Hãy trung thành tham dự Thánh
Lễ Chúa Nhật và bất cứ khi nào
có thể. Năng chạy đến với Bí tích
Hòa Giải: là một cuộc gặp gỡ quý
báu với Lòng Thương Xót Chúa,
hằng đón nhận chúng ta, thứ tha
và đổi mới con tim chúng ta trong
tình yêu. Nếu chúng con chưa lãnh
nhận Bí tích Thêm Sức, đừng ngần
ngại để lãnh nhận Bí tích ấy, chuẩn
bị mình với việc quan tâm và dấn
thân. Giống như Bí tích Thánh
Thể, Bí tích Thêm Sức là bí tích
của sứ mạng, bởi lẽ Bí tích ấy trao
cho chúng ta sức mạnh và tình yêu
của Thần Khí, để chúng ta tuyên
xưng đức tin mà không còn sợ hãi.
Cha khuyên các con hãy thực hành
chầu Thánh Thể. Thời gian các
con lắng nghe và thưa chuyện với
Chúa Giê-su hằng hiện diện trong
Mình Thánh sẽ trở nên nguồn lực
mới mẻ lòng hăng say mới trong
truyền giáo.”
(b) khuyến khích các người
trẻ kiên trì trong đức tin:
“Cha khuyến khích các con
hãy kiên trì trong đức tin, tin chắc
rằng Đức Ki-tô hằng ở cạnh bên
các con trong mọi cơn gian nan thử
thách. Ngài hằng lặp đi lặp lại với
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các con rằng “Phúc cho anh em
khi vì Thầy mà bị người đời sỉ vả,
bách hại và vu khống đủ điều xấu
xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở
trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các
ngôn sứ là những người đi trước
anh em cũng bị người ta bách hại
như thế” (Mt 5, 11-12).
H. Trong tựa đề “với toàn
thể Giáo hội” (số 7) của Sứ Điệp
Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) lần thứ
28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô
XVI viết/nói gì với người trẻ?
T. Trong tựa đề “với toàn
thể Giáo hội” (số 7) của Sứ Điệp
Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày
Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức
Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI
(a) nhắc các người trẻ nhớ
đến chiều kích cộng đoàn của ơn
gọi:
“Không ai có thể làm chứng
cho Tin Mừng một mình. Đức
Giê-su đã sai các môn đệ vào sứ
vụ cùng với nhau. Ngài nói với họ

trong số nhiều, khi nói: “Các con
hãy làm cho muôn dân trở thành
môn đệ.” Chứng tá của chúng ta
thường được trao ban với tư cách
là thành viên của một cộng đoàn,
và sứ mạng của chúng ta chỉ sinh
hoa trái nhờ vào sự thông hiệp với
Giáo Hội.”
(b) diễn tả lòng biết ơn của
ơn gọi của Người đối với các nhà
truyền giáo:
“Tại đây, cha không thể không
diễn tả lòng biết ơn của mình đối
với món quà lớn lao của những nhà
truyền giáo, những người đã dâng
hiến toàn bộ cuộc đời của mình
cho công cuộc công bố Tin Mừng
đến tận cùng thế giới. Cha cũng tạ
ơn Chúa vì các linh mục, các tu sĩ,
những người đã dâng hiến mình
trọn vẹn để Đức Giê-su Ki-tô được
biết đến và được yêu thương. Ở
đây, cha cũng muốn khuyến khích
những người trẻ, những người
được Thiên Chúa kêu gọi hãy
nhiệt thành dấn thân vào sứ mạng:
“cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv
20,35). Vì đối với những ai từ bỏ
mọi thứ để theo Ngài, Đức Giêsu
đã hứa ban cho họ gấp trăm ở
đời này cùng với sự sống vĩnh
cửu ở đời sau (Mt 19,29).
Cha cũng tạ ơn Chúa vì tất
các những người giáo dân nam
nữ, những người đã nỗ lực hết
mình để trở thành nhà truyền
giáo bất cứ nơi nào họ đến, dù là
ở nhà hay công sở, để Đức Giêsu Ki-tô được yêu mến và được
phục vụ và để Nước Thiên Chúa
được lớn lên. Một cách đặc biệt,
cha nghĩ về những người đang
làm việc trong các lĩnh vực giáo
dục, chăm sóc sức khỏe, kinh
doanh, chính trị và tài chính, và
trong nhiều lĩnh vực khác của
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tông đồ giáo dân. Đức Giê-su cần
sự dấn thân và sự làm chứng của
các con. Cho dẫu là khó khăn hay
thiếu sự hiểu biết, các con đừng để
mình bị nản chí trong việc mang
Tin Mừng của Đức Giê-su đến
bất cứ nơi đâu mà các con hiện
diện. Mỗi người trong các con là
một mảnh ghép quý giá trong bức
tranh Mosiac của công cuộc loan
báo Tin Mừng.”
H. Trong tựa đề “lạy Chúa
này con đây” (số 8) của Sứ Điệp
Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay
Ngày Quốc Tế Giới Trẻ) lần thứ
28 Đức Thánh Cha Bê-nê-đíctô XVI viết/nói gì với người trẻ?
T. Trong tựa đề “lạy Chúa
này con đây” (số 8) của Sứ Điệp
Ngày Giới Trẻ Thế Giới (hay Ngày
Quốc Tế  Giới Trẻ) lần thứ 28 Đức
Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI
(a) nhắc lại lời của ngôn
sứ I-sai-a thưa với Chúa, để các
người trẻ làm theo:
“Lạy Chúa, này con đây, xin
hãy sai con!” (Is 6,8).
(b) nói/viết “lời kết thúc” cho
Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới
(hay Ngày Quốc Tế  Giới Trẻ) lần
thứ 28, gồm 2 việc:
(*) Đức Thánh Cha dâng lên
lời cầu xin với Đức Maria là Ngôi
Sao của công cuộc Tân Phúc Âm
hóa, để xin Mẹ đồng hành với mỗi
người trong sứ mạng làm chứng
cho Tình Yêu Thiên Chúa.
(*) Đức Thánh Cha ban phép
lành Tòa Thánh cho từng người
trong Giới Trẻ.◙

ª Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
trình bày
       (Công Giáo Việt Nam)
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

Đức Thánh Cha Phanxicô
Vị Giáo hoàng Dũng cảm,
Nhân vật của Năm 2013

ª Lê Thiên

17/7/2013

L

iên tiếp hai ngày 10 và 11/7/2013,
các tờ báo lớn nhỏ khắp thế giới
đăng tin Đức Thánh Cha Phanxicô được tờ
Vanity Fair bình chọn là nhân vật của năm
(2013). Dưới đây là hình bìa tờ Vanity Fair,
Tháng Bảy, ấn bản tiếng Ý mà các cơ quan
truyền thông thế giới đều đăng lên minh họa.

Các cơ quan truyền thông đưa tin.
Xin liệt kê vài cơ quan truyền thông danh
tiếng đã đăng tin này:
Hãng Fox - Pope Francis named Vanity
Fair Italy’s ‘man of the year’ (www.foxnews.

com/.../pope-francis-named-vanity-fair-italyman-year/);

Hãng ABS-CBN - Pope Francis
named Vanity Fair Italy’s ‘man of the
year’ | ABS-CBN ... (www.abs-cbnnews.com
› World);
Christian Post - Pope Francis Is Vanity
Fair’s ‘Man of the Year;’ Praised by Elton
John (www.christianpost.com/.../pope-francisis-vanity-fairs-man-of-the-year-p...);
News Asia - Pope Francis named Vanity
Fair Italy’s “man of the year” - Channel ...

(www.channelnewsasia.com/news/lifestyle/
pope...vanity/740846.html);
Telegraph của Anh quốc  (www.telegraph.co.uk › News › Religion › The Pope);

là “Người đàn ông của năm 2013”
trong số phát hành ngày hôm nay,
Báo Malaysia - Pope Francis named Vanity Fair Italy’s ‘man of the
10.7.
year’ (www.themalaysianinsider.com/.../pope-francis-named-vanity-fair-italys-...
Tạp chí Vanity Fair cho hay
Giáo hoàng người Argentina, người
Báo Thanh Niên tại Việt Nam.
đăng quang vào tháng 3 năm nay,
Tại Việt Nam, báo Thanh Niên Online ngày 10/7/2013 cũng có bản tin được bầu chọn nhờ những lời nói đi
giới thiệu “Giáo hoàng Francis được bầu là ‘Người đàn ông của năm’.” đôi với việc làm của ông trong 100
Bài viết của báo Thanh Niên ghi nhận (dĩ nhiên giọng điệu thiếu sự ngày đầu tiên nhậm chức.
Trang bìa của tờ Vanity Fair
trân trọng):
Giáo hoàng Francis đã được tạp chí Vanity Fair ấn bản tiếng Ý bầu số tháng 7 đã đăng bức hình Giáo
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hoàng Francis mặc phẩm phục
trắng giơ tay vẫy chào với dòng tít:
“Giáo hoàng Francis Dũng cảm”.
“100 ngày đầu tiên của ngài
đã đưa ngài vào danh sách những
lãnh đạo thế giới làm nên lịch sử.
Song cuộc cách mạng sẽ tiếp tục”,
tờ tạp chí viết.
Tờ Vanity Fair đã dẫn lời 5
nhân vật nổi tiếng, gồm nghệ sĩ
Elton John và ca sĩ opera người Ý
Andrea Bocelli, ca ngợi Giáo hoàng
Francis, vị giáo hoàng xuất thân từ
dòng Tên đầu tiên.
“Giáo hoàng Francis là phép
lạ của sự khiêm tốn trong thời đại
phù hoa”, tờ báo dẫn lời Elton
John. Danh ca người Anh nói ông
hy vọng thông điệp của Giáo hoàng
Francis sẽ vươn đến những tầng
lớp bị cách ly trong xã hội...

Hãng thông tấn Công giáo
Zenit.
Ngoài các bản tin của các hãng
thông tấn nêu trên, chúng tôi còn
đọc thấy bản tin ngày 15/7/2013 của
hãng thông tấn Công giáo Zenit.org:
“Đức Giáo hoàng Phanxicô được
Vanity Fair bình chọn là Nhân vật
của Năm.”
Zenit ghi nhận: “Tuần báo
Vanity Fair đã dùng ấn bản tháng
Bảy (số 28, ngày 17 Tháng Bảy,
2013) để vinh danh Đức Thánh
Cha Phanxicô. Với bức ảnh nhan
đề ‘Đức Giáo hoàng Phanxicô
dũng cảm’, tờ Vanity Fair gọi ĐTC
là ‘Người của Năm’. Theo tờ báo
ấy, “100 ngày đầu tiên của ĐTC
đã đưa ngài vào danh sách những
lãnh đạo thế giới làm nên lịch sử.”
Được biết, tờ Vanity Fair là một tạp
chí chuyên về văn hóa, nghệ thuật
và thời trang được xuất bản từ năm
1983, hiện có các ấn bản riêng tại
Hoa Kỳ và tại 4 quốc gia châu Âu
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(Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha) đều
mang tính quốc tế .Tờ báo tiếp nối
công trình của tờ Vanity Fair xuất
bản từ năm 1913 và đã ngưng phát
hành hồi năm 1935. Ấn bản 1983
được coi là sự hồi sinh của tờ báo
quốc tế uy tín vào bậc nhất của thế
giới này.
Đến nay (17/7/20013), chúng
tôi chưa thấy báo Công giáo tiếng
Việt, kể cả VietCatholic News
(Thông Tấn Xã Công Giáo VN)
đề cập đến thông tin này, trong khi
hãng thông tấn CG Zenit tường
thuật khá đầy đủ.
Theo Zenit, sáu nhân vật danh
tiếng được Vanity Fair phỏng vấn
đã có nhận xét thích đáng về vị
Giáo hoàng. Đó là nhà văn Erri De
Luca; Lm Virginio Colmegna, Chủ
tịch Viện Bác ái Milanô, nữ văn
sĩ Dacia Maraini; văn sĩ vô thần
Giogio Faletti; hai ca sĩ thời danh  
Andrea Bocelli và Elton John.
Những lời nhận xét của các
nhân vật trên thật đáng chú ý, nhất
là những nhân vật không Công giáo
và trong quá khứ đã từng chỉ trích
Giáo Hội.
Chẳng hạn, danh ca Elton
John, người Anh, nhận xét: “Giáo
hoàng Phanxicô là tín hiệu phấn
khởi nhất cho Giáo Hội Công Giáo
từ hàng thế kỷ qua. Theo cách thức
riêng của mình, vị Giáo hoàng này
vừa lên kế vị đã đưa dân chúng trở
về với những lời giảng dạy của Đức
Kitô.” Elton John còn cho biết:
“Những người không Công giáo
như tôi trở nên vững vàng hơn khi
theo chân ngài mà tán dương đức
khiêm nhượng của ngài xuất phát
từ từng cử chỉ của ngài” bởi vì
“Đức Phanxicô là một phép lạ của
lòng khiêm tốn giữa một thời đại
đầy kiêu sa,” Elton John quả quyết
như vậy.

Danh ca Andrea Bocelli vốn
mù mắt từ thuở lên 12 do một tai
nạn, đã phát biểu rằng, khi ông ta
vừa nghe những lời nói đầu tiên của
ĐGH Phanxicô thì “mắt ông tuôn
chảy những dòng lệ.” Ông kết luận:
“Như vậy ĐGH Phanxicô đã đi vào
tim tôi, chiếm trọn trái tim tôi bằng
đức khiêm nhượng chân chính của
ngài, bằng sức mạnh của đức tin,
một sức mạnh có khả năng giải
giới, và bằng tất cả những gì ngài
đã trải nghiệm, khiến các lời nói
của ngài tỏa sáng và cung giọng
của ngài trở nên dịu dàng.”
Nhà văn Erri De Luca quả
quyết: “Phanxicô là vị Giáo Hoàng
của phía Nam, là người con của
Châu Mỹ La Tinh. Với ngài, Giáo
Hội sẽ thay đổi cả bán cầu và hạ
thấp điểm hút của trọng lực.”
Còn theo Lm Virginio
Colmegna, ĐTC “là ngạc nhiên
lớn, là cửa sổ của hy vọng, của
Chúa Thánh Thần. ĐGH Phanxicô
là chứng nhân về một viễn kiến mới
kỳ diệu của Giáo Hội đồng thời
ngài vững tin vào sứ điệp Phúc âm;
một Giáo Hội nghèo giữa người
nghèo”.
Nữ văn sĩ Dacia Maraini nói:
“Dân chúng mến yêu ngài.” Bà còn
trích dẫn lời một tài xế taxi nói với
bà: “Chúng ta hãy mong sao người
ta đừng giết chết ngài! Ngài can
đảm quá! Tôi thích được bênh vực
ngài nhưng tôi chẳng biết làm thế
nào.”
Cuối cùng, nhà văn vô thần
Giorgio Faletti nhìn nhận: “Cá
nhân tôi không được ơn đức tin,
trong tâm thức tôi, tôi không tin vào
sự sống đời sau, nhưng Jorge Mario
Begoglio [tức ĐTC Phanxicô] xem
ra như có sức truyền cảm tức thời
cho tôi. Ngài là một con người có
cái dung nhan sáng chói lòng nhân
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ái, mà đấng đại diện người Công
giáo toàn cầu cần phải có. Ngài là
con người hội đủ những đức tính có
khả năng sửa lại bộ mặt của Giáo
Hội vốn bị tì ố bởi những gương mù
gương xấu làm tổn thương hình ảnh
của Vatican cũng như của những ai
thay mặt nó.”

Một số cơ quan truyền thông
khác.
Ngoài hãng thông tấn Zenit, các
cơ quan truyền thông khác cũng
bày tỏ sự tán đồng đối với sáng kiến
của tạp chi Vanity Fair và hết lời ca
ngợi ĐTC Phanxicô.
Chẳng hạn, khi nói lên niềm
hoan hỉ về việc tạp chí Vanity Fair
ấn bản thiếng Ý Tháng Bảy 2013
vinh danh “ĐGH Phanxicô Dũng
cảm” là “Người của Năm”, cơ
quan ngôn luận Vatican Insinder
đã nhắc lại biến cố mới nhất chứng
minh đức khiêm nhượng chân thật
của ĐTC khi ngài mới đây nhất đã
bằng lời lẽ dịu dàng “yêu cầu Tổng
Giáo phận Buenos Aires dẹp bỏ bức
tượng chân dung ngài vừa dựng tại
hoa viên Nhà thờ Chánh tòa Buenos
Aires, nơi ngài đã từng đảm nhiệm
chức vụ Tổng Giám mục.”
Riêng thông tín viên Stoyan
Zaimov của tờ Christian Post nhận
định: “Lòng khiêm nhượng của
Đức Phanxicô thể hiện rõ ràng kể
từ ngày ngài được tuyển chọn. Mới
nhất là việc ngài yêu cầu Nhà thờ
Chánh Tòa Buenos Aires hãy dẹp đi
bức tượng tôn vinh ngài vừa dựng
lên cách đây 10 hôm. Trước đó, hồi
Tháng Sáu, Đức Phanxicô cũng
quyết định không xuất hiện tại một
buổi hòa nhạc mà người ta cố ý tổ
chức để vinh danh ngài…”
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Từ Thông điệp Lumen Fidei lo lắng không rõ cơ quan an ninh
tới Đại Hội Giới Trẻ Thế Brazil sẽ thay đổi cách thức bảo vệ
yếu nhân như thế nào trước quyết
Giới.
Mới tuần rồi, ĐTC đã ban hành
thông điệp về suy tư thần học mà
ngài đồng biên soạn với Đức nguyên
Giáo hoàng Bênêđictô XVI, thông
điệp “Ánh sáng Đức tin – Lumen
Fidei”. Trong tài liệu này, vị Cha
Chung của GH nhấn mạnh rằng,
đức tin không có chân lý là một ảo
tưởng, trong khi chân lý không có
tình yêu thì chỉ là thứ đức tin nguội
lạnh và bị áp bức.”
Tin mới nhất từ Vatican do
hãng thông tấn AP phổ biến ngày
17/7/2013 cho biết vào ngày Đại
Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de
Janeiro, Brazil, Nam Mỹ, ĐTC
Phanxicô sẽ không sử dụng xe
chống đạn mui kín (bulletproof
popemobile) mà các vị tiền nhiệm
của ngài vẫn dùng trong các cuộc
tông du để chào đám đông. Bản tin
cho biết ĐTC Phanxicô “sẽ dùng xe
có đóng cửa khi đi khoảng đường
dài, nhưng nếu đi loanh quanh để
chào đám đông thì ngài đi xe mui
trần (open-topped)”.
Bản tin của AP cũng cho biết
chính Cha Federico Lombardi, phát
ngôn nhân Tòa Thánh, loan báo việc
thay đổi trên hôm Thứ Tư vừa rồi
trong một cuộc họp báo về chuyến
tông du tới Brazil từ ngày 22 tới
28 Tháng Bảy của ĐTC Phanxicô.
Ngài nói, “rõ ràng việc để lại nhà
chiếc xe bọc kín chống đạn dành
cho Giáo Hoàng là quyết định riêng
của chính ĐTC Phanxicô.”
Cha Lombardi còn nói: “Quyết
định này [của ĐTC] nói lên tính
liên tục của những gì ĐTC từng
làm ở đây [Vatican]. Ngài cảm thấy
thoải mái được giao tiếp gần gũi
với mọi người, mọi vật xung quanh
ngài.” Nhưng vị linh mục cũng

định của ĐTC.  
Chúng ta luôn tùng phục, học
hỏi và noi gương Đức Thánh Cha
Phanxicô, không ngừng cầu nguyện
cho ngài. ◙

Cöôøi Tí Cho Vui
NHÀ ẢO THUẬT ĐẠI TÀI
Hai anh bạn quen, một gốc Mễ,
một gốc Việt con cháu cán bộ từ tiệm
bán bánh kẹo chocolat đi ra. Anh Mễ
móc túi khoe:
- Tao vừa chôm 3 thanh chocolat
mà không ai thấy.
Anh Việt bữu môi chê:
- Ăn nhằm gì. Mày vào lại tiệm với
tao để tao biểu diễn cho coi.
Cả hai trở lại tiệm. Anh Việt nói
với cô bán hàng:
- Để tôi làm ảo thuật cho cô và
khách hàng ở đây coi. Cô không mất
gì đâu.
Nói rồi anh yêu cầu cô cho anh
một thanh chocolat. Anh ăn trước mặt
mọi người. Anh yêu cầu lần thứ hai,
rồi lần thứ ba. Sau khi ăn hết, anh
dõng dạc nói lớn:
- Qúy vị kêu anh Mễ này móc trong
túi ra sẽ thấy 3 thanh chocolat tôi vừa
mới nuốt.
Sau khi kiểm tra, cô bán hàng thấy
đúng như vậy. Mọi người vỗ tay. Cô
tặng cả 3 thanh chocolat cho anh để
gọi là thưởng nhà ảo thuật đại tài.◙
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ính thưa quý Hồng Y,
quý Huynh Đệ đáng kính
trong chức Giám Mục, quý Giới
chức, và quý anh chị em thân mến,
1. Chúng ta đọc Tin Mừng
của Thánh Gioan (12:24):   “Nếu
hạt lúa gieo vào lòng đất không
chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một
mình; còn nếu chết đi, nó mới
sinh được nhiều hạt khác”. Chúa
Giêsu đang nói về chính mình,
về mầu nhiệm của sự đau khổ, về
nỗi đơn độc, về sự từ bỏ, và về cái
chết đang đến của Ngài.   Ngài ý
thức rất rõ rằng, qua việc từ bỏ
chính mình, bị hủy diệt và lăng
nhục, trong vòng tay của Chúa
Cha, cái chết lại trở thành nguồn
sống, như hạt giống trong đất phải
tan rã đi để cây được nẩy mầm.
Khi nói về hạt lúa mì, Chúa
Giêsu muốn nhắc nhở các môn đệ
về điều Ngài đã công bố cho họ
nhiều lần: đó là, đi theo Thầy đòi
buộc họ phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mỗi ngày và
đi theo Ngài. Đây là con đường
cứu rỗi đời người (cf. Mk 8:3536) trong bối cảnh Tin Mừng
của điều răn mới: “Không ai có
tình thương lớn hơn tình thương
của người hy sinh mạng sống
mình cho bạn hữu”. (Jn 15:13).
Việc tham chiếu Tin Mừng
nói trên, theo quan điểm của
tôi, chính là chìa khóa giúp
giải nghĩa cuộc sống của Tôi
Tớ Chúa, Đức Hồng Y Nguyễn
Văn Thuận, người mà án Phong
Chân Phước và Hiển Thánh
được bản tòa khai mở hôm nay
với khóa họp công khai này.
2. Phanxicô Xaviê Nguyễn
Văn Thuận sinh ra vào ngày 17
Tháng Tư, năm 1928 tại Huế, cố
đô của Việt Nam. Ngài là hậu duệ
của một gia đình có nhiều vị tử
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TÒA ÁN GIÁO PHẬN THUỘC
TÒA GIÁM QUẢN GIÁO PHẬN RÔMA
Khoá Họp Khai Mạc
về Tiến Trình Phong Chân Phước và Phong Thánh cho

Tôi Tớ Chúa Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê
Nguyễn Văn Thuận
Chuyển ngữ : Nguyễn Dương & Ngọc Yến (USA)
Hiệu đính : Lm Lê Quang Hiền & Lm Bùi Kim Phong (Rome)
đạo. Ông bà tổ tiên của ngài là nạn
nhân của nhiều cuộc bách hại, giữa
những năm 1644 và 1888. Ông
cố nội của ngài kể lại lúc15 tuổi
thường đi bộ 30 cây số mỗi ngày

Kinh, và kể cho ngài nghe về
những người tử vì đạo trong gia
đình, đồng thời cũng tiêm nhiễm
vào ngài một tình yêu Tổ quốc thật
thâm sâu. Phanxicô Xaviê không
khi nào quên gia đình mình
hằng chịu đau khổ vì Đức
Tin; chính di sản quý báu này
đã nung đúc ngài, chuẩn bị
cho ngài đối diện với tương
lai nơi “Núi Sọ”, như là một
gia bảo thân thương. Được
hun đúc trong một đời sống
tinh thần vững chắc, ngài đã
bắt đầu nhìn thấy bàn tay
Quan Phòng của Thiên Chúa
trong mọi sự, và ngài tin
tưởng ủy thác đời mình cho
tác động của Chúa Thánh
Linh. Tôi Tớ Chúa nhanh
chóng cảm nhận ơn gọi làm
linh mục, nhờ ảnh hưởng giáo
dục gia đình và lời khuyến
khích của cậu ngài là Cha
Ngô Đình Thục, người sau
để mang chút gạo và muối cho thân này đã trở thành một trong những
phụ bị giam tù vì là Kitô hữu. Bà Giám mục tiên khởi của Việt Nam.
nội của ngài, một người không biết
Tháng Tám năm 1941, ngài
đọc biết viết, đã cùng gia đình đọc
vào Tiểu Chủng Viện An Ninh, nơi
kinh Mân Côi cầu nguyện cho các
ngài sống với niềm vui và tinh thần
linh mục mỗi đêm. Bà Elisabeth
dấn thân trong giai đoạn sơ khởi
mẹ ngài đã trao lại cho ngài một
đào tạo linh mục. Ngài may mắn
nền giáo dục Kitô giáo, bà giảng
có các vị thầy xuất sắc và đạo đức
giải từng câu chuyện trong Thánh
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giúp củng cố quyết định đường tu.
Trong số đó, các khuôn mặt nổi
bật là Cha Bề Trên Jean-Baptiste
Urrutia, thuộc Hội Thừa Sai Hải
Ngoại Paris, vị Đại Diện Tông Tòa
tương lai của Huế, người mà chú
Thuận vẫn luôn gần gũi, và Cha
Jean-Marie Cressonier, là người
củng cố lòng sùng kính của ngài
đối với Đức Mẹ qua linh đạo của
Chân Phước Columba Marmion
dòng Biển Đức, chuẩn bị cho ngài
đối phó với những gian khổ về sau
ở trong tù, làm chứng nhân cho
nét đẹp của cuộc sống khó nghèo.
Kể từ đó, ngài chọn ba vị thánh
làm gương mẫu cho đời mình:
Thánh nữ Têrêsa thành Lisieux,
mà qua lời chỉ dạy của thân mẫu
ngài đã biết đến từ thời thơ ấu,
ngài đã học nơi thánh nữ con
đường tâm linh nhỏ bé của tuổi
thơ, đặt trọn niềm tin vào lời cầu
nguyện. Thánh Gioan Vianney dạy
ngài về đức khiêm tốn và nhẫn
nại, cùng với giá trị của sự nỗ lực
kiên trì. Và qua Thánh Phanxicô
Xaviê, vị Tông Đồ tuyệt vời của
châu Á, ngài đã tập được lòng bình
tâm thanh thản trước mọi thành
công hay thất bại trên trường đời.

của mình. Trong cuộc thử thách
nội tâm đầy gian khổ này, ngài
được trợ giúp bởi một nhân chứng
anh dũng là linh mục Dòng Tên
người Mexico, mà ngài đã đọc qua
tiểu sử. Đó là Chân Phước Miguel
Agustin Pro (1891-1927), khi bị
mật vụ Mexico bắt giữ, Cha Pro
đã nói rằng “không sợ gì hết, bởi
vì ngài đã đặt trọn đời sống mình
trong bàn tay của Chúa một lần
cho tất cả”.  Thuận hiểu rằng ngài
phải làm y như vậy, và vì vậy ngài
từ tốn đương đầu với bất hạnh, lấy
Những năm tháng trong Tiểu lại can đảm, nhằm giảm thiểu nỗi
Chủng Viện (1941-1947) là những đau đớn khốc liệt trong tâm hồn.   
năm đánh dấu Thế Chiến Thứ
Từ năm 1947 đến 1953, ngài tu
Hai, chủ nghĩa cộng sản tràn tới học ở Đại Chủng Viện Phú Xuân.
Việt Nam, cuộc trốn chạy của gia Trong những năm đó, ngài cũng
đình ra khỏi thành phố Huế, cậu suy xét về ý định đi vào đời sống
Khôi và anh Huân, anh họ ngài, bị tu dòng: ngài tính tới việc gia nhập
Cộng Sản thủ tiêu gán cho tội phản Dòng Tên. Ngài bị hấp dẫn bởi
quốc. Chú Thuận phải đau khổ rất gương lành của Thánh Phanxicô
nhiều, như thể luôn bị dằn vặt và Xaviê, vị thánh bổn mạng của
uất ức trước nỗi bất công mà gia mình, cũng như của Cha Pro. Ngài
đình phải gánh chịu, mặc dù cả gia cũng nghĩ tới chuyện có thể trở
tộc qua bao nhiêu đời đã luôn luôn thành một tu sĩ dòng Biển Đức
trung thành phục vụ đất nước. Thế vì ngài rất thích đời sống chiêm
nhưng, ngài cũng hiểu rất rõ rằng niệm. Nhưng rồi cuối cùng, ngài
chúng ta không thể theo chân Chúa đã chọn ơn gọi linh mục triều, và
Kitô mà không tha thứ cho kẻ thù
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ngài đã dọn mình chuẩn bị cho
cuộc sống ấy với một quyết tâm
dấn thân thật nghiêm túc và sâu xa.
3. Ngài được thụ phong linh
mục ngày 11 tháng Sáu năm 1953
do Đức Cha Urrutia, Bề Trên cũ
của ngài. Niềm vui khi cử hành
Thánh Lễ của ngài thật bao la,
đến nỗi ngài không thể cầm được
nước mắt. Nhiệm sở mục vụ đầu
tiên của ngài là tại giáo xứ Quảng
Bình, cách Huế khoảng 160 cây số;
nhưng ngài không thể ở đó quá vài
tuần lễ vì một chứng lao phổi khá
trầm trọng. Ngài phải đối diện với
một giai đoạn có nhiều thử thách,
đi từ bệnh viện này đến bệnh viện
khác, trong lúc đợi chờ cho cuộc
giải phẫu lá phổi bên phải. Lần
chụp quang tuyến X sau cùng để
chuẩn bị bắt đầu cuộc giải phẫu  
cho thấy căn bệnh đã biến mất và
không thấy tì vết gì nơi phổi của
ngài. Bác sĩ giải phẫu của quân
y viện, bác sĩ Grall, nói với ngài:
“Thật đáng kinh ngạc, chúng tôi
không thể tìm thấy một dấu vết
nào của bệnh lao ở hai lá phổi của
cha... bây giờ cha thật khoẻ mạnh
và tôi không thể giải thích tại sao”.
Cha Thuận cảm tạ Chúa và Mẹ
Đồng Trinh về những gì đã xảy ra
nơi cơ thể của ngài và ngài quyết
tâm luôn luôn thực thi ý Chúa.
Sau một thời gian nghỉ dưỡng
sức và một giai đoạn ngắn thi
hành ít công tác mục vụ, Đức Cha
Urrutia gửi ngài đến Rôma để
hoàn tất việc học. Ngài vào Đại
học Urbaniana, nơi ngài đỗ tiến sĩ
giáo luật năm 1959, với luận án về
việc tổ chức tuyên úy quân đội trên
thế giới. Kể từ dạo ấy, ngài luôn
nhắc tới lòng cảm mến dành cho
Giáo đô La Mã và các công trình
nghệ thuật tuyệt vời ở đó, cũng
như các cuộc hành hương đến các
Đền thánh dâng kính Mẹ Maria tại
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Lộ Đức và Fatima, những nơi ngài
có thể cảm nghiệm sâu xa hơn sứ
điệp của các cuộc hiện ra của Đức
Trinh Nữ. Những lời Đức Mẹ nói
với Bernadette tại Lộ Đức trong lần
hiện ra thứ ba, vào ngày 18 tháng
Hai, năm 1858: “Mẹ không hứa
giúp con được hạnh phúc ở đời này
nhưng ở đời sau” ngân vang trong
tâm hồn ngài. Và vị linh mục trẻ
đã nâng niu cất giữ những lời này
trong tim mình, khi ngài dọn mình
chuẩn bị đón nhận những tai nạn
và khổ đau mà Thiên Chúa sẽ gửi
tới. Sau khi trở về Việt Nam, ngài
làm giáo sư và sau đó trở thành
giám đốc tiểu chủng viện Huế,
đúng vào thời điểm các khó khăn
rắc rối tột bực về xã hội và chính
trị đang xảy đến cho quê hương đất
nước cũng như cho chính gia đình
ngài. Thực sự, Tôi Tớ Chúa thuộc
một gia đình chính trị quan trọng
tại Việt Nam. Cậu Ngô Đình Diệm
của ngài là vị Tổng Thống của Việt
Nam cho đến khi quân đội làm
cuộc đảo chính vào ngày 01 tháng
Mười Một năm 1963, ngày sau
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đó ông đã bị giết. Ngài viện tăng từ 200 đến 500. Ngài
thật đau đớn không kể cũng đã dành rất nhiều năng lực
xiết, nhưng đối diện với cho công cuộc huấn luyện giáo dân.
thử thách mới này, ngài
Không đầy một năm sau khi
được an ủi bởi đức tin
ngài được chọn làm giám mục, phe
và đặc biệt bởi những
Cộng sản đã phát động một cuộc
lời sau đây của mẹ ngài:
tổng công kích vào một số thành
“Cậu của con đã dành
phố ở miền Nam Việt Nam, trong
trọn đời mình cho đất
đó có Nha Trang. Tuy nhiên, việc
nước và việc cậu chết
tông đồ của vị Giám Mục trẻ vẫn
cho đất nước không
tiếp tục không hề giới hạn; trong
phải là chuyện khác
thực tế ngài sinh hoạt rất rộng rãi
thường. Là tu sĩ [Tổng
trên cả địa bàn châu lục lẫn hoàn
Thống Diệm thực sự là
vũ. Ngài là thành viên của ủy ban
một Hiến Sĩ Biển Đức,
chịu trách nhiệm lập ra Thượng
đã tuyên khấn năm 1954
Hội Đồng Giám Mục Á Châu, và
tại tu viện Thánh An-rê
năm 1971 được bổ nhiệm làm Tư
tại Bruges, Bỉ], cậu đã
vấn Thánh bộ Tòa Thánh, sau này
dâng hiến cả cuộc đời
trở thành Hội Đồng Giáo Hoàng về
cho Thiên Chúa, vì thế
Giáo Dân.  Ở trong nước, ngài giữ
chuyện cậu con chết
chức Giám Đốc của COREV, ủy ban
khi Chúa gọi không
tái thiết Việt Nam, một tổ chức của
có gì là đặc biệt phi thường cả.”
Hội Đồng Tòa Thánh Cor Unum,
Trong thời kỳ đó,Tổng Giáo Phận có nhiệm vụ giúp đỡ hơn bốn triệu
Huế không có chủ chăn, vì thế, hội người dời cư lánh nạn chiến tranh.
đồng linh mục chọn Cha Phanxicô
5. Tám năm sau, vào Tháng
Xaviê làm Giám quản giáo phận.
Tư năm 1975, khi toàn bộ miền
4. Sau bốn năm, vào ngày 13 Nam Việt Nam bị quân đội cộng
Tháng Tư 1967, lúc mới 39 tuổi, sản xâm chiếm, Đức Giáo Hoàng
Đức ông Phanxicô Xaviê được bổ Phaolô Đệ VI đã bổ nhiệm ngài
nhiệm làm Giám Mục Giáo Phận làm Tổng Giám Mục Phó Tổng
Nha Trang. Khi nghe tin này, mẹ Giáo Phận Sài Gòn (thành phố
ngài nói,  “Linh mục là linh mục.   HCM), với thẩm quyền thay thế
Giáo Hội đã vinh danh con với một Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn
nhiệm vụ quan trọng hơn, nhưng Bình.   Cuộc bổ nhiệm này đưa
trong tính cách là một con người, đến những hậu quả kinh hoàng.
con không thay đổi. Con vẫn là
Chỉ vài tuần lễ khởi đầu công
một linh mục, và đó là điều quan
tác mục vụ ở Sài Gòn, ngài đã bị bắt
trọng nhất đáng để ghi nhớ.” Ngài
giữ, với lời cáo buộc sai lầm rằng
đã nhậm chức giám mục vào ngày
có “âm mưu”, được điều động bởi
24 Tháng Sáu sau đó. Tại Nha
tòa thánh Vatican và những người
Trang, ngài đã phát triển mạnh mẽ
theo Đế Quốc. Vụ này xảy ra vào
mọi công tác mục vụ, đặc biệt chú
xế trưa ngày 15 Tháng Tám năm
ý đến việc chăm sóc mục vụ cho
1975, dịp Lễ Đức Mẹ Mông Triệu.
ơn gọi và chương trình đào tạo cho
Khi ấy Đức Tổng Giám Mục chỉ có
các linh mục tương lai.  Trong tám
trên mình một chiếc áo chùng thâm
năm, số chủng sinh đại chủng viện
và một cỗ tràng hạt. Ngài đã giải
đã tăng từ 42 đến 147 và tiểu chủng
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thích cuộc thử nghiệm khủng khiếp
này trong ánh sáng đức tin, cố gắng
đong đầy cuộc sống của ngài như
là người tù với tình yêu thương.
Lần đầu tiên ngài bị giam ở
Nha Trang, giáo phận cũ của ngài,
nơi ngài bị quản thúc tại gia ở
giáo xứ Cây Vông. Nơi chốn quen
thuộc này đã nâng cao tinh thần,
mời gọi ngài bắt đầu cuộc hành
trình thiêng liêng thanh tẩy nội tâm
và hoàn toàn tự hiến trong suốt 13
năm, kể cả chín năm ở tù biệt giam.
Trong hoàn cảnh mới này, ngài
vẫn không ngồi yên bất động. Chỉ
mới Tháng Mười sau đó, ngài đã
khởi sự viết một loạt thông điệp
ngắn cho cộng đồng Kitô hữu. Một
em bé bảy tuổi, tên là Quang, đã
bí mật mang đến cho ngài những
mẫu giấy nhỏ, xé ra từ những tờ
lịch cũ, rồi lại mang các tờ ngài
đã viết về nhà, để các anh chị
của em chép lại và phổ biến các
thông điệp của Đức Cha. Quyển
sách Đường Hy Vọng đã ra đời từ
những thông điệp góp nhặt này.

cả với cai ngục. Một người viết tiểu
sử của ngài ghi: “Mọi thứ mà ngài
nhìn thấy, ngày và đêm, là bốn bức
tường xà lim dơ bẩn và ẩm mốc...
một bóng đèn thòng xuống từ trần
nhà, ở cuối một sợi dây điện, toả
ra thứ ánh sáng yếu ớt vàng võ ở
nơi khốn cùng này bao trùm lấy vị
Tổng Giám Mục. Đức Cha Thuận
nằm ngủ trên một sàn nhà cứng,
phủ bằng một manh chiếu rơm...,
nhưng vì độ ẩm quá cao, manh
chiếu trổ mầm mốc meo... Dần dần,
tình trạng biệt giam bắt đầu tạo ra
một tác dụng hiệu quả mà những
kẻ tra tấn ngài mong muốn. Đức
Cha Thuận bắt đầu bị khủng bố bởi
sự trống vắng và thinh lặng ngự trị
quanh ngài, kéo dài triền miên với
những chuỗi ngày bất tận. Bị tước
đoạt hết mọi dấu hiệu về sự hiện
diện gần gũi của con người, ngài
mõi mòn ngóng đợi lắng nghe từng
tiếng động một... Bọn cai ngục cũng
sử dụng bóng tối để tra tấn ngài.
Không lý do, không báo trước,
chiếc bóng đèn sáng lờ mờ trong
xà lim bỗng nhiên bị tắt tối thui,
lắm khi kéo dài liên tục đến cả mấy

6. Ngài bị giam
tù ở Nha Trang suốt
bảy tháng; sau đó ngài
bị đưa về trại tù Phú
Khánh, bị biệt giam
trong một xà lim nhỏ
hẹp, không có cửa sổ.
Ngài ở đây thêm chín
tháng nữa, dưới sự cai
quản của những con
người tàn nhẫn, ngược
đãi ngài trong hết mọi
cơ hội. Họ không hề
tôn trọng ngài, lại có
vẻ thích thú khi làm
nhục ngài. Đã thế như
vẫn còn chưa đủ, ít lâu
ngày, khiến Đức Cha chẳng biết khi
sau, ngài bị  tống vào một nhà tù
nào là ngày hay đêm... Tuồng như
thật khắc nghiệt, hoàn toàn bị cô
là ngài không còn hiện hữu trong
lập, không được liên lạc với ai, kể
thế giới của kẻ sống nữa. Người
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cai ngục từng mang cơm đến cho
ngài cũng im hơi lặng tiếng:... Chỉ
có một bàn tay thôi... nó rút cái đĩa
trống đặt dưới cửa, và thay thế với
cái dĩa đầy” (Nguyễn Văn Châu,
Il miracolo della Speranza, ed S.
Paolo, 2004, pp.226-227). Ngưòi
ta cũng có thể tưởng tượng, trong
hoàn cảnh này, sự đau đớn trầm
trọng về thể xác do hậu quả mất
mát các nhu cầu tự nhiên. Xà lim
—nhà viết tiểu sử ghi tiếp— “nóng
như lò lửa. Và bởi vì nhà cầu ở gần
đó, nên mùi hôi thối buồn nôn bốc
lên, tỏa ra khắp xà lim trong cái
nóng oi bức của mùa hè. Ngột ngạt
khó thở vì tình trạng ẩm mốc và
thiếu không khí, Đức Cha Thuận
nằm dài trên nền đất, áp mặt mình
sát bên kẽ hở dưới cánh cửa ra vào,
cố gắng hít thở chút không khí...
Gần như không thể nào đi tới đi lui
được trong một xà lim quá nhỏ hẹp,
thế nhưng Đức Cha Thuận nhận ra
rằng, nếu ngài không cố gắng vận
động bước tới bước lui, thì không
cách gì ngài sống sót được. Vì vậy,
ngài bắt đầu bước tới bước lui, cho
đến khi cái nóng ngột ngạt mùa
hè làm ngài đổ mồ
hôi thật nhiều, đến độ
quần áo dính sát vào
da. Chỉ sau vài phút
thôi, ngài lại bó buộc
phải nằm soãi dài trên
sàn nhà, đưa mặt sát
khe hở dưới cửa ra
vào, cố gắng hít thở”
(trang 228). Trí nhớ
rất tốt của ngài cũng
bắt đầu kinh động, đến
đỗi ngài không còn
nhớ nổi cả những câu
kinh quen thuộc. Ngài
đã tiến sát tới bờ vực
của rối loạn tâm thần. “Ngài không
còn cảm thấy đói hay cần ngủ.
Ngài thường ói mữa, và liên tục
khổ sở vì chứng chóng mặt. Toàn
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bộ cơ thể của ngài đau đớn quằn
quoại...đầu óc ngài thường hay trở
nên trống rỗng kéo dài trong một
thời gian khá lâu.” (trang 228).
Các quan chức Cộng sản
thường xuyên tới tra khảo ngài, và
cố ép ngài ký vào một bản tuyên bố
ngài đã cùng toà thánh Vatican và
bọn Đế Quốc âm mưu chống phá
cuộc cách mạng của người Cộng
sản. Đối đầu với sự khước từ liên
tục của ngài, họ thù hằn miệt thị
ngài khi tra khảo. Trong hoàn cảnh
khủng khiếp này, vị Tôi Tớ Chúa
hiểu rằng ngài có thể dâng hết mọi
cơn đau và nỗi khổ lên Thiên Chúa
như những dấu chứng của tình yêu.
Thế nên, dần dà, xà lim tử thần biến
đổi nên môi trường sống, đau khổ
nhường chỗ cho niềm vui, và nỗi
cơ hàn đã trở thành nguồn hy vọng.
Ngày 29 tháng Mười Một năm
1976, nhằm ngày thứ Hai sau Chúa
Nhật thứ nhất Mùa Vọng, cùng với
các tù nhân khác, ngài bị xiềng
và đưa đến một địa điểm mới,
cách Sài Gòn 15 cây số, và hai
ngày sau, bị đẩy vào một khoang
tàu cùng với 1500 bạn tù; ngay
tức khắc ngài đã trở thành người
Samaritanô nhân hậu, khích lệ an
ủi mọi người trong cơn tuyệt vọng.
Sau mười ngày lênh đênh trên biển
cả, họ được đưa đến nhà tù Vĩnh
Quang, trong vùng núi Vĩnh Đảo
(Vĩnh Phú), miền Bắc Việt Nam.
Ngài được chỉ định làm ruộng và
vào những ngày mưa thì ngài được
cho học nghề thợ mộc. Tình trạng
nhà tù này ít tàn nhẫn hơn so với
nhà tù trước, người nhà có thể gửi
vào cho ngài một chai rượu vang
bên ngoài dán nhãn “thuốc đau
bao tử”. Nhờ đó, ngài có thể bắt
đầu dâng Lễ. Bí tích Thánh Thể trở
thành thời điểm quan trọng nhất
trong ngày của ngài, từ đó ngài kín
múc sức mạnh để củng cố niềm
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tin, đem lại cho ngài niềm vui
chan chứa. Ngài cử hành Thánh Lễ
trong lòng bàn tay của mình, với
ba giọt rượu và một giọt nước. Vào
lúc đó, lợi dụng sự dễ dãi của cai
tù, ngài đã đẽo một cây thánh giá
nhỏ mà ngài luôn gắn bó giữ gìn.
Hai tháng sau, lại một lần nữa
ngài được chuyển đến một trại tù
khác ở ngoại ô Hà Nội, nơi đây
ngài bị buộc phải ở chung buồng
giam với một đại tá của Mặt Trận
Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.
Người này là mật báo viên được
yêu cầu phải báo cáo tất cả mọi
điều ngài nói và làm. Tuy nhiên,
dần dần người bạn tù này đã trở
thành bạn của ngài, gần gũi đến
mức ông căn dặn ngài hãy hết sức
cẩn thận. Các cai tù cũng có thái
độ nhân từ hơn đối với ngài. Một
trong số cai tù đó, theo yêu cầu của
Tôi Tớ Chúa, đã cho ngài một khúc
dây thép -- mặc dù lúc đầu cai tù sợ
ngài muốn dùng sợi dây này để tự
tử -- và một cái kềm nhỏ để ngài
làm dây chuyền đeo thánh giá.
Sau 15 tháng trong trại giam
này, cũng nhờ áp lực quốc tế can
thiệp, ngày 13 tháng Năm, năm
1978, ngài được đưa đến làng
Giang Xá, cách Hà Nội 20 cây số,
là nơi ngài bị quản thúc tại nhà xứ,
bị giám sát ngày đêm, được phép
di chuyển và bách bộ, nhưng với
điều kiện không được giao tiếp với
dân chúng, những người này cũng
đã được chỉ thị phải xa lánh ngài.
Đức Cha Thuận dần dần trở nên
táo bạo hơn và bắt đầu thực hiện
một số sinh hoạt mục vụ. Cai ngục,
người đã đứng về phía ngài, cho
phép giáo dân đến thăm ngài, đôi
khi theo từng những nhóm nhỏ. Tất
cả việc đó làm cho nhà cầm quyền
nghi ngờ, và họ quyết định cô lập
ngài một lần nữa trong phòng giam.
Thế nên, sáng sớm ngày 05 Tháng

Mười Một, 1982, một xe van của
nhà cầm quyền đưa ngài đến một
khu quân sự, cho ngài sống với
một sĩ quan công an trong một căn
chung cư dưới sự giám sát của hai
lính canh. Trong sáu năm, ngài đã
sống biệt lập trong một căn phòng,
trong đó ngài thường xuyên thay
đổi cấu trúc. Tuy nhiên, Đức Cha
Thuận không còn sợ bị cô lập, bởi
vì bây giờ ngài hoàn toàn phó thác
mình cho Chúa. Ngài dâng Lễ mỗi
ngày, vào lúc 3 giờ chiều, và tiếp
theo đó là giờ cầu nguyện suy niệm
nỗi thương khó và cái chết của
Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Lòng
nhân từ của ngài đã dần dần chinh
phục những người coi tù và điều
này đã làm các quan chức cao cấp
tức điên lên. Vì lý do này mà ngài
lại phải chuyển đến một nhà tù anninh-tối-đa và bị biệt giam. Ngày
phóng thích vào năm 1988, là ngày
21 tháng Mười Một, nhằm ngày Lễ
Đức Mẹ Dâng mình vào đền thánh.
Mười ba năm trời đã trôi qua.
7. Các sự kiện quan trọng
nhất trong cuộc đời Đức Hồng Y
Thuận sau khi được phóng thích
có thể được tóm tắt như sau: Năm
1992, ngài được bổ nhiệm làm
thành viên của Ủy Hội Di Dân
Công giáo Quốc Tế tại Geneva;
tháng Mười Một năm 1994 ngài
được mời giữ chức vụ Phó Chủ
Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về
Công Lý và Hòa Bình, rồi bốn
năm sau ngài trở thành Chủ Tịch,
vào ngày 24 tháng Sáu, năm 1998.  
Như đã biết, trong Mùa Chay
Năm Thánh 2000, ngài giảng tĩnh
tâm cho Đức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô Đệ Nhị và Giáo Triều
Rôma 1. Vào cuối tuần tĩnh tâm
1. Vào ngày 15 tháng Mười Hai năm

1999, trong buổi tiếp kiến với ngài, Đức
Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói:
“Trong năm đầu của thiên niên kỷ thứ ba
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này, Đức Giáo Hoàng chia sẻ: “Tôi
cám ơn Đức Tổng Phanxicô Xaviê
Nguyễn Văn Thuận rất thân yêu,
về nét đơn thành và
nguồn cảm hứng
thiêng liêng mà Đức
Cha đã hướng dẫn
chúng tôi trong việc
đào sâu ơn gọi làm
chứng nhân cho Tin
Mừng Hy Vọng vào
đầu Thiên Niên Kỷ
Thứ Ba này. Ngài
là một chứng nhân
của Thánh Giá trong
suốt những năm dài
tù đày ở Việt Nam,
và ngài thường kể
cho chúng tôi về
các sự kiện cụ thể
và các giai đoạn bị giam giữ đầy
đau khổ của ngài, chính vì thế ngài
đã giúp kiên định trong chúng tôi
một xác quyết đầy an ủi là khi mọi
thứ đều sụp đổ xung quanh chúng
ta và có lẽ ngay cả trong chính
chúng ta nữa, thì từ Đức Kitô
vẫn mãi là nguồn nâng đỡ không
bao giờ vơi cạn cho chúng ta”.
Một năm sau khi trở thành Hồng
Y, ngài qua đời một cách yên bình
vào ngày 16 tháng Chín, năm 2002.
8. Việc hồi tưởng về đời
sống của nhân chứng đức tin vĩ
đại này, dù thật rất vắn vỏi, vẫn
có sức truyền cảm một ngưỡng
mộ tuyệt vời. Tôi tự hỏi: Bí mật

này, một người Việt Nam sẽ giảng Linh
Thao cho Giáo Triều La Mã”. Sau đó,
nhìn thẳng vào ngài một cách chăm chú,
Đức Giáo Hoàng hỏi: “Đức Tổng chọn
chủ đề gì chưa?” “Thưa Đức Thánh Cha,
con như mới rớt từ trên mây xuống, con
thật ngạc nhiên. Có lẽ con sẽ nói về hy
vọng”, Tôi Tớ Chúa trả lời. Và Đức Giáo
Hoàng khích lệ: “Hãy chia sẻ chứng từ của
Đức Cha!” Tuần tĩnh tâm Linh Thao bắt
đầu vào ngày 12 Tháng Ba trong Thánh
Đường Redemptoris Mater, tại Vatican,
và kết thúc vào ngày 18 tháng Ba sau đó.
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nào đã giúp cho ĐHY Phanxicô của ngài, ngày này qua ngày nọ.
Xaviê Nguyễn Văn Thuận đối diện
Trong nhà tù, ngài không được
với những thử thách cam go như
có Thánh Kinh. Cho
nên, ngài xoay sở tìm
các mảnh giấy để làm
thành cuốn nhật ký
nhỏ, trong đó ngài ghi
hơn 300 câu Tin Mừng.
Văn bản duy nhất này
là Của Ăn Đàng thiêng
liêng hàng ngày, từ đó
ngài lấy được ánh sáng
và sức mạnh. Và đối
với Bí Tích Thánh Thể,
chúng tôi được biết
là ngài phải dùng đến
giấy bao thuốc lá để cất
giữ Mình Thánh Chúa.
vậy? Ngài đã kín múc sức mạnh
nội tâm từ đâu để vượt qua bao
nỗi đọa đày và khổ nhục như thế?
Và các đặc tính thiết yếu trong
bản chất Mục Tử của ngài là gì?

Cuối cùng, việc
gắn bó trung thành với Tòa Thánh
Phêrô và luôn giữ vững mối hiệp
thông với hàng giám mục - chính
là một nâng đỡ tuyệt vời đối với
ngài. Ở Hà Nội, thời gian trong
nhà tù khắc nghiệt, một nữ công
an đem cho ngài một con cá nhỏ
để ngài nấu. Con cá   được gói
trong hai trang báo Osservatore
Romano. ĐHYThuận nhận đó
như là một thánh tích. Không thấy
ai để ý, ngài rửa sạch, đem phơi
nắng và cẩn thận gìn giữ hai tờ báo
ấy. Trong sự cô lập khủng khiếp
của nhà tù, hai trang báo của Tòa
Thánh là dấu hiệu cụ thể qua đó
ngài bày tỏ  mối dây liên kết trung
thành đối với Đức Thánh Cha.

Đọc qua tiểu sử của ngài đã
thuyết phục tôi rằng một phần
quan trọng trong cuộc hành trình
thiêng liêng của ngài là do giáo
dục và chứng tá nhận được qua gia
đình, đặc biệt là từ người mẹ của
ngài. Trong những giờ phút đen
tối nhất của đời sống ngục tù, Tôi
Tớ Chúa liên tục quay trở lại với
các giáo huấn đã học được, cũng
như với gương sáng của bao người
thân yêu của ngài, họ đã không
bao giờ lùi bước trước đe dọa, và
luôn đương đầu với đau khổ bằng
9. Tôi Tớ Chúa được ưu
lòng dũng cảm của Kitô Hữu. đãi bằng một trí thông minh phi
thường, ngài nói và viết rất dễ dàng.
Tôi cũng tin rằng ngài đã
Tuy nhiên, nói đúng ra, ngài không
thành công trong việc khắc phục
phải là một người thuần trí thức,
nỗi thất vọng và thống khổ về
cũng không phải là một nhà văn
tinh thần, đã hơn một lần gần như
chuyên nghiệp. Ơn gọi của ngài là
quăng ngài vào tuyệt vọng, bởi
một mục tử của linh hồn. Như tôi
vì ngài mạnh mẽ bám vào Lời
đã nói, việc bị cưỡng bách cấm
Chúa và Thánh Thể, đó là trường
sinh hoạt đã khiến ngài phải viết
học hình thành nên cuộc sống
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để tiếp tục nuôi dưỡng đàn chiên
của mình. Mặc dù bị ngăn cản làm
việc Mục Vụ, nhiệt huyết tông đồ
đã thúc đẩy ngài thử nghiệm tất
cả mọi sáng kiến để rao giảng Tin
Mừng. Ví dụ, trong nhà tù, ngài đã
thành công trong việc lập ra các
cộng đoàn Kitô hữu nho nhỏ qui tụ
lại để cầu nguyện và nhất là để cử
hành Thánh Thể; rồi, ban đêm, khi
có thể, ngài lại tổ chức chia phiên
chầu Thánh Thể. Thế rồi, ngay sau
khi được phóng thích, chính sinh
hoạt mục vụ hăng say này, tương
họp với công việc tại Hội Đồng
Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa
Bình, đã khiến ngài tiếp tục xuất
bản các tác phẩm của mình, mà
phần lớn về tu đức thiêng liêng.
10. Tôi không thể không nêu
rõ lên một khía cạnh khác trong
cá tính của ĐHY Nguyễn Văn
Thuận: tình yêu tha nhân phát
sinh từ con tim mục tử của ngài.
Bao nhiêu người đến gần ngài
đều được đánh động bởi sự tốt lành
của ngài, bắt đầu là những người
bắt giữ ngài, đến nỗi có một lần,
một thủ trưởng công an đã xin
ngài dạy các ngôn ngữ ngài thông
thạo cho nhân viên, thế là các cai
tù trở thành học sinh của ngài.
Tánh dễ thương này là đặc
trưng cuộc đời của ngài. Một
người viết tiểu sử viết rằng: “Nhẹ
nhàng và mỉm cười, Đức Hồng
Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn
Thuận luôn luôn tiếp xúc người
đến thăm bằng cách tiến tới người
ấy với hai cánh tay dang ra như là
một chỉ dấu chào đón... biểu hiện
của ngài là luôn luôn thân thiện
và trấn an. Bên ngài, ai cũng cảm
thấy yên tâm và thoải mái... ngài
nói chậm rãi, lựa lời chính xác
tuyệt đối. Giọng ngài êm nhẹ và
ngài nói chuyện một cách giản dị
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hùng hồn. Rõ ràng rằng những ý
tưởng đơn sơ của ngài xuất phát từ
một nội tâm sâu thẳm, và những
ai đã được nghe ngài, lời nói của
ngài là một mời gọi phản ảnh sự
soi xét của lương tâm... Ngài biết
ngài có khả năng nhanh chóng
chiếu rọi một ý nghĩa mới vào các
dữ kiện xem ra nhàm chán bình
thường, những sự việc thường
được coi là không đáng kể, khiến
chúng hấp dẫn trí tưởng tượng và
trở thành kích thích tố hướng vào
chiêm niệm.” (André Nguyễn Văn
Châu, Il miracolo della Speranza,
ed. San Paolo, 2004, trang 7).
11. Xét cho cùng, ĐHY Nguyễn
Văn Thuận quả là một chứng nhân
của hy vọng. Ngài tin rằng ngay cả
khi tất cả hy vọng hầu như đã mất,
thì đó cũng chính là những thử
thách mà Chúa đã cho phép xảy ra.
Trong cuốn sách Đường Hy Vọng,
khi nói về Abraham, ngài viết: “Cả
cuộc đời [của Abraham] là một
chuỗi các gian lao. Và ngài nhắm
mắt làm theo các lệnh truyền, sống
bám vào hy vọng nơi Chúa, sẵn
sàng đi theo tiếng gọi của Chúa
trong mọi nơi và mọi lúc. ‘Mặc
dầu không còn gì để trông cậy, ông
vẫn trông cậy và vững tin’ (Rom
4:18), như là ‘Cha của mọi kẻ tin’
(Rom 4:11)”. Do đó không là quá
đáng khi cho rằng Đức Hồng Y của
chúng ta là một môn đồ xứng đáng
của Abraham, không chỉ vì ngài đã
bắt chước giữ niềm hy vọng kiên
cường của Thánh Tổ phụ, mà còn
loan truyền và tăng trưởng nhân
đức này nơi rất nhiều người, qua
gương sống, lời giảng, và những
bài viết của ngài. Việc thực hành
đức hy vọng được bắt rễ rất chắc
trong ân sủng chứ không phải trong
những thứ hy vọng thoáng qua của
trần thế; và ngài vẫn giữ mắt nhìn
cố định vượt thời gian, không để

cho mình bị khắc phục bởi những
thất bại hiển nhiên của cuộc đời,
nhưng luôn nỗ lực làm việc nhằm
cải thiện thực tế của thế gian này.
12. Liên quan đến sứ vụ
truyền bá hy vọng của ngài, đến
đây chúng ta cũng nên nhắc lại
sự dấn thân của Tôi Tớ Chúa
trong việc phổ biến Học Thuyết
Xã Hội Công Giáo và việc làm
của ngài trong Hội Đồng Giáo
Hoàng về Công Lý và Hòa Bình.
Ngài xác tín rằng một trong
những nhiệm vụ cấp bách và cần
thiết nhất trong xã hội hôm nay là
gieo hạt giống tin tưởng vào đó, và
đánh giá các hiện tượng xã hội, kể
cả những gì tiêu cực, như những
thử nghiệm thuận lợi giúp phát
triển cả trên bình diện nhân bản
lẫn siêu nhiên. Trong viễn tượng
ấy, với tư cách Chủ Tịch Hội Đồng
Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa
Bình, năm 1999 Đức Hồng Y đẩy
mạnh việc phát hành một tài liệu
tổng hợp chính thức về giáo huấn
của Giáo Hội trong lãnh vực xã
hội, cuốn Tuyển Tập Học Thuyết
Xã Hội của Giáo Hội, nhằm nêu rõ
dây liên kết chặt chẽ của học thuyết
xã hội với công cuộc Tân truyền
giáo mà Đức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II hằng tha thiết ước mong.
Ngài viết: “Một cuộc cách
mạng thực sự, khả dĩ canh tân
tất cả, từ nơi sâu thẳm của lòng
người, đến toàn bộ cơ cấu chính
trị, kinh tế, xã hội... của thế giới,
không thể thực hiện “ngoài con
người, ngoài Thiên Chúa,” nhưng
chỉ được thực hiện “bởi con
người, trong Chúa Kitô, với Chúa
Kitô.” (Đường Hy Vọng, n.623)
13. Riêng tôi, tôi vẫn xác
tín rằng ĐHY Phanxicô Xaviê
(xem tiếp trang 73)
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Vatican  12-7-2013.

T

ại nghi lễ đặc biệt hôm thứ
Bảy tuần trước, Đức Thánh
cha Phanxicô hội kiến các giáo sĩ và
viên chức tham gia thu thập dữ liệu
phong chân phước cho Đức Hồng y
Việt Nam Phanxicô Xaviê Nguyễn
Văn Thuận trong hai năm qua.

Lm Gioakim Hiền:

“Đức HY Thuận giầu lòng tin, yêu VN tha thiết”

Alessandro Speciale

Đức Hồng y Văn Thuận bị bỏ tù 13 năm, trong
đó có 9 năm bị biệt giam tại Hà Nội,  sau khi được
bổ nhiệm làm tổng giám mục phó Sài Gòn chỉ bảy
ngày trước khi Miền Nam Việt Nam rơi vào tay
Cộng sản miền bắc vào năm 1975.
Ngài được trả tự do năm 1988 và được Đức
Thánh cha Gioan Phaolô II triệu sang Rôma. Sau
đó ngài làm chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về
Công lý và Hòa bình cho đến khi qua đời vào năm
2002.
Trong nghi lễ hôm đó, Đức Thánh cha Phanxicô
chia sẻ “niềm vui” về việc Đức Hồng y Văn Thuận
đang trên đường tiến lên bàn thờ - hiện nay trường
hợp của ngài sẽ được Bộ Phong thánh đảm nhận – và
nói rằng “danh tiếng thánh thiện” của ngài bay xa nhờ
lời chứng của nhiều người biết rõ ngài.
Nhiều linh mục và giáo dân Công giáo từ Việt Nam
di cư sang châu Âu, châu Mỹ và Úc, có mặt trong 500
người tham dự nghi lễ tại Rôma, sự kiện chính trong
loạt sự kiện dài ba ngày mang chủ đề Văn Thuận do
Vatican tổ chức.
Nhưng trong bài phát biểu vắn tắt, theo văn
phòng báo chí Vatican đưa tin, Đức Giáo hoàng người
Archentina không nhắc đến từ “Việt Nam” lần nào.
Đức Phanxicô chỉ khen ngợi Đức Hồng y Văn
Thuận là “người con của phương Đông”.
Điều này cho thấy quá trình tôn phong chân phước
cho Đức Hồng y Văn Thuận hiện đang bước vào giai
đoạn nhạy cảm nhất, giai đoạn mà trong đó tình trạng
quan hệ ngoại giao dễ đổ vỡ giữa Tòa Thánh và Việt Nam
sẽ quan trọng như “các đức tính phi thường” của người
Kitô hữu nơi ngài và các phép lạ được cho là do ngài làm.
Việt Nam và Vatican đã nhiều năm theo đuổi việc
nối lại quan hệ hữu nghị trong thận trọng, và đã dẫn tới
một sự đột phá bằng việc thiết lập quan hệ ngoại giao
thông qua vị đại diện của Vatican ở Singapore là Đức
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ông Leopoldo Girelli.
Nhưng trong cuộc họp song phương gần đây
nhất, Vatican đã thúc giục thiết lập quan hệ cho giai
đoạn tiếp theo, bằng cách công khai kêu gọi tạo sự
hiện diện ngoại giao của Vatican chính thức và lâu
dài hơn trong nước này “càng sớm càng tốt”.
Việc này diễn ra khi báo cáo về các vụ vi phạm
quyền tự do tôn giáo và quấy rối linh mục và các
cộng đoàn Công giáo tại Việt Nam tăng gấp bội.
Đức hồng y của thành phố Hồ Chí Minh cảnh
báo trong cuộc phỏng vấn với ucanews.com không
nên hoàn toàn tin lời nói của chính quyền, vì các
chính sách tôn giáo của nhà nước “làm người dân
cảm thấy bị đe dọa, nghi ngờ và bất mãn”.
Thêm vào đó, nếu tường thuật tiểu sử của Đức
Hồng y Văn Thuận là tù nhân chính trị và là cháu
của tổng thống Miền Nam Việt Nam đầu tiên Ngô
Đình Nhiệm có thể gây bùng nổ.
Trong khi người lớn tuổi biết rõ ngài, thế hệ trẻ
biết rất ít về ngài, do ngài bị ngồi tù lâu và sống tha
hương.
Thông điệp phi bạo lực và hòa giải của Đức
Hồng y Văn Thuận, cũng như việc ngài can đảm
33
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“Chính quyền vẫn còn nghi ngờ về vị anh hùng
bảo vệ đức tin, hiện nay có thể khiến cho chính quyền
đức tin này. Nhưng ngay cả những người không Công
lúng túng.
giáo cũng hỏi xin các tác phẩm của ngài, qua truyền
Khoảng 65% trong 90 triệu dân ở Việt Nam dưới
miệng hay trực tiếp. Chính quyền chắn lo sợ bị ‘lu
tuổi 35, trong khi có khoảng 7 triệu người Công
mờ’ bởi ánh sáng phát ra từ đức hồng y”.
giáo.
Theo cha Gioankim Hiền, chính quyền Cộng sản
Nhưng điều này có thể thay đổi khi quá trình tôn
Việt Nam không cần phải lo sợ Đức Hồng y Văn
phong chân phước được tiến hành, theo linh mục
Thuận.
Gioakim Hiền, người Mỹ gốc Việt làm liên lạc giữa
“Tôi hy vọng họ sẽ công nhận ngài là một con
người Công giáo Việt Nam và hội đồng giám mục
người giàu lòng tin, một con người yêu Việt Nam tha
Mỹ.
thiết. Ngài có niềm tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa và
Tiểu sử của Đức Hồng y Văn Thuận “sẽ rất thú vị,
rất tin tưởng vào tương lai của dân tộc Việt Nam”,
đặc biệt là đối với người trẻ ở Việt Nam đang tìm hy
ngài nói.
vọng trong tương lai”, ngài phát biểu với ucanews.
Thực vậy, ngài đề nghị các lãnh đạo đảng Cộng
com.
sản nên noi gương Đức Hồng y Văn Thuận “để thăng
“Ngài là vị giám mục trẻ mang thông điệp hy
tiến bản thân và thăng tiến người dân”.
vọng đến cho Việt Nam trong thời chiến, nên nhiều
Điều này nằm cam kết tích cực mà Giáo hội đang
người trẻ ngày nay bắt đầu tìm hiểu về ngài có thể tìm
thấy hy vọng cho tương lai mình, dù họ là ai và thuộc cố thực hiện với chính quyền Việt Nam.
tôn giáo nào đi nữa”.
Việt Nam hiện đang bận xem xét lại hiến pháp và
Vì ngày càng nhiều người trẻ ra nước ngoài học Giáo hội Công giáo đã trình đề xuất riêng. Trong đó,
tập, họ sẽ tiếp cận thông tin về đức cố hồng y tốt hơn Giáo hội  phản đối giả thuyết cho rằng đảng Cộng sản
là “lực lượng hướng dẫn nhà nước và xã hội”, và chủ
và “sẽ mang thông điệp đó về nước”, ngài nói.
nghĩa Mác-Lênin là nền tảng ý thức hệ.
Việc chính quyền Việt Nam sẽ phản ứng về chuyện
“Giáo hội muốn làm cho hiến pháp tốt hơn. Giáo
này gần như chắc chắn.
hội đang khích lệ chính quyền can đảm bước đi, vì
“Không may, cho đến ngày nay những bài viết
tất cả người dân Việt Nam. Ban lãnh đạo Việt Nam
của Đức Hồng y Văn Thuận vẫn không được tự do
lưu hành”, linh mục Phaolô Phan Văn Hiền, người không nên sợ tiến bộ”, cha Gioakim Hiền nói. °
Việt Nam, phát biểu với hãng tin Fides của Vatican.

Non Sông ơi, Hồn Thiêng Réo Gọi!
Khi sĩ phu nhất tề đứng dậy
Là khi vận nước sắp hồi sinh
Khi triệu con tim bừng lửa cháy
Là khi quỷ dữ lộ nguyên hình
Khi toàn dân nghìn đêm thao thức
Là khi Chính khí dậy non sông
Khi quê hương tận cùng đáy vực
Là khi dân Việt vạt tầm vông
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Khi Trường Sơn núi rừng chuyển động
Khi Biển Ðông bão táp cuồng phong
Là voi Hưng Ðạo giờ xung trận
Là lửa Diên Hồng sáng non sông
Khi tuổi trẻ cất cao tiếng nói
Là khi Phù Ðổng vụt roi thần
Khi Cờ Vàng tung bay phất phới
Là khi lịch sử sắp sang trang ◙

ª Từ Ðà Thành
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Vụ phong chân phước
Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

gây “chia rẽ”?

T

iến trình phong Á Thánh
cho cố Hồng y Francis
Xavier Nguyễn Văn Thuận có thể
khiến Vatican - Hà Nội khó bình
thường hóa quan hệ, theo một tờ
báo Công giáo bằng tiếng Anh.

Giới thiệu cố Hồng y Thuận
từng bị tù biệt giam 9 năm trong
suốt thời gian 13 năm trong chế 
độ nhà tù cộng sản ở Việt Nam sau
1975, bài của tác giả Alessandro
Sociale mô tả chi tiết về một cuộc
Cùng lúc có ý  kiến từ  giới trí  họp giữa Giáo hoàng Francis với
thức Công giáo người Việt ở nước một tiểu ban điều tra và thẩm định
ngoài cho rằng chính án tù kéo dài hồ sơ xét phong Á Thánh cho cố 
mà  Hồng y Thuận phải chịu sau Hồng y người Việt.
năm 1975 ở Việt Nam là một vấn
“Tại một buổi lễ đặc biệt hôm
đề.
Còn một ý 
kiến từ giới nghiên
cứu tôn giáo của
Nhà  nước ở  Việt
Nam nêu quan
điểm rằng Vatican
và Giáo hội Công
giáo và Nhà nước
cần cố gắng “tránh
các khác biệt, hay
xung đột không
cần thiết trên cơ
sở  tôn trọng lẫn
nhau”.

Tuy nhiên tờ  báo nhận xét:
“Trong một diễn văn ngắn gọn, theo
văn phòng báo chí của Vatican, Giáo
hoàng người Argentina đã không đề
cập đến từ “Việt Nam” một lần nào.
“Giáo Hoàng Francis chỉ ca ngợi
cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận như
một ‘người con của phương Đông.”

Đức Giáo hoàng Francis
Niềm nhớ  về 
Hồng y Văn Thuận,
nhân chứng cho hy
vọng vẫn còn sống
mãi và  lớn hơn cả 
một niềm nhớ  bình
thường là  sự  hiện
diện tâm linh của
Ngài vẫn đang ban
phước cho chúng ta.

Cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng
Công lý và Hòa bình bên Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II

Hôm
10/7,
mạng UCA.com
cho rằng việc cố  Hồng y Thuận,
cựu Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng
về Công lý và Hòa bình được thừa
nhận chân phước trong lộ trình để 
được phong Thánh có  thể  “gây
bùng nổ” (explosive) cho quan hệ 
Tòa Thánh và  chính quyền Việt
Nam.
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Tờ  báo cho biết thêm, tại buổi
lễ  đánh dấu khép lại quá  trình
thẩm định hồ sơ này, “Giáo Hoàng
Francis đã  bày tỏ  niềm vui mừng”
về hồ sơ của cố Hồng y Thuận và tin
rằng “danh tiếng” cũng như “phẩm
chất của một vị Thánh” ở cố Hồng y
người Việt đã được biết đến rộng rãi
nhờ sự làm chứng và xác quyết của
rất nhiều người từng gần gũi ngài.

thứ Bảy (tuần trước), Giáo Hoàng
Francis đã gặp gỡ các giáo sĩ và
quan chức Vatican, những người
trong hai năm qua, tham gia vào
quá  trình xét hồ  sơ phong chân
phước cho Đức Hồng Y người
Việt Nam Francis Xavier Nguyễn
Văn Thuận.”

đời của Ngài.

Nhiều
người
đúng là đã có thể làm
chứng rằng họ  được
khích lệ  bởi Kẻ  tôi
tớ của Chúa, Francis
Xavier Nguyễn Văn
Thuận, vào nhiều
thời điểm trong cuộc

Các trải nghiệm cho thấy Tính
Thánh thiện của Ngài được tỏ  ra
chính xác và đầy đủ qua chứng tích
mà nhiều người từng gặp Ngài vẫn
giữ trong tim họ, về nụ cười thân ái,
về sự vĩ đại của tâm hồn Ngài...
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Vì  thế nhiều người đã viết lại
để kể về ân phước họ nhận được,
và về cả dấu hiệu cho thấy sự linh
hiển của Kẻ Tôi tớ của Chúa, Hồng
y Văn Thuận.

chế độ Cộng sản, trước đây chế độ 
Cộng sản đã vì lý do chính trị, hay
vì  lý  do gì  mà  sau này lịch sử  sẽ 
nói, nhưng chắc chắn đã  bắt giữ 
ngài, đã bắt tù ngài và đã biệt giam
ngài 9 năm, và tổng số những ngày
bị  tù  đầy và  quản chế  còn nhiều
hơn nữa, đến mười mấy năm.

“Tòa thánh là một trong những
quốc gia có  nhiều kinh nghiệm
ngoại giao, mỗi vấn đề  đưa ra có 
nhiều sắc thái và  điều kiện riêng.
Cho đến bây giờ hai bên vẫn giữ bí 
mật, Hà Nội vẫn chưa đưa ra một
Chúng ta tạ  ơn Đức Cha trên
thông cáo nào cho biết rằng Tòa
trời đã  cử  xuống người anh em,
thánh phải làm A, B, C, D, như thế 
người con của Phương Đông,
người đã kết thúc cuộc hành trình
“Thế thì ngài phạm tội gì?Cho này thì chúng tôi mới (đồng ý) tòa
nơi trần thế  để  phụng sự  Kẻ  nối đến bây giờ chắc chắn, như chính đại sứ...
ngôi Thánh Peter.
phủ cũng như người dân, cũng như
”Thế thì ngài phạm tội gì? Cho
“Điều này báo hiệu rằng quá mọi người (cũng biết), chả vì vấn đến bây giờ chắc chắn, như chính
trình phong chân phước cho cố  đề gì hết. Đó là ý muốn riêng của phủ cũng như người dân, cũng như
mọi người (cũng biết), chả vì vấn
Hồng y Văn Thuận hiện nay đang chế độ đó mà thôi.”
đề gì hết.
Đó là ý muốn riêng của
bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất
Tuy nhiên, Giáo sư Trúc cho
của nó giữa lúc thế  cân bằng là  rằng nhà  nước Việt Nam cũng đã  chế độ đó mà thôi”
mong manh trong ngoại giao giữa có  những điều chỉnh chính sách
GS Nguyễn Đăng Trúc
Tòa Thánh và Việt Nam,” tờ  báo liên quan tới cố  Hồng Y, trong
“Ở bên ngoài quan sát ai cũng
đó  có  việc
thấy như vậy, không có gì mà sau
một buổi
35 năm đất nước đã hòa bình rồi,
lễ  tôn vinh
mà lập bang giao với Tòa thánh, lại
cố  Hồng
kéo dài từ năm này qua năm khác,
y
Thuận
không có lợi cho ai cả.
được phép
“Thì chắc chắn đây kết luận là 
diễn ra sau
Hồng Y qua một hình thức câu giờ..., nhưng Tòa
đời và được thánh đã có kinh nghiệm về vấn đề,
không phải chỉ  có  Việt Nam như
tôn vinh.
vậy mà trong quá khứ đã có những
Về  trở 
trường hợp y như vậy, thành thử cố 
ngại, hay
gắng làm sao tìm được giải pháp
điều kiện
nào hay nhất thì cứ làm.”
hoặc nhân
nhượng lẫn ‘Không phải câu giờ’
nhau trong
Trao đổi với BBC hôm thứ 
viết.
quan hệ  giữa Vatican và  Hà  Nội,
Năm từ  Hà  Nội, một nhà  nghiên
Giáo sư Trúc cho rằng hai bên
‘Quá khứ tù đày’
cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã 
còn gặp một số  vấn đề  như tranh
hội Việt Nam không muốn tiết lộ 
Bình luận với BBC về  động
chấp đất đai giữa giáo hội và chính
danh tính cho rằng, trái với quan
thái mới của Vatican trong quá 
quyền, làn sóng bắt bớ tín đồ Công
điểm ở  trên, Việt Nam hiện đang
trình xét phong chân phước cho cố 
giáo ở  Việt Nam, bênh cạnh việc
có  những cởi mở  hơn trong quan
Hồng y Thuận, Giáo sư thần học
xét phong chân phước cho cố Hồng
hệ với Vatican.
Nguyễn Đăng Trúc từ Strasbourg,
y Thuận.
Pháp đặt vấn đề quá khứ bị tù đày
Nhà  nghiên cứu nói: “Nhà 
Đặc biệt về thái độ được cho là 
của Ngài còn là một điều gợn trong
nước ngày càng cởi mở hơn trong
“câu giờ” trong thiết lập quan hệ 
quan hệ giữa hai nước.
các vấn đề tôn giáo, trong đó có các
ở cấp đại sứ thường trực giữa hai
quan hệ ngoại giao với Vatican.
Ông nói: “Trong sự liên tục của
quốc gia, Giáo sư Trúc nói:
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“Nhiều vị  lãnh đạo Đảng và 
Nhà nước đã trực tiếp thăm viếng,
tiếp xúc với lãnh đạo cao cấp nhất
của Vatican, như chuyến thăm
gần nhất của Tổng Bí  thư Phú 
Trọng gặp Giáo hoàng tiền nhiệm
Benedict XVI, trước đó, Chủ tịch

“Việt Nam cũng có quan điểm
rõ ràng và thống nhất trong vấn đề 
này, cũng như qua kinh nghiệm
trước đây với việc Vatican phong
các ‘thánh tử đạo’ người Việt trong
lịch sử.

Đây không phải là lần đầu tiên
Việt Nam và  Vatican có  thể  có 
những trở ngại cho quan hệ trong
việc Tòa thánh phong chân phước
hay phong thánh cho các giáo sỹ 
gốc Việt.

”Hai bên cần tăng cường đối

Năm 1988, Hà  Nội từng có 
phản ứng được cho là  mạnh mẽ 
nhằm phản đối Vatican khi Tòa
thánh công bố  danh Sách 117
Thánh Tử Ðạo Việt Nam, được
Đức Giáo hoàng khi đó, John Paul
II tuyên phong Thánh tại Rome
hôm 19/06 cùng năm này.
Gần đây, Hà  Nội và  Vatican
đã  có  các vòng trao đổi cấp Thứ 
trưởng giữa các nhóm công tác
chung bàn thảo việc đẩy mạnh các
quan hệ  song phương, trong đó 
đáng chú ý có việc Vatican đề xuất
Việt Nam cho phép Tòa thánh mở 
Tòa đại sứ tại Hà Nội.

thoại cởi mở, thẳng thắn hơn, tránh
Nguyễn Minh Triết (2007) và Thủ 
các khác biệt, hay xung đột không
tướng Nguyễn Tấn Dũng (2009)
cần thiết trên cơ sở  tôn trọng lẫn
cũng tới thăm Vatican và tiếp xúc
nhau và  xây dựng mà  không chỉ 
với Giáo hoàng.
hạn chế trong vấn đề này”
“Việt Nam có chính sách thống
Nhà nghiên cứu từ Hà Nội
nhất về  các vấn đề  quan hệ  với
“Chúng tôi nghĩ rằng cả hai bên
Vatican, tất cả  đang trong một lộ 
trình có sự chuẩn bị từng bước giữa nên cần tăng cường các đối thoại
cả hai bên, việc cho rằng Việt Nam cởi mở, thẳng thắn hơn, để  tránh
các khác biệt, hay xung đột không
‘câu giờ’ là không có căn cứ.”
cần thiết trên cơ sở  tôn trọng lẫn
Về  vấn đề  Vatican xét phong
nhau và  xây dựng mà  không chỉ 
chân phước cho cố Hồng y Thuận,
hạn chế riêng trong vấn đề này.”
chuyên gia này nói:

Trước đó, hồi tháng Giêng,
Tổng Bí  thư Đảng Cộng sản Việt
Nam, ông Nguyễn Phú  Trọng
đã  thăm Vatican và  có  hội đàm
với Đức Giáo hoàng tiền nhiệm
Benedict XVI.
Cùng lúc, trong nửa năm trở lại
đây, công an Việt Nam tăng cường
nhiều vụ bắt bớ với giới bất đồng
chính kiến, gồm cả một số bloggers
và nhà hoạt động vì nhân quyền, tự 
do tôn giáo theo Công giáo.°

Tích cöïc tham döï chieán dòch
moãi Ñoäc Giaû
giôùi thieäu theâm Ñoäc Giaû môùi.
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ĐỨC HỒNG Y PHẠM MINH MẪN

NÓI VỀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO
TẠI VIỆT NAM

T

rong Thông cáo báo chí
sau cuộc họp vòng 4 của
Nhóm công tác hỗn hợp giữa
Việt Nam và Tòa Thánh diễn ra
ngày 13-14/6 tại Vatican, Việt
Nam nhấn mạnh “việc tôn trọng
và bảo đảm tự do tôn giáo và tự
do tín ngưỡng, cũng như không
ngừng khuyến khích các tôn giáo
khác nhau, và Giáo Hội Công
Giáo Việt Nam nói riêng, tích cực
tham gia công cuộc xây dựng quốc
gia và phát triển kinh tế-xã hội”.

chính sách tôn giáo của họ nhằm
bảo đảm an ninh trật tự, nhưng “họ
cai trị đất nước bằng bản năng tự
vệ và chỉ nghĩ đến quyền lợi của
mình thay vì bằng con tim, lòng
trí, lòng nhân, lòng đạo của con
người”.

Ngài nêu ví dụ việc tổ chức
Đại hội Khoáng đại lần thứ 10
của Liên Hội đồng Giám mục Á
châu tại Việt Nam hồi tháng 12
năm ngoái. Nhiều viên chức tới
chúc mừng ngài đã tổ chức tốt đẹp
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng đại hội. Ngài nói với họ rằng việc
vấn với ucanews.com trước cuộc chính quyền yêu cầu gởi danh sách
họp, Đức Hồng Y Gioan Baotixita các tham dự viên cùng thư mời
Phạm Minh Mẫn của tổng giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam
phận Thành phố Hồ Chí Minh trước khi cấp visa đã làm cho nhiều
Hồng Y, giám mục
châu Á e sợ vì các
nước khác không
đòi hỏi những thủ
tục ấy, nhất là khi
đón tiếp các lãnh
đạo Giáo Hội.

trình bày một quan điểm khác.
Theo ngài, các chính sách tôn giáo
của chính phủ “làm cho người ta
cảm thấy sợ hãi, nghi ngại và bất
mãn”.
Đức Hồng Y Mẫn, 79 tuổi, cho
biết chính quyền tuyên bố rằng các
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viên linh mục trước lễ phong chức
cho họ và cả tên giám mục phong
chức. Tuy nhiên, cha từ chối cung
cấp tên giám mục vì giám mục có
thể bị ngăn cản.
“Việc phong chức là của Giáo
Hội, không phải của nhà nước, vì
thế chúng tôi không xin phép nhà
nước”, Cha Thành, người bị cấm
xuất cảnh từ năm 2011, giải thích.
Ngài nói thêm nhà chức trách cũng
yêu cầu ngài không phong chức
cho một số linh mục nhưng ngài
cũng từ chối.
Việc từ chối này có thể phải trả
giá vì các linh mục có thể bị ngăn
cản không cho thực hiện công việc
mục vụ.
Trước đây nhiều linh mục ở
các giáo phận miền bắc đã chịu
chức mà không có sự cho phép của
nhà nước, buộc phải theo học các
khóa bồi dưỡng thần học hai năm
để được chịu chức lần hai.
Tình hình này cũng không có
vẻ sáng sủa trong tương lai gần.
Trưởng Ban Tôn giáo chính phủ
Phạm Dũng hồi tháng Năm nói
rằng Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo
năm 2004 cần phải được sửa đổi
để “bắt kịp những thay đổi nhanh
chóng trong xã hội”.

Ngài
thêm
Hiện nay các tổ chức tôn giáo
rằng các hoạt động chỉ được phép tham gia các hoạt
tôn giáo đều bị động nhân đạo và giáo dục mầm
kiểm soát chặt chẽ. non trong giới hạn nào đó. Các nhà
“Tự do tôn giáo là quan sát lo ngại việc sửa đổi luật
quyền căn bản của con người. Thật sẽ hạn chế thêm phạm vi các hoạt
không công bằng khi nhà nước lấy động của Giáo Hội.
cái quyền này rồi lại đi ban phát
Đức Hồng Y Mẫn cũng nhắc
lại cho người dân”.
lại quan điểm nói rằng chính quyền
Linh mục Vinh Sơn Phạm sợ các nhóm tôn giáo lấy bớt ảnh
Trung Thành, giám tỉnh Dòng Chúa hưởng của họ vì thế họ tiếp tục thắt
Cứu Thế, cho biết chính quyền yêu
(xem tiếp trang 57)
cầu gởi bản danh sách các ứng
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à những giám mục, và là
người Việt Nam, thì “sứ
vụ của chúng tôi” là đóng góp
vào sự phát triển của đất nước.
Sự phát triển phải thông qua
việc “thay đổi não trạng”, hủy bỏ
vai trò trung tâm của “hệ tư tưởng
Marxist” và đồng lòng “trở về với
nền văn hóa truyền thống”. Đây
là những gì mà Đức Cha Phaolô
Nguyễn Thái Hợp đã nhấn mạnh
trong một cuộc phỏng vấn với hãng
tin AsiaNews. Đức Cha Hợp hiện
là Giám Mục chính tòa Giáo phận
Vinh, ngài là một người ủng hộ
mạnh mẽ chiến dịch sửa đổi hiến
pháp (được thúc đẩy thông qua các
kiến nghị thư và thu thập chữ ký)
theo hướng nhằm kết thúc chế độ
độc tài, đảng cộng sản.

Gm Phao-lô Nguyễn Thái Hợp:

“Cần có một sự thay đổi triệt để vì
vận mệnh của đất nước”
GP VINH (AsiaNews)

Quốc” và việc độc lập trong
quá khứ cùng các cuộc xung
đột ở Biển Đông. Từ thập niên
80 nó đã tạo thành “một mối đe
dọa” cho sự toàn vẹn lãnh thổ
của một quốc gia đã có những
tiến bộ to lớn “trong lĩnh vực
kinh tế”, nhưng lĩnh vực “xã
hội, chính trị và tôn giáo” thì
không được như thế. Đức Cha
Đức Cha cũng đang là Chủ tịch Hợp nói thêm, “Hiện nay, sự
Ủy ban Giám mục về Công lý và thay đổi này đang xuất hiện rõ
Hòa bình, ngài khẳng định rằng nét những hạn chế. Và đó là lý
sự thống nhất ý chí là điều liên kết do tại sao cần có một sự thay
hàng giáo sĩ Việt Nam với phong đổi triệt để vì vận mệnh của đất
trào của các nhà trí thức đang đòi nước”. Ngài cho biết, tất cả các
sự thay đổi, bởi vì “đó là trách vị giám mục đã “đồng thuận về
nhiệm của tất cả những ai đang quan điểm này.”
nghĩ về vận mệnh của dân tộc.”
Giáo Phận Vinh là một lãnh
Ngài cho rằng, mục tiêu này chỉ thổ đặc biệt nằm ở miền bắc Việt
có thể đạt được thông qua “một Nam, nơi đặc trưng xẩy ra các
nền giáo dục hướng đến giới trẻ, cuộc xung đột giữa giáo dân với
cách riêng là giới sinh viên”, họ chính quyền và thường dẫn đến
được coi là “nhà kiến tạo” của sự việc chính quyền mở ra các cuộc
phát triển đích thực, không chỉ ảnh đàn áp, bắt giữ, xét xử và kết án
hưởng đến nền kinh tế, mà còn liên tù. Tuy nhiên, số lượng tín hữu ở
quan đến “xã hội, chính trị và tôn đây đang phát triển: hơn 500.000
giáo”.
người Công Giáo trong tổng số 6
Năm nay 68 tuổi, là một tu
sĩ Dòng Đa Minh, hồi năm năm
2010, Đức Giáo Hoàng Benedict
XVI đã bổ nhiệm ngài làm giám
mục Giáo Phận Vinh. Ngài nói,
Việt Nam đang trong “một hoàn
cảnh lịch sử khó khăn”, đặc trưng
bởi “vấn đề liên quan với Trung
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không chỉ có mặt ở Vinh mà còn
trong các giáo phận khác nhau và
trong nhiều cộng đoàn trên khắp
đất nước”.

Đối tượng của công cuộc phúc
âm hóa “có cả ánh sáng và bóng
tối”, bởi vì thật sự “người Công
Giáo vững mạnh” nhưng vẫn còn
những sự hạn chế dai dẳng, do đó
triệu dân (số liệu năm 2010) với “chúng tôi không thể rao giảng Lời
một địa giới chia thành 179 giáo Chúa một cách dễ dàng như ở các
quốc gia khác”. Các cuộc xung đột
xứ.
giữa người Công Giáo và người
Đức Cha Hợp nói: “Chúng tôi cộng sản “là rất kiên quyết” ... “Và
đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng ngay cả hôm nay, những vụ xung
đức tin thì kiên vững. Chúng tôi đột vẫn tiếp diễn, việc đối thoại đã
cũng có nhiều ơn gọi, để mọi không được kiên trì mà đáng ra nó
người trẻ của chúng tôi hôm nay
41

Ngài nói về việc Giáo Hội Việt
Nam thiếu thốn phương tiện truyền
thông hiệu quả (“chúng tôi không
có đài truyền hình, đài phát thanh,
báo chí...”), nhưng “sự xuất hiện
của internet đã mang lại những sự
thay đổi, cho nên mỗi giáo phận
và mỗi cộng đoàn đã có trang web
riêng của mình”. Vì vậy, hơn bao
giờ hết, giờ là lúc ưu tiên thực
hiện “đào tạo nhân sự” cho những
người “có năng lực” chứ không
phải chỉ “đủ điều kiện” giống như
trong quá khứ. “Cả hai việc này
liên quan đến công cuộc phúc âm
hóa và sự phát triển xã hội. Chúng
tôi muốn hình thành - nhất là cho
giới trẻ, sinh viên - một cái nhìn về
tương lai và để làm việc, để đóng
góp cách cụ thể và hiệu quả vào sự
VÀI NÉT LỊCH SỬ...
(tiếp theo trang 8)

Đức Giáo Hoàng. Khi xuất hiện,
Đức Giáo Hoàng thường ngồi trên
một xe bọc kiếng có mui được gọi
là “Popemobile” (ĐGH Phanxicô
đã quyết định không dùng xe này,
chỉ dùng xe thường mui trần) đi
một vòng quanh nơi các bạn trẻ
tụ tập để chào họ và được họ hoan
hô nhiệt liệt. Cao điểm của đại hội
là thánh lễ đại trào do Đức Giáo
Hoàng chủ tế và thuyết giảng. Đức
Giáo Hoàng Bênêđictô 16 không
muốn đại hội giới trẻ diễn ra như
một đại hội nhạc rock và được coi
như một biến thái của nền văn hóa
mới của tuổi trẻ đương thời. Ngài
muốn nhắc nhở các bạn trẻ đại hội
phải là hoa trái của “một lối đi dài
sống ngoại giới và nội tâm” (a long
exterior and interior path).
Đức
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Giáo

theo học tại Trung tâm Nghiên cứu
Dominica
và Đại học Văn Khoa
Hôm nay, Đức Cha Hợp đang
Sài Gòn, nơi ngài nhận bằng Triết
chuẩn bị cho chuyến đi Nam Mỹ học Phương đông (1970). Ngài đến
nơi mà ngài từng giảng dạy trong
Thụy Sĩ để nghiên cứu luận án tiến
nhiều năm - để tham dự Đại hội
sĩ triết học tại Đại học Fribourg
Giới trẻ Thế giới (World Youth
Day), được cử hành tại Rio de (1978), và sau đó là tiến sĩ thần
học luân lý tại Khoa Thần Học
Janeiro vào cuối tháng Bảy. Ngài
ở São Paolo (Brazil). Ngài được
khẳng định “sẽ có một phái đoàn
thụ phong linh mục ngày 8 tháng
nhỏ từ Việt Nam”, “không lớn vì
8 năm 1972. Sau khi chịu chức
Việt Nam đang cảm nhận sự khủng
thì
dạy tại phân khoa thần học ở
hoảng kinh tế đang bắt đầu. Nhưng
Lima (Peru) hồi thập niên 1980,
đây sẽ là một cơ hội để được gặp
Đức Thánh Cha Phanxicô cùng các và tại Đại Học Giáo Hoàng Thánh
Thomas Aquinas ở Roma (1997bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, và
2003). Từ năm 2000, ngài dạy một
tôi cũng gặp lại những người bạn
khóa học về luân lý và học thuyết
cũ ở Brazil và Peru”.
xã hội của Giáo Hội tại Trung tâm
Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Nghiên cứu Dominica và các học
Hợp sinh ra tại Làng Anh, Nghệ An viện tôn giáo khác nhau, kể cả đại
vào ngày 2 tháng 2 năm 1945. Ngài học ở Sài Gòn.◙
phát triển của xã hội Việt Nam”.

phải nên như thế”.

Hoàng

Phaolô Đệ Nhị chủ tọa 9 đại hội từ
1985 đến 2002. Đức Giáo Hoàng
Benêđictô 16 chủ tọa 3 đại hội tại
Cologne (2005), Sydney (2008) và
Madrid (2011). Đức đương kim
Giáo Hoàng Phanxicô chủ tọa đại
hội lần đầu.

Sau 28 năm, Đaị Hội Giới Trẻ
Thế Giới đã đi vào truyền thống,
đã trở thành một biến cố lớn mỗi
hai hoặc ba năm. Đại Hội cũng là
giấc mơ cho hàng triệu người trẻ
mong ước được đến gặp gỡ, học
hỏi , kết thân với các bạn trẻ khác
đến từ mọi góc của địa cầu.°

Gioan
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hời tiết Sài Gòn nổi tiếng
vi mưa nắng hai mùa, vì
sáng nắng chiều mưa. Nắng thì
thật nắng, mưa cũng thật mưa.
Nhưng mưa hay nắng đều nhậm
lẹ, không mưa thối đất thối cát
như mưa dầm ở Hà Nội và Huế.
Không hiểu vì sao tôi chợt nhớ
tới hiện tượng thời tiết Sài Gòn sau
khi đọc và nghe những bài phỏng
vấn mới nhất của Đức Hồng Y
Tổng Giám Mục Sài Gòn Phạm
Minh Mẫn và Đức Cha Nguyễn
Thái Hợp, Giám Mục giáo phận
Vinh, kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Công
Lý và Hòa Bình (UBCLHB) của
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
(HĐGMVN). Có lẽ lập trường và
lời nói của hai vị giống thời tiết Sài
Gòn, khi nóng khi mát, khi mưa khi
nắng, thay đổi theo mùa, theo lúc.
Điều khác nhau là thời tiết thì còn
đoán được, nhưng lập trường của
các ngài thì thật khó biết trước.

Vieát Töø
CANADA
Maëc Giao

SÀI GÒN SÁNG NẮNG CHIỀU MƯA

dân hại nước của phe đó. Ngài còn
có vẻ quá nể nang phe cờ đỏ, như
không nhận làm lễ truyền chức
cho các tân linh mục Dòng Chúa
Cứu Thế Sài Gòn vì có vài người
trong số họ không được nhà cầm
quyền chấp thuận, khiến nhà Dòng
phải thỉnh Đức Cha Hoàng Đức
Oanh từ Kontum xuống cử hành lễ
truyền chức trong “lãnh thổ” của
Lấy trường hợp của Đức Hồng Tổng Giáo Phận sài Gòn.
Y Phạm Minh Mẫn. Ngài nổi tiếng
Người ta đã tưởng ngài im hơi
vì vụ “thói đời” và cờ đỏ cờ vàng lặng tiếng để sửa soạn rút về hưởng
nhân dịp Đại Hội Quốc Tế Giới già. Năm nay ngài đã 79 tuổi rồi.
Trẻ tại Sydney, Úc, năm 2008. Để Chẳng ngờ, ngày 28-6-2013, khi trả
phản ứng lại lời khuyên bỏ cờ của lời cuộc phỏng vấn của ucanews,
ngài, những người trẻ Việt Nam có ngài đã phán những điều trước đây
mặt tại chỗ đã thực hiện một cuộc ngài chưa từng phán, khiến ai cũng
biểu dương cờ vàng lớn chưa từng ngạc nhiên.
có ngay giữa Đại Hội, và một thanh
Khi được hỏi về chính sách tôn
niên Việt Nam đã đến gần Đức Giáo
Hoàng Bênêđictô 16 trên chiếc tàu giáo của chính quyền VN hiện tại,
vượt qua vịnh Sydney, trao tặng Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã
ngài chiếc khăn quàng mầu vàng trả lời rằng: “Họ (nhà cầm quyền)
với ba sọc đỏ. Đức Giáo Hoàng đã cai trị đất nước bằng bản năng tự
vui vẻ nhận và khoác lên cổ của vệ và chỉ nghĩ đến quyền lợi của
ngài. Hình ảnh này đã được truyền mình thay vì bằng con tim, lòng
đi khắp thế giới. Chẳng cần nói ai trí, lòng nhân, lòng đạo của con
cũng biết Đức Hồng Y Mẫn rất đau người”. Như vậy là công khai lên
về vụ này. Từ đó, ngài không tuyên án nhà nhước cộng sản không có
bố “chọc ghẹo” phe cờ vàng nữa, con tim, không có trí tuệ, không có
nhưng cũng không có một lời lên lòng nhân từ và lòng đạo đức. Con
án phe cờ đỏ về những việc làm hại người mà như vậy thì còn có thể
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gọi là con người được không?
Về quyền tự do tôn giáo, Đức
Hồng Y Mẫn khẳng định rằng các
hoạt động tôn giáo đều bị kiểm
soát chặt chẽ. “Tự do tôn giáo là
quyền căn bản của con người. Thật
không công bằng khi nhà nước lấy
cái quyền này rồi lại đi ban phát
lại cho người dân”. “Chính quyền
sợ các nhóm tôn giáo lấy bớt ảnh
hưởng của họ vì thế họ tiếp tục thắt
chặt kiểm soát sự tham gia của tôn
giáo trong các lãnh vực như y tế và
giáo dục”.
Bây giờ mới thấy ngài phẫn
nộ vì nhà nước không cho Giáo
Hội phục vụ dân bằng công tác
từ thiện, xã hội và giáo dục. Tuy
nhiên, trước tình trạng đen tối như
thế, Ngài vẫn không hoàn toàn thất
vọng. Ngài có hai lý do để hy vọng:
1-Chính quyền có thể đã nhận thấy
các tôn giáo muốn phục vụ công
ích và xây dựng một xã hội thân
thiện, nhân bản, chứ không tranh
chấp quyền lực với họ. 2-Dù các
sinh hoạt tôn giáo bị giới hạn
nhưng càng ngày càng có nhiều
người tìm đến với tôn giáo như
một cách giải thoát khỏi xã hội bị
lấn át bởi chủ nghiã vô thần, đạo
đức xuống cấp, chủ nghiã vật
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chất, hưởng thụ và tham nhũng.
Hy vọng mà vẫn kết án nặng
nề chế độ. Đức Hồng Y Phạm
Minh Mẫn đang trong ngày nắng
sau những ngày mưa. Nhưng liệu
trời nắng có kéo dài hay mây đen
lại lởn vởn trên đầu?
Một hiện tượng mưa nắng khác
là trường hợp của Đức Giám Mục
Nguyễn Thái Hợp. Khi cỏn là linh
mục, ngài nổi tiếng là có giao hảo
tốt với nhà cầm quyền cộng sản
Việt Nam. Lên ngôi giám mục
chẳng bao lâu, ngài được chọn giữ
thêm chức Chủ Tịch UBCLHB
của HĐGMVN. Ở chức vụ này,
ngài đã nhiều lần lên tiếng chống
lại những bất công và đàn áp vì
ngài nhìn thấy chính con chiên của
ngài là nạn nhân. Ngài là một trong
những tác nhân chính của những
thư lên tiếng của HĐGMVN, đặc
biệt là thư đề nghị thay đổi Hiến
Pháp ngày 1-3-2013. Người ta đã
tưởng GM Nguyễn Thái Hợp đã
dứt khoát đổi mưa thành nắng

“những thân phận ấy bị hút vào
cơn lốc, giống như những chiếc lá
mà giông bão cuốn lên, tan tác mọi
ngả, rồi tự rơi xuống”. Đọc xong
bài này, nhiều người ngao ngán. TS
Đỗ Mạnh Tri, trong bài viết được
đăng trong DĐGD số trước, đã
phản biện là không có tương quan
hai chiều giữa Giáo Hội và Nhà
Nước VN, chỉ có tương quan một
chiều của đảng cộng sản. Đó là hình
thức cấm đạo trong thời đại mới.

việc thay đổi não trạng, hủy bỏ
vai trò trung tâm của hệ tư tưởng
Marxist và đồng lòng trở về với
nền văn hóa truyền thống”.
Ý tưởng này cũng được Đức
Giám Mục nhắc lại trong cuộc
phỏng vấn của đài RFI ngày 17-72013 tại trụ sở Hội Thừa Sai Paris.
Khi được hỏi về thư đề nghị sửa
đổi Hiến Pháp của HĐGMVN,
Đức Cha Hợp đã nhấn mạnh hai
điểm chính:

Nắng rồi lại mưa, nhưng mưa
1/ Phải hủy bỏ Điều 4 Hiến
rồi lại nắng. Ngày 10-7-2013, Pháp. Hiến Pháp là định hướng
hãng thông tấn Asia News phỏng tương lai cho xã hội, nên phải suy
vấn Đức Cha Nguyễn Thái Hợp. nghĩ sâu hơn. Nên lấy văn hóa dân
Bảy ngày sau, 17-7-2013, đài phát tộc làm định hướng thay vì lấy một
thanh RFI phần Việt ngữ cũng chủ nghiã.
phỏng vấn ngài. Khi trả lời hai cuộc
2/ Vấn đề sở hữu đất đai phải
phỏng vấn, Giám Mục Nguyễn
được
giải quyết, không thể tiếp
Thái Hợp có lập trường khác hẳn
bài viết được phổ biến tháng trước tục chính sách “đất đai thuộc toàn
của ngài. Trong bài trước, ngài chủ dân do nhà nước quản lý”, vì đó là
trương đối thoại, không đối đầu, nguyên nhân gây nên 98% những
lần này ngài nói khác: “Chúng tôi cuộc tranh chấp hiện tại.
không thể rao giảng Lời Chúa một
Khi nói đến Hiến Pháp, Đức
cách dễ dàng như ở các quốc gia GM Hợp cũng đề cập đến việc cần
Đừng vội mừng. Thư của khác. Những cuộc xung đột giữa canh tân Quốc Hội, không thể lẫn
HĐGMVN chưa ráo mực thì ngày người Công Giáo và người cộng lộn giữa Hành pháp và Lập pháp,
6-6-2013, GM Nguyễn Thái Hợp sản là rất kiên quyết...Và cả ngày không thể chấp nhận việc mấy ông
đã cho phổ biến một bài viết khá hôm nay, những vụ xung đột vẫn cai trị tỉnh, kể cả công an, đồng thời
dài của mình với tựa đề “Tương tiếp diễn, việc đối thoại đã không cũng là đại biểu Quốc Hội. Phải áp
quan giữa Giáo hội và Nhà nước được kiên trì mà đúng ra nó phải dụng nguyên tắc tam quyền phân
tại Việt Nam” với những lý luận và nên như thế”.
lập.
giáo huấn dài dòng để chỉ đi đến
Đức Giám Mục Nguyễn Thái
Về câu hỏi liên quan tới việc
kết luận “chấm dứt đối đầu, thù
Hợp
còn
nói:
“Đã
có
những
tiến
bộ
các
bạn trẻ, trong đó có Luật sư Lê
hận để khai mở cuộc đối thoại
to
lớn
trong
lãnh
vực
kinh
tế,
nhưng
Quốc Quân, bị bắt bớ, tù đầy, Đức
giữa Công giáo và Cộng sản”.
những
lãnh
vực
xã
hội,
chính
trị
và
Cha trả lời một cách rất tổng quát,
Rải rác trong bài, tác giả úp mở kết
tôn
giáo
thì
không
được
như
thế...
đại ý, những trường hợp này cũng
án những người chống cộng, đặc
Hiện
nay,
sự
thay
đổi
này
đang
là trường hợp chung của đất nước
biệt những người Công giáo, chủ
xuất
hiện
rõ
nét
những
hạn
chế.
hôm
nay. Cần phải làm sao để
trương đối đầu, cản trở đối thoại,
Và
đó
là
lý
do
tại
sao
cần
có
sự
quyền của con người được bảo vệ,
nuôi dưỡng hận thù, giữ cờ vàng,
thay
đổi
triệt
để
vì
vận
mệnh
của
có sự tôn trọng quyền độc lập của
đòi HĐGMVN làm theo ý mình.
đất
nước”.
mỗi cá nhân. Việt Nam phải đi vào
Đòn cuối là hạ nhục những người
dựa vào ngoại bang để chống cộng
Ý chính của những câu trả lời vòng tiến bộ của thế giới. Dân phải
bằng câu phán đoán khinh thị: là “sự phát triển phải thông qua được tự do nói lên tiếng nói của
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mình về các vấn đề của xã hội VN mỗi vị vẫn đánh võ tự do, khi cứng
hiện tại, thí dụ vấn đền Biển Đông. khi mềm, khi cần thì năn nỉ, cộng
Vụ Chủ tịch nước Trương Tấn tác, khi không cần hay khi xin
Sang rthăm Mỹ vào tháng 7, Đức không được thì lên giọng ngon lành
Cha Hợp cho rằng một trong những để cả ta lẫn địch đều phải nể. Hành
vấn đề quan trọng cần phải nêu là động như thế được coi là khôn
vấn đề Biển Đông. Ngoài đất liền, ngoan, là biết mềm nắn rắn buông.

lãnh thổ của tổ quốc còn có hải
đảo và vùng lãnh hải. Vì vậy Biển
Đông thực sự quan trọng đối với
Việt Nam. Việt Nam đã nói tới Biển
Đông từ thời Lê Trịnh, trong khi
Trung Quốc chỉ nói tới Biển Đông
từ 1905. UBCLHB đã tổ chức một
cuộc hội thảo về Biển Đông tại Sài
Gòn, nhưng nhà cầm quyền không
cho phép cuộc hội thảo được diễn
ra. Tuy nhiên, Ủy Ban đã cho phổ
biến rộng rãi tài liệu viết của nhiều
diễn giả với tựa đề “Công Lý và
Hòa Bình trên Biển Đông”.
Theo Đức Cha, cuộc xuất ngoại
lần này của ngài nhằm thăm viếng
các sinh viên du học, tìm thêm học
bổng, dự Đại Hội Quốc Tế Giới
Trẻ tại Brésil, thăm xứ Pérou nơi
ngài đã làm việc nhiều năm.
Những lời phát biểu trên đây
của Đức Cha Nguyễn Thái Hợp
và Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn
làm chúng ta thấy mát cả lòng.
Mát nhưng vẫn lo, vì không biết
ngày mai ngày mốt các ngài còn
giữ lập trường như vậy không, hay
vì hoàn cảnh và nhu cầu, các ngài
lại nói khác? Chúng ta không đa
nghi, nhưng thực tế đã hơn một lần
chứng minh sự lo ngại này.
Làm sao giải thích tình trạng
sáng nắng chiều mưa của lập trường
các vị chủ chăn VN? Lạc quan thì
nói các vị đã nhìn thấy thực tế, đã
lắng nghe tiếng kêu than của giáo
dân, đã bắt mạch thấy tình thế đến
lúc phải thay đổi nên các ngài cũng
phải thay đổi theo. Bi quan thì nói
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cộng đến chiều”. Chúng ta thấy
khó chịu với thái độ khi này khi
khác. Người ở Việt Nam thì khác.
Nói năng, đối xử phải tế nhị, phải
tùy hoàn cảnh và đối tượng mà bầy
tỏ lập trường, “lời nói chẳng mất
tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa
lòng nhau”. Vì vậy, đôi khi nói có
Còn một giải thích khác chúng
ta cũng nên nói tới, đó là sự khác lại là không, nói không lại là có.
nhau giữa tinh thần duy lý của Tây Các vị chủ chăn là những vị học
Âu và tinh thần duy cảm, duy tình thức, cao kiến. Quan niệm đạo
của các ngài vô cùng siêu đẳng,
của Đông phương. Chúng ta đã
quen với duy lý nên cái gì cũng đòi rất gần với Lão Tử “Đạo khả đạo
phi thường đạo”! Giáo dân có khó
phân biệt rạch ròi, trắng ra trắng,
hiểu cũng không phải là chuyện lạ.
đen ra đen, không có mờ mờ nhạt
nhạt. Đã thân cộng thì thân cộng Chỉ dám mong trời Sài Gòn nhiều
luôn. Đã chống cộng thì “chống nắng hơn mưa.

TRUNG THÀNH VÀ BIẾT ƠN NHAU

S

ự liên hệ giữa giáo dân và
giáo sĩ, cả trong lẫn ngoài
nước, nên được xét lại một cách
nghiêm chỉnh. Phải nói thẳng rằng
mức độ trung thành và biết ơn của
giáo dân đối với giáo sĩ luôn luôn
cao hơn của giáo sĩ đối với giáo
dân. Giáo dân luôn coi các giáo sĩ
là “cha” tinh thần, là người hướng
dẫn, dậy dỗ và ban các ơn thánh.
Vì vậy giáo dân cảm thấy có bổn
phận phải đền đáp, nhiều khi qúa
cả nhu cầu cần thiết. Lòng thương
yêu và tận tụy của giáo sĩ đối với
giáo dân vốn có, vì đó là lý do tồn
tại của chủ chăn. Tuy nhiên, nhiều
khi chủ chăn coi quyền chăn giắt
của mình qúa lớn, đến độ tưởng
rằng mình muốn giắt con chiên
đi đâu con chiên cũng phải theo,
chẳng những về tâm linh, mà cả
chuyện đời, chuyện chính trị.

Nhiệm DĐGD, gửi các cha Dòng
Đồng Công tại Carthage, Missouri,
chắc thấy giáo dân có phản ứng
mạnh mẽ về việc nhà dòng và ban
tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu hàng
năm đã hủy bỏ việc treo cờ vàng
ba sọc đỏ từ mấy năm nay. Trước
lời chất vấn và yêu cầu treo lại cờ
vàng của giáo dân, LM Nguyễn
Đức Tuân, cựu Giám Đốc của
dòng Đồng Công tại Carthage đã
trả lời bằng một câu đầy tính thách
thức: “Các anh là gì mà có quyền
đòi hỏi như vậy?”

Giáo dân có quyền chứ. Không
có giáo dân thì làm sao các cha, các
thày có thể sống? Không có giáo
dân thì làm gì có Đại Hội Thánh
Mẫu hàng năm quy tụ 7, 8 chục
ngàn người? Không có giáo dân
thì nhà dòng chắc chỉ là một căn
nhà nhỏ trong một “town” khỉ ho
Qúy độc giả đọc trong số báo cò gáy của tiểu bang Missouri xa
này thư của BS Trần Văn Cảo, Chủ xôi, nóng nực, làm sao có những
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cơ sở bề thế như hiện nay?
Giáo dân là ai? Thưa, là những
người tỵ nạn cộng sản đến từ các
tiểu bang Mỹ và cả từ các quốc gia
khác. Họ có đức tin và lòng rộng
lượng nên sự khôn ngoan của các
cha, thày, mới có đất dụng võ, và
kế hoạch phát triển của dòng mới
được thực hiện. Họ rộng lượng vì
tin rằng họ đóng góp cho việc Chúa,
việc Đức Mẹ như lời rao giảng của
các cha, thày. Họ đặt niềm tin nơi
dòng vì thấy dòng có một qúa khứ
bị cộng sản đàn áp một cách tàn
bạo: Cha Bề Trên sáng lập dòng
Trần Đình Thủ và nhiều linh mục,
tu sĩ của dòng bị bắt vô cớ, bị tù
dài hạn, đất đai, tài sản của dòng
bị tịch thu, cướp phá, các cha, thày
chạy được ra ngoại quốc chỉ có hai
bàn tay trắng. Đồng ý là dòng ở
hải ngoại được như ngày nay phần
lớn do công khó của các cha, thày.
Nhưng nếu không có giáo dân thì
các cha, thày có xây dựng được cơ
sở và tiếng tăm như hiện nay không?
Họ càng tin thêm vào các cha, thày
khi thấy lá cờ biểu tượng tự do của
họ được kéo lên trong mỗi đại hội.
Nay các cha thày bỏ biểu tượng
đó đi, có phải là một sự phản bội
những người đã đặt tin tưởng vào
các cha thày và đã đóng góp những
đồng tiền mồ hôi nước mắt cho kế
hoạch phát triển của các cha thày?
Chuyện cờ quạt cũng xảy ra
tại một số nhà thờ và lễ hội của
giáo dân VN ở hải ngoại. Không
treo cờ thì không ai đặt vấn đề.
Treo rồi lại cất đi là lập tức có thắc
mắc, nhất là khi có chủ chăn từ
trong nước đến làm “mục vụ hải
ngoại” và yêu cầu bỏ cờ vàng ba
sọc đỏ để hình ảnh của vị đó khỏi
dính với lá cờ. Chúng ta còn nhớ
vụ các bà chất vấn một giám mục
khách VN tại cửa một nhà thờ ở
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San José. Một vụ khác lớn hơn xảy
ra tại Long Beach, California, cách
đây khoảng 3 năm khi Linh Mục
Nguyễn Trường Luân, giám đốc
Dòng Chúa Cứu Thế VN tại Long
Beach, giám đốc nguyệt san Đức
Mẹ Hằng Cứu Giúp, phụ trách
chương trình truyền thông Ánh
Sáng Tin Mừng, kiêm “thày chữa
lành” trong các buổi cầu nguyện,
tổ chức đại lễ Lòng Chúa Thương
Xót và mời Đức Hồng Y Phạm
Minh Mẫn đến chủ tọa. Đức Hồng
Y yêu cầu ban tổ chức không treo
cờ vàng. Giáo dân biết chuyện đòi
cha Luân hủy bỏ việc mời HY Mẫn.
Cha Luân hứa không mời, bỏ tên
Hồng Y khỏi chương trình 3 tuần
trước ngày lễ. Nhưng ngày lễ vẫn
có HY Mẫn. Dĩ nhiên cũng có giáo
dân vác cờ vàng đến phản đối. Cha
Luân phải thuê cảnh sát và an ninh
đến bảo vệ. Những nhân viên này
xếp hàng vào hội trường nơi hành
lễ, đứng trên bục đặt bàn thờ, quay
mặt xuống dưới và quay mông lên
bàn thờ, kể cả lúc dâng Mình và
Máu Thánh. Thật chẳng ra làm
sao. Vừa bất kính, vừa gây chia rẽ,
vừa làm trò cười cho thiên hạ.
Nhiều vụ khác đã xảy ra tại
nhiều nơi và nhiều thời điểm khác
nhau. Câu hỏi đặt ra là tại sao một
số giáo sĩ và nhà thờ lại kỵ cờ vàng?
Lời biện minh của những người kỵ
lá cờ này là không muốn trưng lá
cờ có hơi hướm chính trị. Chế độ
Việt Nam Cộng Hòa đã chết rồi, lá
cờ của chế độ đó cũng phải được
chôn vùi theo. Sự thật chưa hẳn
như thế. Nhiều nhà dòng và cá
nhân giáo sĩ, tu sĩ kỵ cờ vàng chỉ vì
sợ nhà cầm quyền cộng sản không
cho đi ra đi vào Việt Nam, không
cho chuyển tiền, không cho gửi tu
sinh đi du học, không cho xây cất
các cơ sở. Chuyện chính là sợ mất

quyền lợi. Sợ cộng sản nhưng vẫn
tỉnh bơ nhận tiền của những nạn
nhân cộng sản. Như vậy có trung
thực với chính mình và với những
giáo dân ân nhân của mình không?
Ai chẳng biết chế độ VNCH
đã bị bức tử, lá cờ vàng ba sọc
đỏ không còn tượng trưng cho
một chế độ hay một quốc gia nào
nữa. Trên phương diện bang giao
quốc tế, khi một phái đoàn của
chế độ cộng sản VN hiện tại gặp
gỡ những phái đoàn của các nước
khác, việc trưng cờ đỏ sao vàng là
chuyện đương nhiên, không ai thắc
mắc. Nhưng tại quận Cam bên Mỹ,
tại bất cứ nơi nào có đông người
Việt tỵ nạn cộng sản tụ tập, tại sao
lại cấm lá cờ vàng là biểu tượng
của chính họ, hơn nữa còn là biểu
tượng cho lý tưởng tự do mà họ
theo đuổi. Cộng sản kỵ cờ vàng vì
hận thù và lo sợ, các vị lãnh đạo
tinh thần có gì phải e ngại? Các vị
có biết Đức Cha Hoàng Đức Oanh
trả lời công an về vấn đề này như
thế nào không? Ngài nói:
“Này nhé, tôi vào nhà ông, thấy
ông để tượng Hồ Chí Minh với lá
cờ đỏ, tôi có bảo ông đem đặt chỗ
khác không? Đến nhà người ta ai
làm thế. Ở nước ngoài, nơi tôi đến
có lá cờ vàng, chẳng lẽ tôi bảo
họ đem đi chỗ khác cho tôi ngồi
và chụp hình à?... Còn nữa, hàng
năm chúng ta đón bao nhiêu Việt
kiều, nhận bao nhiêu tiền họ gửi
về, sao lại phải lúc nào cũng căm
ghét cờ của họ?”
Chuyện cờ vàng là một dịp để
giáo sĩ và giáo dân nhìn lại mối
tương quan với nhau. Bỏ qua vấn
đề vật chất, hai bên hãy tự hỏi lòng
mình là chúng ta đã sống trung
thành với nhau và biết ơn nhau đủ
chưa? ◙
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Từ tiến trình phong
Thánh cho cố HY
Thuận
đến nỗi sợ hãi của
Đảng và Nhà Nước

Löôïm Laët
Ñoù Ñaây

 Traàn Phong Vuõ
ôm 10/7/2013, trang
mạng của điện báo
Công giáo UCA đã đăng bài
viết của Alessandro Sociale
một vị Thánh” ở cố Hồng y người
thuật lại cuộc họp giữa Đức Giáo
Việt đã được biết đến rộng rãi nhờ 
hoàng Phanxicô với một tiểu ban
sự làm chứng và xác quyết của rất
điều tra và  thẩm định hồ  sơ xét
nhiều người từng gần gũi ngài.
phong Á  Thánh cho cố  Hồng y
Được
biết
trong bản phúc
trình nhân Khoá
Họp Khai Mạc
về Tiến Trình
tôn phong Chân
Phước cho Tôi
Tớ Chúa là HY
Phanxicô Xaviê
Nguyễn
Văn
Thuận năm trước,
HY
Agostino
Vallini Tổng Đại
Diện của Đức
Thánh Cha cho
Giáo Phận Rôma
ĐTC Gioan Phaolô II & HY Nguyễn Văn Thuận,
đã nhắc lại chi
Chủ Tịch HĐCLHB
tiết tiểu sử cố
HY Thuận từ
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn khi sinh ra trong một gia đình
Thuận từng bị tù biệt giam 9 năm có nhiều vị Thánh Tử Đạo trong
trong suốt thời gian 13 năm trong thời phong kiến cho đến thời
chế độ nhà tù cộng sản ở Việt Nam gian ngài bị CSVN cầm tù gian
sau 1975. Tờ  báo cho biết thêm, khổ.
tại buổi lễ  lịch sử đánh dấu khép
Một đoạn trong bản phúc
lại quá trình thẩm định hồ sơ này,
trình ghi: Trong thời gian đầu,
“Giáo Hoàng Francis đã  bày tỏ 
ngài bị giam tù ở Nha Trang suốt
niềm vui mừng” về  hồ  sơ của cố 
bảy tháng; sau đó ngài bị đưa về
Hồng y Thuận và  tin rằng “danh
trại tù Phú Khánh, bị biệt giam
tiếng” cũng như “phẩm chất của
trong một xà lim nhỏ hẹp, không
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có cửa sổ. Ngài ở đây thêm chín
tháng nữa, dưới sự cai quản của
những con người tàn nhẫn, ngược
đãi ngài trong hết mọi cơ hội. Họ
không hề tôn trọng ngài, lại có vẻ
thích thú khi làm nhục ngài. Đã thế
như vẫn còn chưa đủ, ít lâu sau,
ngài bị tống vào một nhà tù thật
khắc nghiệt, hoàn toàn bị cô lập,
không được liên lạc với ai, kể cả
với cai ngục. Một người viết tiểu
sử của ngài ghi: “Mọi thứ mà ngài
nhìn thấy, ngày và đêm, là bốn bức
tường xà lim dơ bẩn và ẩm mốc...
một bóng đèn thòng xuống từ trần
nhà, ở cuối một sợi dây điện, toả
ra thứ ánh sáng yếu ớt vàng võ ở
nơi khốn cùng này bao trùm lấy vị
Tổng Giám Mục. Đức Cha Thuận
nằm ngủ trên một sàn nhà cứng,
phủ bằng một manh chiếu rơm...,
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nhưng vì độ ẩm quá cao, manh
chiếu trổ mầm mốc meo... Dần
dần, tình trạng biệt giam bắt đầu
tạo ra một tác dụng hiệu quả mà
những kẻ tra tấn ngài mong muốn.
Đức Cha Thuận bắt đầu bị khủng
bố bởi sự trống vắng và thinh lặng
ngự trị quanh ngài, kéo dài triền
miên với những chuỗi ngày bất tận.
Bị tước đoạt hết mọi dấu hiệu về sự
hiện diện gần gũi của con người,
ngài mõi mòn ngóng đợi lắng nghe
từng tiếng động một... Bọn cai ngục
cũng sử dụng bóng tối để tra tấn
ngài. Không lý do, không báo trước,
chiếc bóng đèn sáng lờ mờ trong xà
lim bỗng nhiên bị tắt tối thui, lắm
khi kéo dài liên tục đến cả mấy
ngày, khiến Đức Cha chẳng biết khi
nào là ngày hay đêm... Tuồng như
là ngài không còn hiện hữu trong
thế giới của kẻ sống nữa. Người
cai ngục từng mang cơm đến cho
ngài cũng im hơi lặng tiếng:... Chỉ
có một bàn tay thôi... nó rút cái đĩa
trống đặt dưới cửa, và thay thế với
cái dĩa đầy” (Nguyễn Văn Châu,
Il miracolo della Speranza, ed S.
Paolo, 2004, pp.226-227). Ngưòi
ta cũng có thể tưởng tượng, trong
hoàn cảnh này, sự đau đớn trầm
trọng về thể xác do hậu quả mất
mát các nhu cầu tự nhiên. Xà lim
—nhà viết tiểu sử ghi tiếp— “nóng
như lò lửa. Và bởi vì nhà cầu ở
gần đó, nên mùi hôi thối buồn nôn
bốc lên, tỏa ra khắp xà lim trong
cái nóng oi bức của mùa hè. Ngột
ngạt khó thở vì tình trạng ẩm mốc
và thiếu không khí, Đức Cha Thuận
nằm dài trên nền đất, áp mặt mình
sát bên kẽ hở dưới cánh cửa ra vào,
cố gắng hít thở chút không khí... “
Dựa vào những hiểu biết về
những gì cố Hy Thuận phải chịu
trong những năm tháng bị Hànội
cầm tù, trong bài viết trên mạng
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điện báo UCA hôm 10-7, tác giả
Alessandro Sociale cho biết thêm:
việc cố  Hồng y Thuận, cựu Chủ 
tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công
lý  và  Hòa bình được thừa nhận
chân phước trong lộ trình để được
phong Thánh có  thể  “gây bùng
nổ” (explosive) trong quan hệ Tòa
Thánh và chính quyền Việt Nam,
sau khi có nhiều dấu hiệu cho thấy
đảng và nhà nước CSVN có thể sẽ
có những động thái cản trở như họ
đã từng làm như vậy, nhưng bất
thành, trong vụ tôn phong 117 vị
Tử Đạo VN lên hàng Hiển thánh
năm 1988.
Rõ ràng sự kiện Vatican xúc
tiến việc phong Thánh cho cố HY
Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đang
trở thành nỗi sợ hãi cho đảng và
nhà cầm quyền Cộng Sản Hànội.

Nhà văn Nguyễn Hoàng
Đức bị “cấm cửa”
dấu hiệu đầu tiên về nỗi
sợ hãi của CSVN

Đức đã kể lại chi tiết hành vi xâm
phạm trắng trợn quyền tự do đi lại
của nhà nước CSVN.
Được biết, anh Đức trước đây
vốn là nhân viên nhà nước phục
vụ trong Phòng Tôn giáo của Bộ
Công an. Anh cho hay, ban đầu
anh được gửi đến học tiếng Pháp
với Đức Cha Thuận (có thể hiểu
ngầm khi cho phép anh Thuận gần
gữi ĐC Thuận là để theo dõi ngài)
trong thời gian ngài bị quản chế.
Vẫn theo anh Đức thì chính trong
thời gian sống gần Đức Cha Thuận
anh chịu ảnh sâu xa về lòng nhân
ái, tinh thần đạo đức và thánh thiện
của ngài nên sau khi xảy ra vụ
Thiên An Môn bên Trung Quốc,
anh quyết định bỏ việc không làm
ở “Cục chống phản động” là nơi
anh tiên liệu có ngày anh sẽ bị đẩy
vào thế đàn áp đồng bào. Dù cấp
trên không cho nhưng anh đã tự ý
rời nhiệm sở.
Trả lời một câu hỏi của Mặc
Lâm, nhà văn Nguyễn Hoàng Đức
đã kể lại nhiều chi tiết kỳ thú, theo
đó, trong thời gian làm việc cho
cơ sở Dầu Khí VN ờ Sàigòn anh

Trong buổi phát thanh
hôm 09-7 vừa qua, phái viên
Mặc Lâm của đài Á Châu Tự
Do đưa tin: lúc 9 giờ tối ngày
02 tháng 7, nhà phê bình văn
học Nguyễn Hoàng Đức đã
bị công an sân bay Nội Bài,
Hà Nội chặn lại không cho
xuất cảnh khi ông được thư
mời của Tòa thánh Vatican
tham dự lễ “Bế mạc phần
Nguyễn Hoàng Đức trong cuộc biểu tình
điều tra tại địa phương” trong
chống TC trước đây.
hồ sơ phong Chân phước
và hiển thánh cho cố Hồng
Y Phanxico-Xavie Nguyễn Văn thường tham dự Thánh lễ ở nhà
Thuận. Trả lời cuộc phỏng vấn của Thờ Đức Bà và nhà thờ Dòng Chúa
Mặc Lâm, nhà văn Nguyễn Hoàng Cứu Thế. Trở lại Hànội anh được
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mặc khải trong một giấc mơ là anh
đi nhà thờ và được rửa tội. Và sau
khi thực sự nhận Bí Tích Thánh
Tẩy, anh viết bài “Con Đường
Đức Tin Qua Cây Cầu Francisco
Savie Nguyễn Văn Thuận”. Bài
này được dịch ra nhiều ngôn ngữ
và đã trở thanh chứng từ về Phép
Lạ Đức Tin trong tiến trình điều tra
phong Thánh cho cố HY Nguyễn
Văn Thuận. Và đấy cũng là căn
do nhà phê bình văn học Nguyễn
Hoàng Đức được mời qua Vatican
hôm 09-7 vừa qua như một Chứng
nhân, nhưng đã bị đảng và nhà
nước cản trở.
Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ
xem những màn kế tiếp.
bang Arizona, chuyển cho lá thư
cụ gửi cho linh mục Chánh xứ
Tượng Thánh Tử Đạo Giuse Nguyễn Thuận để đặt nghi
vấn về việc: dựng tượng Hồ Chí
ở Phoenix, Az.
Minh lên tượng đài Các Thanh
“biến thành” tượng
Tử Đạo Việt Nam (nguyên văn
câu
này được ghi ở đầu lá thư cụ
Hồ Chí Minh!?
Lý Văn Hợp gửi LM Thuận, đồng
kính gửi HĐGM Hoa Kỳ, Giáo
Tôi vừa được cụ Lý Văn Hợp, mục Giáo phận địa phương, Tổng
giáo dân xứ Các Thánh Tử Đạo Quyền Dòng Đa Minh, LĐCGVN
Việt Nam tại Phoenix thuộc tiểu tại Hoa Kỳ, Bề Trên Phụ Tỉch Đa

Minh VN tại Caogary, Canada
v.v…
Trong thư, tác giả cho biết
chính gia đình ông đã trao cho LM
Thuận 15.000 Mỹ Kim là tất cả
chi phí cho việc dựng tượng Các
Thánh Tử Đạo VN. Nhưng đến khi
tượng được dựng lên thì cũng như
các giáo dân trong xứ, ông hết sức
bàng hoàng khi phát hiện điều dị
thường là “bức tượng ‘Thánh Tử
Đạo’ đứng giữa không phải là một
thánh Giám Mục, tay cầm gậy
Giám Mục như mẫu bức tranh
chính thức mà toàn thể Giáo
Hội VN sử dụng khi vẽ hình
hay tạc tượng để tôn kính…
Thay vào đó , LM cho dùng một
tượng đầu không đội mũ, có bộ
mặt Hồ Chí Minh, tay cầm bó
đuốc giơ cao giống như những
tượng đài đảng cộng sản Việt
Nam cho dựng tại VN với ý
nghĩa “bác Hồ soi đường, dẫn
đưa dân tộc VN tiến lên cộng
sản chủ nghĩa”
(xem tiếp trang 74)
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CHÚC MỪNG
Được tin vui của thân gia chúng tôi: Ông

Bà TRẦN NGỌC CẦU,

đến Thứ Bảy ngày 27-7-2013, thứ nam của Ông Bà là:

BÁC SĨ TRẦN CHARLES CHUNG
sau những năm dài tu học, nhờ lời cầu nguyện và quyền năng của Chúa Thánh Thần,
sẽ được truyền chức PHÓ TẾ dưới sự đặt tay của Đức Cha Kevin W. Vann, JCD, DD,
Giám Mục Giáo Phận Orange tại Thánh Đường Saint Columban,
10801 Satanford Avenue, Garden Grove, California, Hoa Kỳ.
Nhân dịp vui mừng này, đại gia đình chúng tôi xin được chia sẻ niềm hân hoan,
vinh dự của Ông Bà và quý quyến, đồng thời nguyện cầu Thiên Chúa –qua lời chuyển cầu
của Đức Trinh Nữ Maria La Vang- luôn quan phòng, nâng đỡ và gìn giữ Thày Phó Tế
trên bước đường hy sinh, tận hiến theo đuổi Thánh chức LINH MỤC
mà Thày sẽ được Chúa Giêsu chia sẻ trong tương lai
THÀNH THẬT CHÚC MỪNG
Ông Bà TRẦN NGỌC VÂN và các con cháu
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Công-lý và công-cụ
ª

P

hiên toà đã ấn-định để xử
luật-sư Lê Quốc Quân
vào ngày 09-7-2013 với tội danh  
cáo buộc trốn thuế bị hoãn lại
bằng một thông-báo của Toà án
nhân-dân thành-phố Hà-nội ngày
08-7-2013. Cái cớ được nại ra để
hoãn xử là người chủ trì việc xét
xử thình-lình bị cảm phải đi cấpcứu và theo chỉ định của bác-sĩ
thì phải nằm điều trị để theo dõi.
Đọc thông báo này chắc chắn
người khó tính mấy cũng phải cười
và có là người  ngu đến đâu đi nữa
nhưng đã sống quen với đường lối
và chính-sách nhà nước thì cũng
hiểu ra là lại có vấn-đề nữa rồi. Và
vụ án Lê Quốc Quân sắp trở thành
một trò chơi chính-trị “ma nớp” mà
nhà nước càng nói càng lúng-búng
như  ăn  vụng bột. Bởi lẽ:
-  cả một nền tư-pháp của một
nước mà ngoài bà quan toà đang
đau ốm kia thì không thể giao cho
ai khác được sao?
- thời gian điều trị bệnh cảm
có cần thiết phải theo dõi lâu dài
đến độ không lượng được việc tạm
hoãn là bao lâu sao. Còn nếu như
bác-sĩ nhìn ra có thể có triệu chứng
bất tường thì luật-sư Lê Quốc Quân
cũng cứ phải nằm trong nhà tù theo
căn bệnh của quan toà chăng.
- nếu như nói dại đổ xuống sông
xuống biển là bà quan toà bị biến
chứng đưa đến tai-biến bất trị nào
đó thì luật-sư Lê Quốc Quân khỏi
phải ra toà nữa hay ở tù muôn năm,
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trào đòi công-lý cho luật-sư Lê
Quốc Quân với các buổi thắp nến
cầu nguyện ở khắp nơi. Hàng chục
tổ-chức phi chính-phủ (NGO) lên
tiếng và các chính-khách của nhiều
Phạm Minh-Tâm quốc-gia chú mục theo dõi diễnbiến vụ việc.  

không cần xét xử…
Thành ra hiển nhiên là sự việc
“bắt khẩn cấp” luật-sư   Lế Quốc
Quân vì liên quan đến tội trốn thuế
chỉ là một kiểu “xuất nhập nhân
tội” để có cớ đưa anh vào tù, để có
dịp    trừng trị một người trí-thức
Công Giáo có lương-tâm, biết yêu
quê hương đất nước và khát-khao
đòi công-lý cho đồng-bào. Đồng
thời cũng để “giằn mặt” gần chín
mươi triệu dân Việt-Nam phải nhìn
vào đó mà quên đi tình yêu và lòng
tự-trọng về Tổ-quốc và giang-sơn
của mình.  Nhưng rồi xem ra việc
làm này lộ-liễu quá, không đủ sức
thuyết-phục công-luận và dư-luận
hay ít nhất cũng không ai tin là
luật-sư Lê Quốc Quân lại đơn-giản
đến độ không biết mình đang là
đối-tượng bị nhà nước nhòm ngó
mà đi tạo cớ cho mình gặp rắcrối   với   nền luật-pháp phi-pháp  
mà chính mình và các bạn bè đã
kinh qua. Lại nữa, trong suốt thời
gian hơn nửa năm, tính từ ngày
luật-sư Lê Quốc Quân bị bắt đến
nay, dư-luận trong nước và côngluận thế-giới đã liên tục lên tiếng
phê-phán việc chụp mũ ngây-ngô
này cho một luật-sư đang được cả
trong và ngoài nước biết đến nhiều
qua quá-trình sống. Wikipedia ghi
nhận anh như là một luật-sư   của  
nhân-quyền, một nhà hoạt-động
dân-chủ và một blogger Công
Giáo nổi bật (a Vietnamese human
rights lawyer, democracy activist
and prominent Catholic blogger ).
Chẳng thế mà đã có cả một phong-

Với một con người như thế,
lại thêm việc “trốn thuế” đã được
điều tra cho thấy chẳng những Lê
Quốc Quân không thiếu thuế mà
còn trả trội cho nhà nước 172 triệu
đồng nữa thì như vậy lẽ tất nhiên
nhà nước cộng-sản đã thấy làm sao
có thể xử chỉ nguyên tội trốn thuế
mà không thấy quá nham-nhở. Vì
thế mà phải đình hoãn để tìm thêm
giải-pháp đắc-sách hơn.

Thân-phận công-cụ
Bà quan toà Lê Thị Hợp thìnhlình phải  đi cấp cứu  để cứu tư-pháp
nhà nước vì bà là công-cụ của nền
chuyên-chính vô-sản, cũng là điều
dễ hiểu. Song cho dù là công-cụ hay
công-bộc thì cũng chỉ là quan nhất
thời và lòng dân mới là vạn đại.
Nước Trung-hoa phong-kiến
ngày xưa vào thời nhà Tống có câu
chuyện về Nhạc Phi, một anh-hùng
bị án oan khiên vì gian-thần Tần
Cối. Sau khi ông chết, dân chúng
lập đền thờ tại Hàng Châu. Ngày
nay người ta đến viếng đền thờ này
còn thấy cảnh hai cặp tượng đá quỳ
ngay   hai bên cổng vào khu mộ
Nhạc Phi. Bên tay phải   là tượng
vợ chồng Tần Cối và  phía bên trái
là tượng hai ông quan toà khi xưa
đã vì uy-quyền của Tần Cối khuấtphục mà xử án oan để cho Nhạc Phi
và con nuôi là Nhạc Vân bị chém
đầu. Vì vậy từ bao đời nay, người
dân Trung-hoa bày tỏ lòng tôn kính
Nhạc Phi bằng cách trước khi kính
viếng mộ ông thì phải phỉ nhổ vào
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hai cặp tượng đá ở cổng vào đã.
Chẳng những thế, lòng hận ghét vợ
chồng gian thần Tần Cối còn được
họ nghĩ ra cách tượng trưng hơn
là đem xử vạc dầu hai người này.  
Họ làm một món bánh bằng bột
mì, cán bột thành từng cặp gắn liền
rồi  bỏ vào chảo dầu sôi chiên lên,
gọi là “du tạc cối” nghĩa là chiên
thằng Cối.  Người Việt đọc trại từ
âm Quảng Đông thành “dầu cháo
quẩy”.
Lại có một sự   xem ra không
hẳn là ngẫu-nhiên mà   trùng hợp
là ngay khi đang ở vào thời điểm  
người ta chờ đợi   đếm thêm một
chứng-tích thô-bạo của nhà nước
cộng-sản Việt-Nam về công-lý và
nhân-quyền qua
phiên toà xét xử
luật-sư Lê Quốc
Quân vào ngày
09-7-2013 thì vào
ngày 06-6-2013,
giám-mục chủ tịch
Ủy Ban Công Lý
và Hoà Bình của
Giáo hội Việt-Nam
phát đi một bài
lý-giải lòng-vòng
về “Tương quan
giữa Giáo hội và
Nhà nước tại Việt Nam”. Trong bài
này, người viết tâm-đắc nhất cái ý
tưởng biện-thuyết rằng Để không
trở thành công cụ cho một thế
lực chính trị nào, các giám mục
thường thận trọng trong các
tuyên bố hay giữ im lặng…Thành
vậy mà bài viết này mang chủ-đề
Công-lý và công cụ” với nội-dung
sẽ  dựa vào lối biện-luận của giámmục chủ-tịch Ủy Ban Công Lý và
Hoà Bình  mà nghĩ về trường-hợp  
luật-sư Lê Quốc Quân, như một
tương-quan tiêu-biểu. Và những
dòng in đậm là trích ra từ bài viết
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“Tương quan giữa Giáo hội và Nhà
nước tại Việt Nam” của giám-mục
chủ-tịch Ủy Ban Công Lý và Hoà
Bình .

Về những mối tương
quan…công lý
Nhìn vào thực-trạng “tươngquan” giữa Giáo-hội Công-giáo
Việt-Nam và nhà nước cộng-sản
trong những năm gần đây thì phải
nhìn nhận rằng Giáo-phận Vinh là
giáo-phận “được mùa thu-hoạch
” nhất về những vụ oan sai tính
trên căn-bản nhận-thức của giámmục Nguyễn Thái Hợp. Chỉ riêng
từ đầu năm 2013 đến nay đã có 14
thanh-niên Vinh vào  tù với các bản

dân gốc địa-phận Vinh. Anh từng
được văn-thư bổ nhiệm làm thànhviên Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình.
Trong buổi toạ-đàm tổ-chức ngày
27-5-2011 tại Sài-gòn với chủ-đề
“Công lý và Hoà bình theo giáo
huấn xã hội Công Giáo” để chính
thức ra mắt Ủy Ban Công Lý và
Hoà Bình thì anh vẫn còn là thuyếttrình-viên sáng giá với đề-tài “Công
lý và Hoà bình trong bối cảnh Việt
Nam”. Và cũng chính trong dịp
này, anh Lê Quốc Quân đã  “đồng
lao cộng khổ” cùng với giám-mục
chủ tịch của Uỷ-ban cũng như Bantổ-chức để cùng vượt qua đủ nỗi
khó khăn ra sao với nhà nước,  phải
nếm trải đủ mùi chua chát như thế
nào trong mối tươngquan này, mới thực-hiện
được buổi toạ-đàm. Bây
giờ thì tương-quan đã
gẫy đổ hết mọi phía.
Luật-sư Lê Quốc Quân
vào tù, đang chờ ngày
lãnh án trong khi giámmục chủ-tịch của anh
khi trước thì lại đang
phải vất vả nhọc   công
tìm gặp   những người
gốc Vinh ở xứ Đức, xứ
Mỹ xa-xôi….nơi có hội
ái-hữu Vinh này, cộng-đoàn Vinh
kia mà chắc cũng vì nhân-danh cho
một mối tương-quan. Và những
anh em của tương-quan này đã thất
vọng như bao nhiêu người khác
thất-vọng khi mục-tử đương nhiệm
cũng từ Vinh mà ra lại hoàn toàn im
lặng trước sự kiện những người trẻ
Công Giáo Vinh bị giam giữ, bị kết
án thời gian gần đây.

án nặng nề vì bị ghép cho tội danh
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
nhân dân, trong khi công-luận
thế giới đã nhận xét thì họ chỉ là
những người trẻ nhiệt thành trong
các công tác xã hội, là những tiếng
nói công khai phản đối Trung Quốc
xâm lấn Biển Đông…Và gần đây
nhất là vụ luật-sư Lế Quốc Quân bị
bắt vào sáng ngày 27/12/2012 trên
Không hiểu luật-sư Lê Quốc
đường đưa con đi học và đi làm mà
tội danh chỉ là  “trốn thuế”, vi-phạm Quân và gia-đình có chung nỗi thất
điều 161 Bộ luật Hình sự .  Đúng là vọng này chăng hay đã nhìn ra sự
thật rất thực là thời-gian cũng có thể
xem quả biết cây.
biến đổi sắc mầu giống như con tắcLuật-sư Lê Quốc Quân là giáo
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kè trong vòng xoáy của lịch sử và
điều kiện nghiệt ngã của thời cuộc
mà thôi và không mối tương-quan
nào,   kể luôn cả tương-quan giữa
giám-mục và các linh-mục trong
Giáo-phận, thì cũng không bằng cái
“tương quan giữa Giáo Hội và nhà
nước Việt Nam”. Đó là mối tươngquan mà theo như lời giới thiệu
cuốn sách “Sự Du Nhập của Đạo
Thiên Chúa Giáo Vào Việt Nam từ
Thế kỷ XVII đến Thế kỷ XIX” của
Trần Văn Kiệm, Đỗ Quang Hưng
nguyên viện trưởng Viện Nghiên
Cứu Tôn Giáo đã viết:“ Trong các
tôn giáo lớn ở nước ngoài có mặt ở
Việt Nam, đạo Thiên Chúa có vị trí
thực đặc biệt. Đó là một tôn giáo
độc thần từ phương Tây do các
giáo sĩ ngoại quốc rất nhiều quốc
tịch truyền vào nước ta từ nửa cuối
thế kỷ XVI, trong đó chủ yếu là các
giáo sĩ của Hội Truyền Giáo nước
ngoài của Pháp (gọi tắt là MEP).
Cái phức tạp của vấn đề là ở chỗ,
quá trình truyền giáo rất nhanh
chóng đã đi liền với làn sóng thực
dân, nhiều giáo sĩ phương Tây đã
thoả hiệp với chủ nghĩa thực dân,
đưa đuờng chỉ lối cho họ xâm
chiếm các nước thuộc địa, gây ra
những đụng độ giữa Thiên Chúa
Giáo với Nhà Nước, Thiên Chúa
Giáo với dân tộc. Với nước ta cũng
như nhiều nước thuộc các xã hội
Á châu, vấn nạn lịch sử ấy khiến
cho vấn đề Thiên Chúa Giáo và
dân tộc vẫn còn là một vấn đề phải
giải quyết trên con đuờng Giáo hội
đồng hành với dân tộc …” (trang
5-6). Ở đây, thiết tưởng cũng cần
phải nhấn mạnh là xưa nay đảng
cộng-sản vẫn tự cho chế-độ của họ
là dân-tộc. Vậy đồng-hành với dântộc chỉ có nghĩa là đồng hành với
chủ-nghĩa xã-hội, với đảng cộngsản. Thành ra nếu một khi người
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cộng-sản vẫn muốn khai thác cái
thế mâu-thuẫn với tôn-giáo nói
chung và cách riêng với Công-giáo
như vậy thì chỉ có nghĩa là để loại
trừ dần dần hoặc để cộng-sản hoá
niềm tin của con người mà thôi.

Như một điệu múa
ngoạn-mục
Như tác-giả Đỗ Mạnh Tri đã
viết bài nhận định sau khi đọc
những   biện-thuyết của giám-mục
Nguyễn Thái Hợp thì làm gì có
tương quan giữa Giáo-hội và nhà
nước tại Việt Nam. Thế mà giámmục chủ-tịch vẫn múa bút phùng
xoè được đủ 12 trang giấy theo
khổ báo Diễn Đàn Giáo Dân. Nếu
không kể gần ba trang   giáo đầu
với 14 viện dẫn lơ-lửng từ nhiều
nguồn làm biện-chứng trước khi đi
vào mục-đích chính và một trang
cuối liệt-kê danh-mục của 42 trích
dẫn ra, vị chi là bốn trang thì tám
trang nội-dung còn lại không nói
lên được điều gì mới lạ và cần thiết.
Đọc nó người ta chỉ mang cảm nghĩ  
đây là một kiểu tham-luận chính-trị
đã từng nghe từng đọc ở  nhiều dịp,
nhiều nơi trong gần 40 năm qua hay
chính-xác nhất là một bản cáo-trạng
về cả đạo và đời ở Miền Nam từ sau
1954 đến 1975  cùng với “tàn dư”
nơi những cộng-đồng người ViệtNam đã di-tản ra hải-ngoại.
Thật   khó hiểu là tại sao vào
lúc này giám-mục chủ-tịch Ủy
Ban Công Lý và Hòa Bình lại khổ
công đi làm một việc dư thừa như
vậy khi mà giáo-phận Vinh đang
chồng chất nhiều oan sai, những
con em đồng hương của ông đang
bị tù đầy hay chờ lãnh án tù vì cái
tương-quan ông đang cố uốn nắn.
Dư thừa là vì cứ lòng-vòng quanh
quẩn trong sự mâu-thuẫn và đốikháng chính-trị hiển-nhiên giữa

hai miền Nam Bắc, đưa các Thư
Chung trước 30-4-1975 ra kẻ vạch
và cứ như là muốn xấn xổ, xỉa-xói
vào cộng-đồng người Việt di-tản
… không nói mọi người đều rõ,
thái độ chính trị của hầu hết cộng
đồng người Việt Nam ở hải ngoại
là chống Cộng. Tâm lý và ý thức
hệ của họ gắn liền với màu cờ sắc
áo của chế độ VNCH ngày xưa.
Lá cờ “vàng ba sọc đỏ” vẫn là lá
cờ của đại đa số người Việt di tản.
Cho đến nay, đối với nhiều người
Việt hải ngoại, ngày 30 tháng
Tư vẫn là ngày “quốc hận” hay
“ngày mất nước”.
Toàn bài, nhan-nhản các kiểu
nói lên án, khích bác, phân chia
còn hơn Đức Vua tách bạch chiên
và cừu ra hai phía hay cứ như đang
giảng dạy ở trường đảng…Giáo
Hội miền Nam; hàng giáo sĩ và
giáo dân di cư; Công Giáo di cư;
các giám mục miền Nam; tự do
theo “mô hình Mỹ”; pháo đài
chống Cộng; chiêu bài “bất cộng
đái thiên” (không đội trời chung
với Cộng sản) được triệt để khai
thác… Xin được mở ngoặc một
chút ở đây là thành ngữ “bất cộng
đái thiên” chỉ có nghĩa là “không
đội trời chung” mà thôi, còn với ai
thì phải thêm vào mới trọn nghĩa.
Xét chung, bài viết chẳng những
chỉ là góp nhặt lại một số điều trong
muôn vàn các nhận-định hay dư luận
từ trước đến giờ mà lại còn không
kiểm-chứng chính xác. Bên cạnh
đó là lạm dụng sự-kiện tất-yếu như
một cách tuyên-truyền: Cũng chính
Đức Phaolô VI đã tiếp kiến phái
đoàn của Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa, do ông Xuân Thủy dẫn đầu,
mà từ chối tiếp kiến ông Nguyễn
Văn Thiệu, tổng thống Việt Nam
Cộng hòa. Sự kiện này khiến cho
nhiều người ờ miền Nam lúc đó
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rất ngỡ ngàng và bất bình với
Vatican. Nhưng đã bắt đầu hình
thành một số biến chuyển ngày
càng rõ nét trong nhận thức của
hàng giáo sĩ về chiến tranh và
hòa bình. Tệ nhất là lại còn có chút
khích bác qua cách biện-giải loanhquanh mà không phải là đối thoại
và hoà giải…
như

với những điều võ-đoán

…“Sự hiện diện của tổng
thống Công Giáo càng làm cho
nhiều người xác tín nơi lí tưởng
xây dựng một Việt Nam tiến bộ,
độc lập, tự do và hữu thần. Nhiều
giáo sĩ và giáo dân có vị thế quan
trọng trong chính quyền miền
Nam. Một số làng Công Giáo di
cư được xây dựng như một thứ
“pháo đài chống Cộng”…hoặc
như khi nói đến Tổng-giám-mục
Nguyễn Kim Điền đã hồ-đồ rằng Ở
hải ngoại, người ta tặng cho ngài
danh hiệu “Tổng giám mục dũng
cảm” …Sự thật thực của hai chữ
“hải-ngoại” đây chính là Vatican,
trong điện văn chia buồn với Tổnggiáo-phận Huế đã dùng danh hiệu
này.
- với ý quy-kết tội-trạng kiểu
ĐHY PHẠM MINH MẪN...
(tiếp theo trang 40)

chặt kiểm soát sự tham gia của tôn
giáo trong các lĩnh vực như y tế và
giáo dục.

có lẽ khối Công Giáo hải ngoại
còn chống Cộng hơn, vì gắn bó
…Nhưng sau cuộc đảo chính
nhiều hơn với chế độ cũ và đối
1963 và cái chết bi thảm của ba
kháng kịch liệt hơn với ý thức hệ
anh em gia đình họ Ngô, một số
vô thần. Vì bất đồng quan điểm
người đã ngỡ ngàng nhận ra cái
với Nhà nước Việt Nam có những
ảo tưởng và cái giá của con đường
người đã đi đến chỗ “giận cá
độc lập – Sau một thời gian chao
chém thớt” (sic).
đảo vì cuộc đảo chính 1963, Giáo
Hội đã tái lập mối lương quan với Kết luận
nhà nước của Đệ II Cộng hòa và
Vì một cơn cảm cúm bất tường
tiếp tục ủng hộ “chủ nghĩa Quốc
gia”. Vì thế, có thể nói Giáo Hội mà bà quan toà Lê Thị Hợp không
cũng chia sẻ phần nào những ưu chừng được đi vào lịch-sử y-học
và khuyết điểm của chế độ này.... Việt-Nam xã-hội chủ-nghĩa với hội
chứng Lê Quốc Quân. Và bà có
- Rồi còn như muốn báo động biết từng ngày bà nằm viện để được
cho nhà nước phải cảnh-giác với theo dõi bệnh hoạn cũng chính là
những ”khúc ruột ngàn dặm” của từng ngày luật-sư Lê Quốc Quân
họ
được nhiều   quan-tâm hơn, nhiều
Ngoài ra, sống tại những nước sự hỗ trợ tinh-thần hơn từ nơi nhiều
phát triển và tự do, họ không thể giới đồng-bào, nơi   tâm-linh đồng
chấp nhận chế độ độc đảng và đạo và nơi những tâm-hồn đồng
đường lối chính trị của nhà nước điệu yêu chuộng dân-chủ, tự-do và
Cộng hòa XHCN Việt Nam hiện công-lý từ bên ngoài đất nước và
trong cộng-đồng nhân-loại. Bởi vì
nay…
cho dù tất cả những điều này không
-  tăng đối thoại hay gây thêm
có trong tương-quan giữa Giáo hội
đối nghịch
và nhà nước nhưng lại có trong
…Cộng đồng Công Giáo Việt sự thật khi mà gần chín chục triệu
Nam hải ngoại cũng cùng chung người dân Việt-Nam có được nhântâm thức và quan điểm chính trị quyền và nhân-vị.◙
nói trên. So với các nhóm khác,
như “nhân danh công lý”

Theo ngài, tình hình cũng giáo bị giới hạn nhưng ngày càng
không phải là hết hy vọng hoàn có nhiều người đang tìm đến với
toàn. Ngài tin là trong những năm tôn giáo như một cách giải thoát
qua chính quyền nhận thấy rằng khỏi xã hội bị lấn át bởi chủ nghĩa
tín đồ tôn giáo, nhất là Công Giáo, vô thần, đạo đức xuống cấp, chủ
muốn phục vụ công ích và xây nghĩa vật chất, hưởng thụ và tham
dựng một xã hội thân thiện và nhân nhũng.
bản, chứ không có ý tranh chấp
Chỉ riêng 200 nhà thờ ở thành
quyền lực với họ.
phố Hồ Chí Minh luôn đầy ắp
Kết qủa là có được một số tiến người Công Giáo tham dự các nghi
bộ trong chừng mực nào đó.
lễ là một minh chứng rõ ràng. °

“Đầu năm nay Thủ tướng có
hứa sẽ cứu xét, giải quyết ước
nguyện của Giáo Hội Công Giáo
muốn tham gia phục vụ nhân dân
trong lĩnh vực giáo dục, y tế - Đức
Hồng Y Mẫn nói và cười lớn –
Đức Hồng Y Mẫn cũng lưu
Nhưng ông thủ tướng không nói là
ý rằng mặc dù các sinh hoạt tôn
khi nào”.
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Ostpolitik

T

rong bài trước, bàn về khả
năng Đối thoại giữa chính
quyền cộng sản và giáo hội công
giáo ở Việt Nam, kết luận của tôi
là chẳng có chuyện Đối thoại trong
một chế độ độc tài toàn trị, vì điều
này hoàn toàn đi ngược lại bản chất
của cộng sản, một chế độ vốn đặt
nền trên việc cướp đoạt và bám giữ
quyền lực tuyệt đối. Chế độ này
chỉ có thể hiện hữu khi nó triệt tiêu
được mọi đối kháng về quyền lực và
quyền lợi, cả những đối kháng xuất
phát ngay từ trong lòng đảng của nó.
Nhưng có thể có Đối thoại đứng
đắn giữa một quốc gia cộng sản với
một quốc gia khác hay không?
Ở đây, „Ostpolitik“ của Đức là
một thí dụ.
Ostpolitik là một từ chuyên
môn của Đức ngữ gần như đã được
quốc tế hoá. Nó được ghép bởi chữ
Ost = phía Đông và Politik = chính
sách. Chính sách đối với các quốc
gia phía Đông. Nó nói lên chính
sách ngoại giao chủ trương hoà
dịu và đối thoại với Liên-xô và các
nước cộng sản Đông Âu của Willy
Brandt, cựu thủ tướng Tây Đức từ
1969-1974.
Tôi viết mấy trang này, khi báo
chí ở Đức đang ôn lại 50 năm ngày
Ostpolitik ra đời.
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 Phaïm Hoàng-Lam
Ostpolitik được Willy Brandt,
đảng Dân Chủ Xã Hội Đức SPD,
lúc đó còn là thủ hiến tỉnh bang
Berlin, và cố vấn chính trị của ông
là Egon Bahr trình bày lần đầu
tiên vào ngày 15.07.1963 tại Viện
Nghiên Cứu của Giáo hội tin lành
Đức tại thị trấn Tutzing.
Bài thuyết trình của Brandt
(do Bahr viết) lúc đó đề nghị Tây
phương chấp nhận mở ra con đường
đối thoại với phía cộng sản để giải
toả bớt tình trạng căng thẳng của
chiến tranh lạnh và góp phần đình
chỉ cuộc thi đua vũ trang nguyên
tử đang đè nặng lên hai khối Đông
Tây. Dịp này, Bahr cũng được mời
tham luận. Trong phần trình bày của
mình, Bahr cụ thể hoá Ostpolitik
vào mối bang giao giữa Đông và
Tây Đức. Bahr đề nghị hãy chấp
nhận sự chia cắt nước Đức như là
một thực tế lịch sử, nghĩa là hãy
công nhận Đông Đức như một quốc
gia ngang hàng với Tây Đức, để từ
đó có thể nói chuyện với nhau, từng
bước giúp người dân Đông Đức có
cuộc sống bớt khổ hơn và về lâu
về dài có thể đi tới tái thống nhất
đất nước. Và Bahr đã kết thúc phần
tham luận của mình bằng ba từ ngắn
gọn: „Wandel durch Annäherung“
(Tạo đổi thay bằng cách xích lại
gần nhau). Ba từ này, ngay từ giây
phút đó, đã đi vào lịch sử. Tất cả
những gì Brandt và Bahr trình bày

hôm đó, cuối cùng chỉ còn đọng lại
trong tâm tư mọi người ba từ đó mà
thôi. Không chỉ với dân Đức, mà cả
thế giới từ đây đồng hoá Ostpolitik
là Wandel durch Annäherung. Sở dĩ
khái niệm Ostpolitik đi vào lịch sử,
là vì nó phá vỡ một huý kị lúc đó;
nó được cất lên trong một thời điểm
không ai dám nghĩ tới, đó là thời
điểm đang quyết tử giữa Tự do và
Cộng sản, giữa lúc hoàng kim của
chủ nghĩa cộng sản.
Nhưng phải đợi cho tới cuối
năm 1969, là năm Brandt được bầu
lên ghế Thủ tướng, Ostpolitik mới
được đem ra áp dụng.
Không biết Ostpolitik có chịu
ảnh hưởng bởi Pacem in terris (thông
điệp Hoà Bình Trên Trái Đất) của
giáo chủ Gio-an XXIII được phổ
biến trước đó hơn hai tháng không?
Qua Pacem in terris, Gio-an XXIII
cũng kêu gọi thế giới hãy khẩn cấp
từ bỏ đối đầu và cùng nhau đối thoại
để giải quyết khủng hoảng thế giới
và để tạo không gian hoà bình cho
nhân loại. Ngày nay, nhiều người
nói chủ trương của Gio-an XXIII
cũng là một thứ Ostpolitik. Dù sao,
sự có mặt gần như cùng lúc của hai
tư tưởng trên đây cho thấy tình hình
thế giới lúc đó căng thẳng và nguy
hiểm là dường nào. Một cuộc chiến
tranh nguyên tử giữa Mĩ và Nga vừa
tránh được trong gang tấc ở Cuba.
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Những cuộc nổi dậy của người dân
ở các nước Đông Âu liên tiếp bị
xe tăng Liên-xô đè bẹp. Cộng sản
đang trong thời kì chiến thắng, hồ
hởi tung búa liềm đe doạ khắp năm
châu. Khối Warschau đối đầu lại
Nato. Ở Đức, cộng sản dựng lên
bức tường cô lập Tây Berlin, khiến
cho Hoa-kì và đồng minh phải mở
ra một cuộc không vận cứu tế có
một không hai trong lịch sử để cứu
người dân Tây Berlin.
Và phản ứng tất nhiên của thế
giới tự do lúc đó là ra sức ngăn
chận, bất hợp tác, bất giao dịch, tắt
lại: không đội trời chung với cộng
sản.
Chính quyền của Tây Đức trong
những thập niên 50 và 60 không có
gì khác hơn là tìm cách hội nhập
vào thế giới tự do. Về mặt đối nội,
thủ tướng Adenauer (CDU: đảng
Liên Minh Dân Chủ Ki-tô Giáo)
dồn hết sức tái thiết một đất nước
hoàn toàn kiệt quệ về tinh thần lẫn
vật chất, song song với việc đặt nền
móng cho một nền chính trị dân chủ.
Về đối ngoại, sau khi đã đưa được
những tù bình còn sống sót ở Liênxô trở về, Adenauer tìm cách hội
nhập vào thế giới, tìm cách đưa một
quốc gia bại trận vào ngồi chung
bàn với các quốc gia khác. Mục tiêu
hàng đầu của ông là làm sao tái tạo
được niềm tin nơi các nước đồng
minh, để từ đó được họ chấp nhận
đối xử ngang hàng và bước được
vào Nato. Trong hoàn cảnh đó, Tây
Đức đương nhiên ngã theo mọi
chính sách của Đồng minh: Chống
cộng, nhất quyết không công nhận
Đông Đức và không ngừng hô hào
việc thống nhất đất nước.
Có hiểu được tình thế chính trị
đó, mới thấy cái can đảm và liều lĩnh
của Brandt và Bahr khi đưa ra đề
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kế Brandt (từ chức năm 1974 vì
một nhân viên thân tín của ông làm
gián điệp cho Đông Đức) trong
SPD đã bỏ đi mất vế thứ nhất của
châm ngôn Ostpolitik, nghĩa là
bỏ đi „Wandel“ và chỉ còn giữ lại
„Annäherung“ (xích lại gần). Có
thể khi đưa ra chính sách mới về
Đông Âu của mình Brandt và Bahr
có nghĩ tới Wandel. Nhưng thực
tế trong các thoả ước đã đạt được
trong thời gian Brandt nắm quyền
Ostpolitik: Xích lại gần và cả sau này của SPD chẳng có
chỗ nào hé cho thấy cái hậu í đó.
để tạo thay đổi?
Và Bahr về sau đã có lẩn phải biện
„Bài tham luận đó (của Bahr)
minh cho thực tế oái ăm đó: Chúng
đã đi vào lịch sử. Và có lẽ chẳng
tôi chấp nhận nguyên trạng (Status
phải ngoa ngôn, khi nói rằng, nó
quo) để tìm cách thay đổi nó!
cuối cùng cũng đã làm cho cả thế
Dù sao, Wandel durch
giới thay đổi“, đó là nhận định của
Annäherung
là một châm ngôn
Walter Steinmeier, cựu Bộ trưởng
Ngoại giao và hiện là một trong quyến rũ. Ngày nay không những
những thủ lãnh SPD, trong dịp các chính quyền Đức, mà nhiều
mừng Bahr sinh nhật 90 tuổi vào chính quyền dân chủ trên thế giới,
ai cũng muốn thừa kế tư tưởng đó,
tháng 4 vừa qua.  
nhưng họ đã sửa đi một vế. Thay
Nhưng nhận định Steinmeier có
vì „Tạo thay đổi bằng cách xích lại
đúng không? Phải chăng Ostpolitik
gần“, thì họ chủ trương „Tạo thay
đã góp phần làm thế giới cộng sản
đổi bằng buôn bán“, „Tạo thay đổi
sụp đổ và là nguyên uỷ của cuộc
bằng giúp tân tiến hoá“. „Tạo thay
thống nhất Đức quốc năm 1990?
đổi bằng trao đổi văn hoá“ (một
Với Ostpolitik và trong một chiều), v.v… để biện minh cho
thời gian ngắn, từ 1969-1972 chính thái độ im tiếng hay cố đấm ăn xôi
phủ Brandt đã phá được tảng băng của họ trước những vi phạm nhân
ngăn cách giữa Tây Đức với các quyền, trước việc bị sỉ nhục bởi đối
quốc gia cộng sản phía đông, bằng phương, trước ưu tiên làm ăn với
những thoả ước kí với Đông Đức, các chế độ độc tài. Nghĩa là anh cứ
Nga, Ba-lan và Tiệp. Nhưng mục đổ cho tôi dầu và khí đốt đều đặn
tiêu ưu tiên của những thoả ước đó thì tôi sẽ giúp anh tân trang máy
chỉ là hạn chế sự leo thang vũ trang móc! Bán cho Ả-rập Xê-út khí giới
nguyên tử, chứ chẳng nhắm gì tới tối tân với giá trị hàng tỉ đồng âu
Wandel (tạo thay đổi).
kim, để nước này đối địch được với
Mới đây, trong một bài phỏng Iran hầu giữ thế quân bình cho khu
vấn của tuần báo Die Zeit, nhân dịp vực!... Nghĩa là câu châm ngôn đó
Bahr phổ biến cuốn Hồi kí của ông đã trở thành một thứ Alibi – một
nói về đứa con tinh thần Ostpolitik cách nguỵ biện - cho chủ trương
của mình. Bahr bảo, Ostpolitik đã thực dụng. Ở Đức, các lãnh tụ đảng
bị phản bội, vì những người thừa SPD giờ đây còn góp phần giết chết
nghị chấp nhận sự chia cắt đất nước
(chấp nhận tình trạng status quo) và
đối thoại với cộng sản. Nhưng đề
nghị đó thật ra cũng chẳng lạ gì lắm
đối với SPD, vốn là một đảng cho
tới năm 1960 vẫn còn đi theo chủ
nghĩa xã hội thiên cộng. Trong thực
tế, một số đông dân Tây Đức lúc đó
coi sáng kiến của Brandt và Bahr là
một thứ đầu hàng, phản bội, thậm
chí phản quốc.
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đứa con của họ sinh ra qua các kiểu
hô hào như sau: Không nên đem
đạo đức vào bang giao chinh trị!
Các giá trị nhân quyền của Dân chủ
phương tây không thể áp dụng được
cho Nga hay Trung cộng! Chuyện
nhân quyền chỉ nên nói nhỏ nhẹ ở
sân sau!.v.v..

xơ múi gì trong việc tái thống nhất
đất nước Đức. Thất bại này là một
trong những nhát dao chí tử biến
SPD, vốn là một đảng quần chúng
truyền thống xưa nay có số phiếu
ngang ngửa với CDU, trở thành bất
nhất và dần dần rơi xuống vị trí của
một chính đảng phụ thuộc.

Trên thực tế, Ostpolitik cổ xuý
cho việc chấp nhận nguyên trạng,
nó chỉ quan tâm tới sự ổn định của
các chế độ độc tài toàn trị để được
yên tâm làm ăn, nó chỉ muốn làm
sao cho mối giao hảo với các chế
độ đó được tốt đẹp mà thôi. Cũng
vì thế, trong những năm đầu thập
niên 80´ thế kỉ trước đây, chính
quyền Tây Đức tỏ ra khó chịu và
ngờ vực Công Đoàn Đoàn Kết
ở Ba-lan, coi đó là một yếu tố có
thể gây xáo trộn mối liên hệ quốc
tế. Cũng vì chỉ quan tâm tới sự ổn
định, nên Tây Đức đã chẳng nhìn
ra cơn hấp hối của con bịnh Đông
Đức và các nước cộng sản khác.
Ngay F.J. Strauß, sinh thời là Thủ
hiến bang Bayern và là người chống
cộng triệt để, cũng chẳng bắt mạch
được con bệnh; người ta thấy ông
bất thần tự lái máy bay trong đêm
sang Đông Berlin; sau đó mới biết
hoá ra là để môi giới cho Đông Đức
vay một tỉ Đức mã của Tây Đức;
phải chăng Strauß cũng bị hố? Đặc
biệt bẽ bàng cho SPD: họ vừa kí
với đảng Cộng sản Đông Đức một
tuyên ngôn chung chưa ráo mực
thì Đông Đức ngã lăn ra chết bất
đắc kì tử (1989). Tài liệu chung
đó khẳng định hai bên công nhận
thực thể chính trị của nhau và nhận
định rằng hai thể chế có thể bổ túc
cho nhau! Thành ra, khi Đông Đức
chết và trước cuộc vận động thống
nhất của CDU qua thủ tướng Kohl
lúc đó, SPD như gái ngồi phải cọc,
chẳng biết làm gì. SPD chẳng có

Nhưng nhờ có Ostpolitik mở
đường mà nước Đức mới có thể tái
thống nhất và thế giới cộng sản mới
sụp đổ!! Đó là lập luận vớt vát về
sau của SPD, sau khi đã hoàn hồn.
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mấy ai trong bàn nghị hội lúc đó,
cả Đông lẫn Tây, nhìn ra được í
nghĩa và tầm quan trọng cụ thể của
điểm kết hợp này. Đông chấp nhận
là để cho có, còn Tây thì biết rằng
khó mà thực hiện được. Nhưng đối
với người dân trong các quốc gia
cộng sản thì đây là một điểm tựa
hay cái phao cho những nỗ lực đấu
tranh của họ, như Joachim Gauck,
đương kim Tổng thống Đức và là
một lãnh đạo tinh thần của phe đối
lập ở Đông Đức cũ đã nói ra trước
Quốc Hội Âu Châu tại Strasbourg
mới đây: „ Từ ngữ quan trọng cứu
sống thế hệ chúng tôi là Helsinki“.
Các lãnh tụ đấu tranh đã dựa vào
khoản 7 này để chống lại các đàn áp
của nhà cầm quyền.

Nếu quả thật đã có một hệ quả
tốt của Ostpolitik, thì đó là Nghị
Hội An Ninh Và Hợp Tác Âu Châu
(KSZE). Sau nhiều năm nghị hội,
các nước tự do và cộng sản tại Âu
châu đã đi tới thoả thuận kí với
Như vậy, KSZE là một hệ quả
nhau một hiệp ước tại Helsinki vào
may mắn độc nhất của Ostpolitik.
năm 1975.
Nhưng KSZE vẫn không giúp
Nhưng đâu là hậu í của Đông ta xác định được rằng, có thể đối
và Tây qua nghị hội này? Liên-xô thoại đứng đắn được với các nhà
hi vọng rằng, qua tiến trình KSZE, nước cộng sản trên bình diện quốc
đế quốc của họ được Tây phương tế! Là vì các văn kiện kí kết giữa
công nhận. Họ cần sự công nhận Tây Đức với Moskau, Đông Đức,
này để bù trừ cho việc nắm quyền Praha, Warschau trong tiến trình
thiếu hợp pháp của họ, có nghĩa là Ostpolitik thực ra chẳng mang lại
sự công nhận của Tây phương sẽ kết quả quan trọng nào. Có đôi chút
làm thối chí người dân đối lập trong „Annäherung“, nghĩa là có những
các nước của họ. Còn Tây phương chuyến bay qua bay lại giữa những
thì quyết liệt – mặc cho Moskau đại diện của hai bên, còn „Wandel“
tìm mọi cách phản đối - đòi cho thì tuyệt nhiên chẳng có gì. Riêng
được phải đưa các quyền về tự do Đông và Tây Đức có được thoả
và con người vào Hiệp ước. Trong thuận cho phép người dân Tây
„Giỏ I“ của Hiệp ước có khoản số Berlin thỉnh thoảng sang thăm thân
6: „Không can thiệp vào nội tình nhân mình ở Đông Berlin, còn
của nhau“. Khoản số 7 tiếp ngay người dân Đông Berlin dĩ nhiên
sau: „Tôn trọng các nhân quyền và không bao giờ được bước qua Tây
những tự do căn bản, kể cả tự do về Berlin. Ngoài ra còn có thoả thuận
tư tưởng, về lương tâm, về tôn giáo chuộc người, nghĩa là Tây Đức có
hay tín ngưỡng“.
thể bỏ tiền ra mua những người đối
Một kết hợp rất hay. Có nghĩa lập bị Đông Đức bỏ tù mang sang
là: Chúng tôi chỉ công nhận các Tây Đức, giá cả tuỳ theo mức độ
anh, khi chính các anh tôn trọng
(xem tiếp trang.65)
nhân quyền. Có lẽ cũng chẳng
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Kinh tế chạm đáy,
chưa có ngày lên
 Traàn Nguyeân Thao
Sau khi hai “mũi nhọn” Vinashin và Vinalines đâm ngược xuống bùn, kéo theo hệ thống ngân hàng tràn
ngập nợ xấu đến hàng chục tỷ Đôla, Hanoi đi vào phá sản chiến lược kinh tế “đinh hướng xã hội chủ nghĩa”.
Nay thì Hanoi kỳ vọng vào Công ty Quản Lý Tài Sản Tín Dụng VN (Vietnam Asset Management Company VAMC) may ra giải quyết được phần nào nợ xấu đang gây thối rữa hầu hết các ngõ ngách của nền kinh tế
được mô tả là bệnh hoạn nhất Á Châu, và đang ở đáy của hình chữ U, còn lâu mới phục hồi được. VAMC đi
vào hoạt động từ 09 tháng 07 với vốn khởi đầu 500 tỷ đồng. Giới ngân hàng lên tiếng chê bai là “việc quá to,
vốn lại quá teo”; điều kiện mua nợ lại “quá chặt chẽ” và có vẻ như VAMC “chỉ nuốn mua nợ tốt”. Như thế,
cơ chế này không có hy vọng gì đóng nổi vai trò “đũa thần” trong tay Hanoi.

H

Nợ xấu của VN hiện là một con số “bí ẩn”, các
cơ chế tại VN đều nói khác nhau, kể cả NHNN cũng
từng “ông nói gà, bà nói vịt”. Có tin nói, nợ xấu của
VN khoảng 23 tỷ Đôla. Và phải mất đến 10 năm mới
giải quyết được. Nhưng chuyên gia từ Công ty Chứng
khoán  HSC tại Saigon, ông Fiachra Mac Cana, trả lời
phỏng vấn BBC hồi tháng Sáu cho rằng “chỉ cần 3,
4 năm, nợ xấu sẽ quay về mức an toàn.” Dân chúng
kháo với nhau rằng, nợ xấu đang bị Cộng đảng bưng
bít, cố ý tung nhiều thông tin khác nhau, làm nhiễu
loạn môi trường truyền thông khắp nơi, như hiện
tượng “mù sờ voi” để sau này họ dễ tham nhũng!

anoi thì mong VAMC giải quyết được một số
Ngày 13.7.2012, trước sức ép của dư luận, ông
mảng nợ xấu trong ngành ngân hàng, trong
đó có việc hỗ trợ các ngân hàng lớn nhất dưới sở hữu Nguyễn Hữu Nghĩa, quyền Chánh thanh tra NHNN,
của nhà nước như BIDV và Agribank, cũng như 25 họp báo công bố tỷ lệ nợ xấu theo kết quả giám sát
cho tới 30 ngân hàng tư nhân nhỏ hơn, đang có tỷ lệ của cơ quan này tính đến thời điểm tháng 3.2012 là
nợ xấu rất cao. VAMC còn được khoác thêm nhiệm vụ 8,6% tổng dư nợ, tương đương 202.000 tỉ đồng. Tuy
thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế. nhiên, báo cáo của các tổ chức tín dụng cho thấy nợ
xấu chỉ hơn 117.000 tỉ đồng, chiếm 4,47% tổng dư
Chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan nêu lên nhận nợ. Còn trước đó, tại diễn đàn Quốc Hội VC, Thống
xét của bà về vấn đề nợ xấu:“theo thông tin thì 70% đốc Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) Nguyễn văn
nợ của các ngân hàng thương mại là nợ của các doanh Bình nói, nợ xấu toàn ngành khoảng 10% tổng dư nợ.
nghiệp Nhà nước; số nợ của các Doanh nghiệp Nhà Cho đến thời điểm hiện tại, NHNN báo cáo, tính đến
nước đối với ngân hàng thương mại cũng tăng lên.”
hết tháng 5 năm 2013, nợ xấu 4,65% tổng dư nợ toàn
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hệ thống. Ba số liệu khác nhau này được báo Thanh
Niên Online của VC đăng ngày 15 tháng 7.
Các tín hiệu ban đầu của các định chế tín dụng từ
quốc tế đến quốc nội đều bất lợi cho Vietnam Asset
Management Company (VAMC). Kinh tế gia Ngân
Hàng Thế Giới (WB) ông Deepak Mishra, cho rằng,
mức vốn ban đầu rất thấp, cũng như sự thiếu tính độc
lập và kế hoạch mua lại nợ của VAMC đúng là “khá
xa với những cách thức mà chúng tôi cho là tốt”.
Cũng theo WB, công ty mua bán nợ VAMC không
làm việc theo thông lệ quốc tế, ví dụ VAMC mua nợ
theo giá vốn mà không phải giá thị trường. Cách giải
quyết vấn đề của Hanoi, theo WB sẽ làm “suy giảm
niềm tin của các nhà đầu tư và tác động tiêu cực tới
triển vọng tăng trưởng.”
Các món nợ muốn được VAMC mua, phải có bảo
đảm bằng bất động sản không dưới 65%, bao gồm cả
bất động sản hình thành trong tương lai. VAMC cũng
chỉ mua những món nợ 1 tỷ cho khách nợ là cá thể,
3 tỷ cho là tập thể. Các điều kiện này bị Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank),
Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), Câu lạc bộ
Pháp lý của Hiệp hội Ngân hàng chê là “không phù
hợp với thực tế.”
Chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa thì đưa
ra 4 lý do, cho rằng VAMC còn rất lúng túng để khắc
phục nợ xấu : “Lý do thứ nhất là họ chưa tổ chức
xong bộ máy cấp cứu và những quy định về cách
đánh giá mức nợ chỉ được ban hành trong 12 tháng
nữa. Lý do thứ hai còn quan trọng hơn vậy là chuyện
“câu giờ” để ngân hàng có thể xóa giảm nợ xấu, làm
sao xoá thì chưa biết. Lý do thứ ba là công ty này
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có lon nước quá ít để dập tắt một đám cháy quá lớn,
tổng cộng khoảng 24 triệu đô la trước một núi nợ ngân
hàng được ước lượng khoảng năm tỷ, chưa tới 0,50%.
Lý do thứ tư là phạm vi giải cứu của công ty chỉ là
một trong ba mạch nước, là các khoản nợ trên một tỷ
đồng của khách nợ cá thể và hơn ba tỷ của khách nợ
tập thể là các doanh nghiệp. Hai mạch kia là do ngân
hàng thương mại tự giải quyết lấy và nặng nề nhất
là việc Bộ Tài chính phải xử lý khoản nợ của doanh
nghiệp nhà nước và của dự án xây dựng cũng do nhà
nước thực hiện. Bây giờ Ủy ban Giám sát Tài chính
lại nói đến việc các dự án đầu tư công để kích thích
thì chẳng hiểu là họ sống ở đâu.”Ngân hàng Thế Giới
(WB) dự đoán, lạm phát tại VN sẽ lên đến 8,2% vào
cuối năm, vượt xa mục tiêu của chính phủ, vốn chỉ từ
6 - 7%. Nguyên nhân cho mức lạm phát tăng đột biến
này được WB lý giải là do quyết định tăng lương tối
thiểu hồi đầu tháng 7 vừa qua, kết hợp với việc tăng
giá lĩnh vực giáo dục, điện, cũng như việc lạm phát
thường lên cao vào cuối năm. Giá xăng cũng đã tăng
từ 17 tháng 7, lên đến 24. 580 đồng mỗi lít, việc này
góp phần làm tăng lạm phát nhanh hơn.
Tăng trưởng 6 tháng đầu năm chỉ đạt được 4.9%.
Lãnh vực nông nghiệp, được coi là “xương sống” của
kinh tế VN cũng đang lâm vào khó khăn nhất từ trước
đến nay. Việc Hanoi cưỡng chế đất đai, và giá nông
phẩm bị các nhà buôn cùng “băng” làm ăn với nhóm
cầm quyền trục lợi làm cho nông dân phải bỏ nghề.  
Kinh tế VN đã liên tục giảm từ năm 1998, nhưng đây là
lần đầu tiên từ hai thập kỷ trở lại đây, tăng trưởng kinh
tế của Việt Nam ở mức thấp hơn so với Philippines và
Indonesia.
Tỷ lệ vốn đầu tư trong nền kinh tế cũng giảm đáng
kể, từ 38,5% GDP trong năm 2010 xuống còn 29,6%
trong năm 2013. Tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp từ nước
ngoài so với GDP đã giảm từ 11,8% năm 2008 xuống
còn 7,7% trong sáu tháng đầu năm 2013. Vốn đầu tư
nước ngoài đổ vào Việt Nam giảm xuống trong bối
cảnh các thị trường trong khu vực ngày càng trở nên
mạnh hơn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, như ở
các thị trường cạnh tranh của Thái Lan, Indonesia, và
mới đây nhất là Miến Điện.
WB cũng chỉ trích việc chính phủ Việt Nam đã phê
duyệt lộ trình cải cách khu vực doanh nghiệp Nhà nước
kể từ hai năm nay, nhưng cho đến giờ chỉ có khoảng
12 doanh nghiệp nhà nước bắt đầu bán cổ phần, một
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phần rất nhỏ so với chỉ tiêu 93 doanh nghiệp được
đề ra.  
Số liệu của WB cho thấy tổng kim ngạch xuất
khẩu hiện tại tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm
2012. Phần lớn ngoại tệ VN thu về được qua xuất
khẩu do khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, và một
nền công nghiệp chế xuất.
Cũng theo đánh giá của WB, trong vòng 2 năm
qua, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng gấp đôi,
đủ cho 2,8 tháng nhập khẩu ở thời điểm hiện tại. Tuy
nhiên kết quả này không đáng lạc quan, vì 2 năm qua,
hàng trăm ngàn doanh nghiệp đã phá sản, thì nhu cầu
mua nguyên liệu, hàng hóa từ bên ngoài cũng giảm.
Đó là lý do ngoại hối gia tăng.
Hanoi lại vừa cho phá giá đồng bạc VN hôm 28
tháng 6, nói là để “cải thiện cán cân giữa thanh toán
và dự trữ ngoại hối, và đưa đồng tiền VN sát với
giá thật trên thị trường”. Ngay lập tức, thị  trường
vàng trong nước phản ứng liên tục chao đảo giá từng
ngày.

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng được điều chỉnh
lên 21.036 đồng. Các ngân hàng thương mại không
được mua bán thấp hơn 20.826 đồng và không cao
hơn 21.246 đồng một đôla. Chỉ vài ngày sau đó, niêm
yết bán tại các ngân hàng đều chạm trần, trong khi giá
chào tại các điểm thu đổi tự do có lúc tiến sát 21.900
đồng. Đây cũng là lý do giá nhiên liệu sẽ phải tăng
nữa, mà giá xăng tăng hôm giữa tháng 7, chỉ là khởi
đầu.
Đời sống kinh tế toàn dân sẽ rất điêu linh, dân tình
bất an, tệ nạn xã hội sẽ lan tràn khắp chốn, nhìn chung
“rất thê thảm”. Theo đánh giá của ông Đỗ Thức, Tổng
cục trưởng Tổng cục Thống kê thì “hiện tại kinh tế
Việt Nam đang ở đáy của hình chữ U và khó có thể hồi
phục nhanh được.”
Đối với Cộng đảng, bao che tham nhũng luôn là
sách lược sống còn của đảng, vì nếu diệt tham nhũng,
thì làm gì còn ai trung thành với đảng. Thế nhưng trên
giấy tờ, Cộng đảng luôn bày trò che đậy. Hanoi đang
buộc cán bộ kê khai tài sản, có 370 ngàn 650 người,
tính ra là 64% cán bộ vừa khai xong tài sản, cho thấy
tất cả đều “không có tài sản gì”. Nếu chương trình kê
khai tài sản hoàn tất, dám chắc tỷ lệ cán bộ trong sạch
sẽ cao nhất thế giới. Lúc đó sẽ buộc Cộng đảng phải
giải thể Ban Nội Chính trung ương vừa tái thiết lập!
Dưới chế độ VC hiện nay, nạn quan tham bất tài,
đục khoét trong mọi ngõ ngách được chế độ bảo vệ
triệt để.  Vì vậy, dân chúng luôn bị áp bức trên chính
quê hương mình. Ai lên tiếng bảo vệ quyền lợi Dân
Tộc đều bị chế độ tìm cách bịt miệng, bỏ tù, gây ra
những oan khiên chồng chất. Một đất nước như vậy
thì làm gì huy động được sức mạnh toàn dân để xây
dựng cuộc sống ổn định trong kinh tế, an bình nơi nội
tâm. ◙

Câu Chuyện Từ Nước Đức
(tiếp theo trang 62)

Và như ta thấy trên đây, lí do
các nhà nước cộng sản chấp nhận
ngồi vào bàn KSZE chẳng phải là
vì để có một tiến bộ hay cải tiến
nào cho cuộc sống người dân, mà
độc nhất chỉ là do tính toán bám giữ
quyền lực của họ.

quan trọng của cá nhân tù nhân. Và
Đông Đức vì thế cứ mặc sức bắt, và
Tây Đức cứ mặc sức chi tiền, tất cả
qua trung gian ông Vogel, một luật
sư mật vụ của Đông Đức. Đây là
một nguồn ngoại tệ rất béo bở cho
Đông Đức. Đó có lẽ là hai „Wandel“
Và cuối cùng, thế giới cộng
đáng nói nhất của Ostpolitik.
sản sụp đổ cũng chẳng phải vì
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chủ trương hoà dịu hay đối thoại
của thế giới tự do - chẳng phải do
Ostpolitik - mà là do những mâu
thuẫn nội tại của chủ nghĩa khiến
các chế độ bạo trị tự nổ tung. Cái gì
đi ngược với lòng người và phản lại
sự thật thì trước sau gì nó cũng sẽ
bị huỷ diệt.°
Augsburg, ngày 15.07.2013
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Soå Tay Thöôøng Daân Tưởng Năng Tiến
Dân Phòng Trên Mạng

Ở

Việt Nam, theo như tôi
biết, có hai loại dân phòng:
dưới đất và trên mạng. Trước tiên,
xin hãy cùng nghe sơ về “tiểu sử”
và “thành tích” của loại thứ nhất –  
qua lời những người dân hiện đang
sinh sống nơi Thủ Đô của xứ sở này:

phố tự quản họ được làm cái gì, làm
như thế nào để mà đấu tranh, thành
ra nhiều người cứ ‘dúi’ tí tiền cho
đỡ mất thời gian, lâu dần họ quen
thói nên sinh làm bậy.”

“ứng xử  tình thế” là  cứ  “dúi tiền”
cho nó xong đi. Coi như của đi thay
người. Chứ bị lôi vào đồn công an
thì chẳng những phải mất thêm tiền
mà  (không chừng) còn dám mất
luôn cả mạng!
Tuy nhiên, không phải cứ đụng
chuyện với đám dân phòng rồi cứ 
“dúi tiền” là  yên đâu à  nha. Có 
những trường hợp lôi thôi lắm, lôi
thôi lâu, và lôi thôi lớn – theo tường
thuật của ông Khách Diệu Anh, đọc
được trên diễn đàn Dân Luận, vào
ngày 2 tháng 7 năm 2013:

Ý  kiến này được chia sẻ  (tận
“Tôi xin dẫn chứng một vụ
tình) bởi ông Nguyễn Văn Tỉnh, ở 
án mà tôi từng theo dõi trong thời
Ông Nguyễn Tấn Khanh, phố  quận Hai Bà Trưng:
gian trước đây tôi còn làm trong
Tôn Đức Thắng bầy tỏ:
“Không biết từ đâu người dân cơ quan pháp luật: chỉ có một việc
“Đây là lực lượng ‘lôm côm’ ta hiện quen với kiểu hành xử ‘cứ cỏn con là dân phòng vô cớ hành
nhất. Quần áo thì mỗi nơi một vi phạm rồi dúi tiền là xong.’ Từ đó, hung một ông già, ông già này đòi
vẻ. Họ được tuyển chọn từ nhiều có cái lệ xấu là: Tự quản, dân phòng chính quyền phải xử lý dân phòng
nguồn khác nhau, không được đào không được chặn bắt vi phạm giao vi phạm pháp luât, nhưng xử dân
tạo, thiếu hiểu biết trầm trọng về thông nhưng cứ tuýt còi. Mà tuýt phòng thì liên quan đến công an,
văn hóa ứng xử và ‘mù’ về kiến là kiểu gì người vi phạm cũng phải nếu đưa nó ra tòa thì nó bị án nặng
thức pháp luật nên mới lộng quyền, mất tiền, không muốn đến kho vì đã có nhiều tiền án tiền sự, thế là
bạc cho cả một hệ thống chính quyền bao
mất thời che cho nó, lôi nó ra tòa thì nó bảo
gian thì làm theo lệnh của công an.
‘mất’ vào
Ông già tức khí nổi khùng vì
túi riêng
thái độ bất công và bao che của
cho dân
chính quyền nên chửi ông chủ tịch
phòng,
phường là ‘đồ lưu manh’. Thế là
cho
tự
công an khởi tố ông già, tức là dùng
quản. Hệ
biện pháp phản đòn để làm gương
quả là ở
cho người khác, đừng có động vào
chỗ
ấy.
dân phòng là chân tay của công an,
Vậy
là
động vào thì rầy rà to...
được anh,
Rồi còn bắt ông già đeo số như
được ả,
tù
nhân
để chụp ảnh, mặc dù tòa án
lợi cả hai
Dân phòng đang tác nghiệp. Nguồn ảnh: RFA
chưa tuyên bố ông già có tội hay
bên.”
không. Lại còn bắt ông già ký vào
hống hách như thế.”
Tôi thiệt tình không thấy
biên bản điều tra trước rồi mới đọc
Bà  Nguyễn Thúy Hường, những người bị “tuýt còi” – nghĩa
biên bản điều tra sau... Người thụ
phường Hoàng Văn Thụ, nhận xét: là  những kẻ  thuộc bên bị  móc túi
lý vụ án này là một phụ nữ tên là
– được lợi lộc gì  ráo trọi nhưng
“Cũng tại nhiều người dân
Thanh Mai, công an quận Cầu
hoàn toàn đồng ý với phương cách
không hiểu rằng dân phòng, dân
Giấy.”
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Vì  tính chất “lôm côm” và 
“quần áo mỗi nơi một vẻ” nên trong
trường hợp phải “xử lý tình huống”
thì /công an có thể biến thành dân
phòng, và khi cần đến sự “bức xúc
của nhân dân” thì dân phòng lại hoá 
(ngay) ra ... quần chúng tự phát.
Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một cư
dân ở phường Thuỵ Khuê, cho biết
ông đã có chút kinh nghiệm (không
vui gì cho lắm) với giới người này:
“Khoảng 08:25 ngày 23 tháng
Ba năm 2010 khi tôi đang ở nhà
một mình, bỗng nhiên có 3, 4 người

vị, một người khoảng trên 50 tuổi
nói là họ thuộc hội cựu chiến binh
chiến trường Tây nguyên, hôm nay
đến đây hỏi tôi về một số chuyện
liên quan đến các bài viết của tôi
ở trên mạng. Cuộc nói chuyện kéo
dài từ 08:30 đến khoảng 09:35....

Trò  “bẩn thỉu” này không chỉ 
được sự hổ trợ của đám “an ninh”
mà còn được yểm trợ bởi lực lượng
dân phòng trên mạng. Bên dưới bài
tường thuật của Huỳnh Thục Vy,
trên trang Dân Làm Báo, có đôi vị 
đã góp ý một cách vô cùng ... tế nhị 
Trước khi kết thúc, một vài và thấu đáo:
• Escalate:
người đã nói những câu có tính chất
áp đặt và đe dọa tôi với ý là họ sẽ
Đúng là khổ thân, nửa đêm
không để cho gia đình tôi yên nếu thức dậy mà phải dọn dẹp đống
tôi còn viết trên mạng như thế và có hôi thối đó thì thật là cực. Nhưng
thể họ sẽ ném cả “cứt đái” (nguyên để kết luận đó là do phía an ninh
văn) vào nhà tôi.”
họ làm thì thật chẳng có cơ sở xác
Phường Thụy Khuê,
quận Tây Hồ  (chắc chắn)
đã nhiều lần đạt được “danh
hiệu văn hoá” nên lực lượng
quần chúng tự phát chỉ doạ là 
“có thể” ném “cứt đái” thôi,
chứ chưa ném thật. Ở những
địa phương khác thì sinh hoạt
của đám người này (có phần)
hơi kém lịch sự hơn chút xíu.
Tam Kỳ, Quảng Nam là một
nơi như thế, theo như tường
trình của blogger /Huỳnh
Thục Vy:

“Nửa đêm ngày 3 tháng
4 năm 2013, lúc cả gia đình
đang ngủ, thì ba tôi nghe tiếng
xe gắn máy trờ tới trước nhà,
Nguồn tranh biếm họa: Quốc phòng - Defence
sát chỗ ông ngủ (phòng ngủ
ba tôi ngay sát mặt đường
trung niên lạ mặt đến nhà tôi, giới
làng). Sau đó, là tiếng ào ào, nước
thiệu là ở hội cựu chiến binh muốn
văng tung tóe và một mùi hôi thối
vào gặp tôi để nói chuyện, tôi mở
kinh khủng bốc lên. Ba tôi bật dậy
cửa và mời mọi người vào phòng
và thoáng thấy chiếc xe máy chở
khách và bỗng nhiên ồ vào thêm rất
hai tên thanh niên rồ ga bỏ chạy.
nhiều người nữa ...
Cả nhà thức giấc và hiểu ra
Tất cả khoảng 15 người ở độ
đó là trò bẩn thỉu của an ninh mà
tuổi trung niên và một vài người
nhiều người bất đồng chính kiến
trên 60 hoặc trên 70 tuổi. Ở bên
đã từng phải chịu trước đây như cụ
ngoài còn thêm khoảng 4, 5 thanh
Hoàng Minh Chính, bà Trần Khải
niên trẻ lạ mặt đứng, ngồi ở cửa, và
Thanh Thủy… và gần đây là chị
ngoài sân. Sau khi mọi người yên
Bùi Hằng...”
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đáng nào hết. Vì nếu họ làm vậy thì
khác nào tự ăn cướp rồi tự khai.
Đây cũng có thể là hành động của
bên phe nào đó chống chính quyền
và muốn vu oan cho họ thì sao. Hay
với những hành động phản kháng
của Huỳnh Thục Vy thì đừng nghĩ
người dân ai cũng ủng hộ cả...
•

Ông bụt:

Khi chưa có bằng chứng thì
không phải cái gì cũng quy chụp
hết cho an ninh cộng sản , vẫn có
thể nghĩ đến khả năng là do hàng
xóm ra tay.
Những ý kiến kể trên, xem ra,
đều điềm tĩnh, nhã  nhặn và ý  nhị.
Ít ra thì cũng đỡ dùi đục hơn phản
hồi của (khách viếng thăm) có qúi
danh là Bạch Hùng – bên dưới Thư
Kể Về Việc Bị Đánh Đập Trong Tù 
Của Đỗ Minh Hạnh – đọc được nơi
trang Dân Luận, vào hôm mùng 6
tháng 7 vừa qua:  
“Hoàn toàn không có vụ quản
giáo đánh đạp tù nhân. Còn việc
các tù nhân khác đánh hay không
thì phải có chứng cớ minh bạch và
rõ ràng, và phải yêu cầu đương sự
chứng minh được quản giáo đứng
đằng sau.
Còn nếu không chứng minh
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được ai là người đánh, ai là người
ra lệnh đằng sau, không có chứng
cớ.... thì mọi lời buộc tội bịa đặt
một phía là vô giá trị. Đương sự
hoàn toàn có thể bịa đặt bất cứ một
chuyện gì, cái này chắc ai cũng
biết...”
Và  có  lẽ  người biết rõ  nhất
không ai khác hơn là ông Hồ Quang
Lợi, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành
Ủy Hà Nội. Trên báo  Lao Động, số 
ra ngày 1 tháng 9 năm 2013, giới
chức này đã “nêu kinh nghiệm ‘tổ
chức nhóm chuyên gia’ đấu tranh
trực diện, tham gia bút chiến trên
internet với các luận điệu xuyên tạc
của các thế lực thù địch.”
Nhóm “chuyên gia” này còn
có  tên gọi chính xác là  ... những
dư luận viên. Blogger /Trương Duy
Nhất – khi còn ở  vị  trí  của một
người tù dự khuyết – đã có bài bài
tường thuật về một cuộc đấu tranh
(quyết liệt) giữa những dư luận viên
với các thế lực thù nghịch. Xin ghi
lại tóm lược:
“Tòa chưa kết tội, nhưng những
trận ném đá tơi bời trên báo chí đã
bắt đầu được lệnh xung phong trút
lên đầu cô nữ sinh Nguyễn Phương
Uyên với lối chửi rủa hằn học thô
bỉ chưa từng có ...Hãy đọc vài
comment điển hình được báo chí
chọn lọc đăng tải:
- “Không biết 2 nhóc này ăn
gạo của nông dân mình hay ăn bơ,
sữa nước ngoài mà ngu xuẩn như
thế ?”
- “...Thiếu, đói, khó khăn thì
phải lao động chứ. Tội gì cho bằng
tội chống phá đảng, nhà nước
(chống lại nhân dân)”
- “Thật uổng cơm cha mẹ,
chẳng qua là vừa tham vừa ngu
mới bị lừa như thế...”
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- “Tội bán
dâm kiếm tiền
tuy ô nhục nhưng
cũng không nặng
bằng tội bán
nước,
chuyến
này khổ rồi em
ơi.!!!!”
-“ No cơm
ấm áo nên “Rửng
mỡ”. Cho ngồi
tù rục xương,
lao động khổ sai
suốt đời cho đáng
đời...”
…

Nguồn tranh: nguyentandung.org

Vẫn theo blogger Trương
Duy Nhất, kiểu hướng dẫn dư
luận của đám dư luận viên kể trên
“không chỉ phản tuyên truyền” mà 
còn “vô văn hóa” nữa. Blogger
601934333160134303Người Buôn
Gió thì nhìn vấn đề ở một khía cạnh
khác. Có  lẽ  vì  buôn gió  không lãi
mấy, và  bị  túng thiếu thường trực
nên ông chỉ  chăm chăm lo đến
chuyện ... tốn (bộn) tiền của ngân
qũi quốc gia:

Dù  vậy, họ  vẫn “tuyên truyền
không được tốt” gì  cho lắm, nếu
chưa muốn nói là  ngược lại, theo
nhận xét của blogger /Huỳnh Ngọc
Chênh:

“Không biết các dư luận viên
được nhà nước trả lương nầy làm
những việc gì trên mạng nhưng sự
xuất hiện của họ ngẫu nhiên trùng
hợp với sự xuất hiện của nhiều
trang blog nặc danh bậy bạ và bẩn
thỉu. Chúng thường giả danh là yêu
nước, là chống cộng, là dân chủ, là
“Để đấu tranh với bọn tuyên
hải ngoại... để viết những bài bịa
truyền xấu, bôi nhọ chế độ. Một
đặt bôi nhọ những trí thức, nhân sĩ
thành phố lớn thuê 900 dư luận
và những blogger tiến bộ.
viên để củng cố niềm tin trong nhân
Và bây giờ đám âm binh đó lại
dân rằng chế độ này tốt đẹp và đang
chỉa mũi dùi vào chính các vị lãnh
ngày một tươi sáng hơn.
đạo của đảng cũng như vào chính
Mức lương của một dư luận
anh đấy anh Tư ạ. He he, chơi âm
viên trong một ngày là bao nhiêu.
binh có ngày bị mặc áo giấy là
Tính mặt bằng xã hội thì bèo nhất
vậy.”
mỗi dư luận viên lãnh 100 ngàn
Nhân vật được gọi là “anh Tư”
một ngày, cộng thêm 100 ngàn phụ
phí về trà thuốc, máy móc, thiết bị, trong đoạn văn thượng dẫn không
báo chí... thì họ mới có thể tuyên ai khác hơn là ông đương kim Chủ 
truyền cho tốt được. Vậy mỗi ngày Tịch Nước Trương Tấn Sang, vị 
thành phố bỏ ra 180 triệu đồng chi lãnh đạo đã trở thành nạn nhân của
cho đám này hoạt động, một tháng đám ... âm binh trên mạng. Ông
là 5,4 tỷ đồng.”
(xem tiếp trang 81)
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ơn 8 giờ sáng ngày Thứ 2
(01/7/2013) xe mới dừng, Tin tức về Linh mục Nguyễn Văn Lý
thả tôi xuống ngã 3 trên đường cao trong nhà tù Cộng sản
tốc về thành phố Phủ Lý. Suốt đoạn
đường dài trời mưa rỉ rả thâu đêm,
nhưng gần sáng cơn mưa vơi dần.
Vừa xuống xe, tôi đã được các chú
xe ôm vây quanh mời đi, nhưng phải
từ chối vì đã hẹn xe tới đón. Trên
đường vào trại tù, đôi lần dừng lại
mua thêm trái cây và thức ăn liền đời theo ý Chúa, chú cũng thấy hữu đối với Trung cộng.... Hoàng Sa &
mang vào cho Tù nhân Lương tâm ích và hạnh phúc. Chỉ tội cho gia Trường Sa đã thực sự mất vào tay
Trung cộng”.
Lm Nguyễn Văn Lý, chú ruột tôi, đình phải vất vả đi theo chú.
vì trong trại không có sẵn trái cây.
Suốt buổi thăm gặp, tôi nhận
Hiện giờ trong lòng chú mang
Sau khi làm thủ tục xuất trình nặng 2 nỗi buồn, mà càng ngày thấy khuôn mặt Linh mục toát lên
vẻ cương nghị bình an, giọng nói ôn
giấy tờ thăm nuôi như thường lệ, tôi càng thấm thía sâu đậm:
tồn nhưng rõ ràng, trí nhớ còn
lưng gùi ba-lô, 2 tay xách quà
rất
tốt, tiếng cười dòn dã pha
gồm thức ăn và thuốc điều trị
lẫn vào câu chuyện, tay liệt đã
bệnh cho Lm Lý. Vừa vào tới
viết rõ nét chữ hơn nhưng còn
phòng, tranh thủ thời gian chờ
chậm,
chân liệt thì vẫn đi cà
thăm, tôi lấy quà ra để kê khai
nhắc.
số lượng, nhưng Lm Lý cũng

Chuyến thăm Linh mục Tađêô
Nguyễn Văn Lý ngày 01-07-2013

vừa đi tới. Tôi vội vàng đứng
lên ôm chầm lấy ông. Chú cháu
gặp nhau niềm vui thật vô bờ,
vì từ lần đi thăm trước tới giờ
thời gian có hơi lâu.

Sau khi nghe các tin tức và
lời thăm hỏi, Lm Lý hết sức
xúc động và kính gởi lời cám
ơn hai Đức Tổng Giám mục và
linh mục đoàn Tổng giáo phận
Huế, các linh mục, tu sĩ, giáo
dân và bạn hữu xa gần đã luôn
1- Tội ác khôn xiết của nhân
hiệp thông hy sinh cầu nguyện,
loại hôm nay: Trục phá thai nhi.
nâng đỡ vị tù nhân lương tâm.
2- Âu lo cho Đất nước: đau xót
Lm Lý đã chia sẻ:
về biển đảo Việt Nam:
“Ở trong môi trường lao tù, chú
Vì Việt cộng nguyện một lòng
đã sống và cảm nghiệm phong phú
cùng
Tàu cộng, nên Hà Nội ngày
sâu sắc về tình thương của Thiên
Chúa và về đức tin Kitô giáo. Chú càng bị Bắc Kinh khống chế: “Mao
sẵn sàng chấp nhận ở tù trọn đời Cộng xin nguyện một lòng! Bừng
để làm chứng cho Thiên Chúa Tình con mắt đã siết vòng kim cô!”

Trước khi chia tay, lm Lý
còn căn dặn: lần sau thăm chỉ
mang những thức ăn đơn giản,
rẻ tiền chứ đừng mang những
loại đắt tiền tốn kém, vì chú
muốn sống tháng ngày trong tù
được hy sinh hãm mình để cầu
nguyện cho Quê hương, Giáo
hội và toàn thể nhân loại...

Hết thời gian thăm gặp
theo quy định, tôi sắp xếp
hàng quà vào túi nhỏ cho Lm
Lý, lòng cứ tràn ngập thương nhớ
và âu lo....

Cầm tờ khai nhận quà (mẫu in
sẵn), Lm Lý vừa nói chuyện với
tôi, vừa gạch bỏ dòng chữ “phạm
nhân” mà viết thay vào đó: “Tù
nhân Lương tâm Lm Nguyễn Văn
Lý” như những lần trước. Ông còn
giải thích thêm: nếu chú nhận tội
thì họ sẽ tha chú về, nhưng chú
yêu, để cầu nguyện và hi sinh hãm
Nhìn hình ảnh Chủ tịch nước
mình cho quê hương VN và Giáo Trương Tấn Sang qua qua thăm TQ không nhận vì chú làm theo tiếng
(xem tiếp trang 93)
hội. Sống đời lao tù như vậy suốt thì càng thấy rõ VN như thế nào
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iả sử năm nay Bạn 25 tuổi
đời thì trước đây 25 năm
Bạn chưa có mặt trên trái đất này,
có nghĩa là bạn chưa được sinh ra.
Vậy Bạn là gì nhỉ? Câu hỏi xem ra
thừa, làm sao trả lời cho được vì
đây là sự huyền bí, có chăng chỉ
có thể đáp trước khi chào đời tôi
không là gì hết, hình hài chưa có thì
chỉ là số  không, không hoàn toàn.
Một khi là số không thì tôi chưa là
tôi cho nên việc tôi ra đời không
do tôi định đoạt hay lựa chọn.

thành phần giai cấp xã hội.
. Tôi đã không được chọn vị
thế trong gia đình, con cả, con
thứ hay con duy nhất.
Tất cả những điểm trên Bạn và
tôi không được tự ý chọn lựa trước
mà nay đã thể hiện, coi như mọi
sự đã được sắp xếp, đã an bài. Nếu
được chọn có lẽ có nhiều người
sẽ chọn khác. Truy nguyên ra thì
tôi bởi đâu mà có, ai đã tác thành
thể xác tôi và ai đã ban hơi thở
và đặt tôi vào cái nôi đã có sẵn từ
lúc chưa có loài người, lẽ dĩ nhiên
là mẹ cha đã sinh thành, đã nuôi
dưỡng từ khi lọt lòng mẹ, nhưng
trên hết là do bàn tay của Đấng
Tạo Hóa “Chính Chúa đã tạo dựng
thể xác tôi, Ngài đã đặt tôi trong dạ
mẹ tôi” (Job10:11) vì không Ngài
thì không có gì thành sự (Gn 1:3)
phù hợp với nhận định của các bậc
thánh hiền “Trời là căn nguyên mọi
sự”. Vua David cũng đã hân hoan
cất lên lời: “ Tôi đã được Thiên
Chúa tác thành một cách lạ lùng”.

Đúng vậy, bạn và tôi cũng như
bao nhiêu người khác không một
ai đã tự liệu hoặc đã tự chọn lựa
mình ra góp mặt với đời. Bỗng
nhiên không chọn mà có sự sống,
nói khác đi bỗng nhiên tôi được
cấu tạo với đầy đủ hình hài của
một con người đứng giữa càn
khôn. Phải chăng tôi đã được ban
tặng một món quà vô cùng quý giá,
món quà cho không, không xin mà
được, không chọn mà có. Từ chỗ
Không thành Có,  từ vô hình thành
hữu hình. Kỳ lạ tha! Những sự
Câu hỏi đặt ra cho tôi là sự có
kiện liên hệ đến sự ra đời không
mặt
của tôi ở trái đất này để làm
được chọn lựa.
gì? Đâu là mục đích của Đấng đã
. Tôi đã không được chọn phái ban tặng sự sống cho tôi? Cộng
tính nam hay nữ.
đồng nhân loại cách riêng, gia đình
. Tôi đã không được chọn thời tôi kỳ vọng gì ở nơi tôi? Không lẽ
điểm để ra đời.
tôi được ném ra đời như một vật vô
. Tôi đã không được chọn mầu dụng! Khi tôi đã là một con người
da, sắc thái, diện mạo.
có khối óc để lượng định phải trái
. Tôi đã không được chọn địa hơn thiệt, có trí khôn để hiểu biết,
điểm chào đời.
có quả tim để yêu, có đôi mắt để
. Tôi đã không được chọn nhìn xa, có đôi tay năng động, có
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gia đình để đỡ nâng, có tình người
ấp ủ, có đầy đủ nhu cầu sinh sống,
có điều kiện để phát triển, có những
bậc thầy làm cố vấn thì đây là thời
điểm, là giai đoạn tôi có quyền
lựa chọn một hướng đi , không
thụ động như trước kia, Điều quan
trọng không phải vị trí tôi đứng mà
là hướng tôi cần đi tới. Có lẽ nào
tôi ngồi yên nhìn thời gian lặng lẽ
trôi hay như kiếp bọt bèo nổi trôi
bị giòng nước lôi cuốn vùi dập.   
Nói đến hướng đi, kinh nghiệm
cho biết, có nhiều ngả, nhiều lối
khác nhau. Có lối đi trong sáng,
mà cũng có lối đi tối tăm. Có con
đường dẫn tới chân trời hạnh phúc
và cũng có con đường đưa đến diệt
vong. Có con đường xem ra đầy hoa
thơm cỏ lạ, nhưng ở cuối đường là
vực thẳm, có con đường chông gai
lại hứa hẹn nhiều tốt đẹp.
Các bậc danh nhân đã có cùng
một nhận định “Tương lai nằm
trong tay Bạn, thành công hay
thất bại do chính Bạn, không do
ai khác, không do số mệnh như
người đời lầm tưởng, Bạn sẽ gặt
hái những gì Bạn gieo trồng”.
Bước vào đời với cái vốn trời phú,
Bạn tự chọn chẳng hạn chọn môn
học, chọn ngành nghề, chọn bạn
bè, chọn môn giải trí, đến tuổi lập
gia đình Bạn chọn vợ, chọn chồng
hoặc chọn con đường tu trì cũng
như thông thường Bạn chọn xe
cộ, nhà ở, đồ dùng món ăn theo sở
thích của Bạn. Có những cái chọn
theo khả năng, theo nhu cầu thời
đại. Để thành công, Bạn phải biết
chọn lựa và chọn lựa sao cho đúng.
Tuy nhiên Bạn đừng chọn những
cái gì quá cao vời, vượt xa trí năng,
sự lựa chọn sẽ trở thành ảo tưởng.
Bạn chọn gì thì chọn nhưng
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trước hết và trên hết Bạn chọn Môn
Học quan trọng nhất “HỌC LÀM
NGƯỜI” và chọn con đường phải
đi là con đường CÔNG CHÍNH,
tức Công Minh Chính Trực. Đây là
một sự chọn lựa khôn ngoan, thiếu
nó đời Bạn khó đạt được sự viên
mãn vẹn toàn dù bạn đã đi tới tột
đỉnh danh vọng mong ước. Lịch
sử cổ kim đã từng nói tới những
ông to, bà lớn thuộc hàng lãnh đạo
đã tự bôi đen danh dự, chôn vùi
tên tuổi mình cũng vì thiếu Liêm
Chính, coi nhẹ nhân phẩm.

. Ngó vào bản ngã không hổ cho tới giữa trưa”. (Cn 4:18)
“Ánh sáng của hàng Công
thẹn với lương tâm.
Không thẹn với Trời khi tôi Chính thì hoan vui còn đèn của
luôn ghi tạc và sống theo luật Trời. phường gian ác thì tắt lụi”. (Cn
Không xấu hổ với một ai khi mình 13:9)
“Chúa canh giữ đường lối
thực hiện công bình, mến chuông
người
công chính con đường kẻ
nhân nghĩa, không gian tham, lừa
bịp ai, sống bác ái vị tha. Không gian ác sẽ diệt vong”. (Tv 1:6)
“Bình an là hoa quả của công
hổ thẹn với lương tâm vì biết chế
ngự dục vọng, không làm điều gì chính”. (Baruk 5:4)

thất đức, làm hoen ố hay đánh mất
lương tri. Tôi đã nghe một vị Chân
tu nói: “Những vết thương ở lương
tâm không bao giờ lành được.
Con người hơn súc vật là biết HỔ
Thế nào là người Công Chính?
THẸN, biết XẤU HỔ và có cảm
Xin thưa sự Công Chính thu gọn
quan TỘI LỖI.
trong 3 mối tương quan:
Xin tâm niệm lời trong Thánh
. Ngẩng mặt lên cao không
kinh đề cao sự công chính:
thẹn với Trời.
. Nhìn mọi người không xấu
“Con đường người công chính
hổ với một ai.
như ánh bình minh sáng lên mãi

TÒA ÁN GIÁO PHẬN...
(tiếp theo trang 32)

Nguyễn Văn Thuận đã có một
nhân cách phi thường, trong đó
quyền năng hoán cải của ân sủng
đã gặp được một bản chất con
người dễ tiếp thụ và ngoan hiền
để được hình thành và biến đổi do
tác động của Chúa Thánh Linh.
Với những người biết và
thường xuyên lui tới với ngài, tôi
tin họ cũng có thể đồng ý rằng Tôi
Tớ Chúa là một môn đệ thực sự của
Chúa Giêsu, một người đã lấy việc
theo Chúa Kitô làm lẽ sống duy
nhất của đời mình, nhờ đó hướng
dẫn tất cả về với Chúa và cảm
nhận được bàn tay quan phòng của
Chúa trong từng mỗi kinh nghiệm.
Trong cảnh cô đơn khủng khiếp
của những tháng ngày tù tội, ngài
đã mở lòng mình ra cho ánh sáng,
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phục hồi hơi thở của Chúa Thánh
Thần. Thiên Chúa đã tỏ hiện chính
Ngài cho ĐHY như Đấng-là-TấtCả, và điều này đủ để đưa ra một
viễn cảnh mới về gánh nặng và
đau khổ gây ra bởi việc tước đoạt
quyền tự do và ngay cả nhân phẩm
của ngài. Kinh nghiệm thiêng liêng
khác thường của ngài để lại cho
chúng ta một di sản thật quý báu.

Trước khi chấm kết xin nhắc lại
lời của Đức Cha Paul Seitz trong
tác phẩm Ngài Viết Des hommes
Debout (Những Con Người Đứng
Thẳng) như là một nhật lệnh cho
giới trẻ  phải Ý Thức, phải Vững
Tâm, phải Đứng Thẳng. Ngài còn
nhấn mãnh:
“Phải thích nghi với thế giới
đang chuyển động, nhưng đừng
làm mất tâm hồn. ■
tiến “bằng con đường đức tin
sống động, đức tin khơi động đức
cậy và hoạt động nhờ đức ái.” ◙
(Hiến Chế Lumen Gentium, 41).
HY Agostino Vallini
Tổng Đại Diện của Đức
Thánh Cha cho Giáo Phận Rôma

Hạt lúa mì gieo vào lòng đất đã
sinh hạt.
14. Tôi phó cho Đại Diện
Tư Pháp của Tòa Án Giáo Phận,
Đức Ông Gianfranco Bella, cũng
như các Viên chức khác, nhiệm
vụ nặng nề kiểm tra lại cuộc đời
và các nhân đức Kitô-giáo của vị
Mục Tử lỗi lạc này, với hy vọng
rằng cuộc sống của ngài sẽ giúp
các giám mục, linh mục và giáo
dân của thời đại chúng ta vững

ÑOÏC VAØ COÅ
ÑOÄNG
NGUYEÄT SAN
DIEÃN ÑAØN
GIAÙO DAÂN
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Lịch Sử Cây Thập Giá...
(tiếp theo trang 11)

trở đi nó sẽ đi kèm với Thập Giá
cuả Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Này,
đây là mẹ của các bạn! Nó sẽ là
dấu hiệu của tình mẫu tử của Mẹ
Maria ở gần gũi với những người
trẻ, những người được ủy thác,
như Thánh Gioan Tông đồ đã được
ủy thác, để đón tiếp Mẹ vào trong
cuộc sống của mình.”   Phiên bản
gốc của Bức Linh ảnh ĐM được
giữ trong Vương Cung Thánh
Đường Đức Bà Cả tại Rôma. Bức
ảnh cao 5 feet rộng 3 1/4 feet (1.5m
x 1m), được vẽ trên một mặt gỗ
dày (loại gỗ thông cedar). Đây là
bức ảnh Đức Mẹ quan trọng nhất ở
Rôma, mặc dù ngày nay số người
sùng kính những bức linh ảnh khác
như Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có vẻ
vượt trội hơn, nhưng qua nhiều thế
kỷ trước, bức linh ảnh này đã có
một lịch sử huy hoàng. Bức linh
ảnh Salus Populi Romani, đã có
thời được gọi là Regina Caeli (Nữ
Vương Thiên Đàng) là một trong
Lượm Lặt Đó Dây
(tiếp theo trang 51)

Lá thư in lại bức tranh chính
thức kèm theo bức tượng “Thánh
TĐ” có khuôn mặt giống Hồ Chí
Minh kèm theo hình họ Hồ để mọi
người so sánh. Ngoài mục tiêu tố
cáo trước công luận hành vi mờ
ám, gây tác hại cho thanh danh
Giáo Hội này, tác giả lá thư nêu lên
mấy điểm chính: 1/ Yêu cầu LM
Thuận làm sáng tỏ vấn đề trước
công luận. 2/ Tượng được thực
hiện ở đâu? 3/ Phí tổn bao nhiêu
(vì chính ông là người đã trao cho
LM Thuận 15 ngàn MK).
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những bức ảnh mà theo truyền
thuyết được gọi là “ảnh cuả thánh
Luca”, nghĩa là do chính thánh
Luca vẽ khi còn sống. Truyền
thuyết kể rằng “sau khi Chúa bị
đóng đinh, Đức Mẹ dọn về ở với
Thánh Gioan, mang theo một vài
món đồ yêu thích, trong số đó là
một cái bàn do chính Chuá Giêsu
đóng khi còn làm việc trong xưởng
thợ cuả Thánh Giuse. Thánh Luca
đã dùng chính mặt bàn này để vẽ
một bức chân dung của Đức Mẹ
đang bế Chuá Giêsu hài đồng. Và
Thánh Luca đã vừa vẽ vừa cẩn thận
lắng nghe những lời cuả Đức Mẹ kể
về cuộc sống của con trai mình, do
đó mà chúng ta có những sự kiện
Giáng Sinh được Thánh Luca ghi
lại trong Tin Mừng.” Không chắc
chắn bức linh ảnh Salus Populi
Romani có là bức ảnh cổ trong
truyền thuyết đó không? Những
khảo nghiệm trên gỗ cho biết bức
ảnh có thể cũ từ khoảng thế kỷ thứ
5 cho đến thế kỷ 12 mà thôi, nghiã
là không cũ đủ để được ở cùng thời
với ĐM và Thánh Luca. Dù sao thì

ngay từ thời cổ bức ảnh đã được
coi là kỳ diệu và đã được rước kiệu
xung quanh Rôma nhiều lần. Năm
593 Thánh Giáo Hoàng Gregory
đã rước qua mọi khu phố Rôma
để cầu nguyện chấm dứt nạn dịch
Black Plague. Đức Giáo Hoàng
Piô V vào năm 1571 đã cầu nguyện
cho được chiến thắng trận Lepanto
và Giáo hoàng Gregory XVI vào
năm 1837 đã cầu nguyện cho hết
nạn dịch tả. Năm 1953, người ta
rước ảnh Mẹ qua Rôma để khai
mạc năm thánh mẫu đầu tiên trong
lịch sử Giáo Hội. Năm 1954, bức
ảnh được Đức Giáo Hoàng Piô XII
trao một vương miện khi ngài thiết
lập một ngày lễ mừng ĐM mới,
lễ Mẹ Nữ Vương.   Các vị Giáo
Hoàng Phaolô VI, Gioan Phaolô II
và Bênêđictô XVI đều đến viếng
linh ảnh Salus Populi Romani
nhiều lần. Riêng Đức Giáo Hoàng
đương kim Phanxicô đã đến kính
viếng ngay ngày đầu tiên sau khi
được bầu. °

Trường hợp những yêu sách trong khi chờ các Đấng Bản quyền
trên không được trả lời thỏa đáng, cứu xét lá thư của Cụ Hợp. ◙
cụ Hợp sẽ
chính thức
yêu cầu Giáo
quyền can
thiệp, đồng
thời đòi lại
ngân khoản
đã trao cho
LM Thuận.
Người
viết ghi lại
tất cả những
sự việc này
với sự dè dặt
thường
lệ
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ấy hôm nay cha Thanh
hơi buồn vì nghĩ mình
chưa sống được như lời khuyên của
tân Giáo Hoàng Phanxicô. Tuy biết
mình chưa hoàn hảo, chưa khiêm
nhường cho lắm, nhưng cha tự
nghĩ mình cũng sống đơn giản hơn
nhiều linh mục bạn trên dưới hoặc
cùng lớp. Cha không thích rượu
ngon, ăn nhà hàng sang trọng, hút
thuốc thơm và cả xì gà. Cha cũng
không thích quần áo hàng “hiệu”,
cũng như hơi mắc cỡ khi nghe con
chiên bổn đạo khen cha có tướng
đẹp, ăn nói duyên dáng và giảng
hay. Cha thường không quan tâm
đến ăn uống, cũng biết giữ mình
không quá thân mật với các phụ nữ.
Cha chỉ thích học hỏi Lời Chúa và
đọc những thông điệp, tông huấn
cũng như Thư Bề Trên, cụ thể là
của Giám mục sở tại, hơn hết là
nghiền ngẫm những bài giảng của
tân Giáo Hoàng Phanxicô. Vì Đức
Thánh Cha Phanxicô thật là một
luồng gió mới cho thời đại hôm
nay, một Giáo Hoàng được nhiều
người trong đạo, ngoài đời yêu kính
và ngưỡng mộ vì lòng yêu mến
quan tâm đến người bất hạnh và có
những chọn lựa trong cuộc sống
rất gần với Tin Mừng. Có nhiều
bài báo đăng tải những tin, chuyện
về Ngài, làm chấn động dư luận,
thức tỉnh tâm hồn, đời sống đạo
của những người theo Chúa, nhất
là các linh mục như cha Thanh đây.
Tuy vậy, gần đây, khi đọc lời
phát biểu của Đức Thánh Cha nói
rằng ngài đau buồn khi thấy các
linh mục lái xe hơi sang trọng, cha
Thanh hơi nhột vì chính cha đang
sở hữu một chiếc xe trông lên thì
không bằng ai, nhưng ngó xuống
khó ai được như mình. Xe cha là
xe hiệu, có đầy đủ các tiện nghi
hiện đai… Xe chắc cũng không
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Giuùp Nhau

Soáng Ñaïo

Tâm Sự Cha Thanh
đắt lắm, cha đoán như thế. Nhưng
cha cũng biết không phải ai cũng
có một số tiền “down” hoặc có thể
trả góp hàng tháng để mua chiếc
xe cha đang dùng. Xe là món quà
của một số gia đình trong xứ vì
quý cha nên cho cha mượn. Nói là
mượn nhưng coi như xe của cha,
vì cha đứng tên chủ quyền (để tiện
mua bảo hiểm, theo như họ nói).
Thú thật đôi khi cha hơi ngại, khi
thấy chiếc xe của mình hơi bề thế
so với các xe của giáo dân hay
những người giúp việc nhà xứ. Đôi
lần cha cũng phải mất công phân
bua cho người chung quanh rằng
đây là quà thôi, chứ cha làm gì có
tiền mua. Hơn nữa, dù có tiền cha
cũng không nghĩ mình sẵn sàng bỏ
ra nhiều chục ngàn để mua xe. Có
lúc cha tự an ủi rằng mình hy sinh
cả đời, quyết theo Chúa, không
có gia đình riêng, nên có lái một
chiếc xe tiện nghi một chút để làm
việc nhà Chúa cho đỡ mệt chắc
cũng không đến nỗi nào. Biết đâu
nhờ thế mà công việc mục vụ lại
tốt đẹp, nhanh chóng hơn. Nói với
lòng như thế nhưng vì bản chất
con nhà lao động, đôi khi cha vẫn
hơi băn khoăn khi lái xe đến nơi
này chỗ kia, nhất là khi thấy xe
của mình hơi bề thế. Cha cũng hơi
ngại ngần khi thấy màu sắc của xe
tuy thanh nhã, không quá nổi bật,
nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Từ lúc nghe lời chia sẻ của Đức
Giáo Hoàng Phanxicô thì cha nghĩ
ngợi nhiều hơn. Tuy sau đó, cha cố
gắng lý giải để tâm hồn được bình
an: rằng đây là quà của giáo dân,
mình không lấy thì người ta buồn.

Hơn nữa, đã nhận rồi, dùng lâu
ngày, lái đi nhiều nơi lắm chỗ, bây
giờ đem trả lại cho người ta coi sao
được. Ngộ nhỡ người ta nghĩ mình
muốn thay xe khác thì lại khó giải
thích. Lại nữa, xe là quà của ba gia
đình, đem trả lại cho ai bây giờ?
Hơn nữa, cha cũng lái xe này quen
rồi, bây giờ đi một chiếc xe con
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thiếu tiện nghi chắc chắn sẽ không
quen, giống như quen ăn cao lương
mĩ vị rồi bây giờ ăn cơm lạt thì có
khác gì đi tù? Người ta chỉ đi lên
chứ ai lại đi xuống bao giờ. Rồi
giáo dân lại thêm thắc mắc, con
chiên bổn đạo hết thương cha sở
hay sao mà để cha “xuống cấp”
như thế. Cha tự an ủi như vậy và
quên đi phần nào nỗi băn khoăn.
Nhưng đến hôm nay thì cha
mất bình an thật. Nguyên do là
vì cha đọc tin có một ông cha ở
Colombia, xứ sở của những tay
trùm thuốc phiện. Phải nói ngay
rằng cha không hút thuốc lá hay
xì gà, thậm chí chẳng biết thuốc
phiện thế nào nên cái mất bình an
của cha không liên hệ gì đến cần
sa ma túy. Thật ra là thế này, cha
Thanh đọc tin biết một linh mục
người Colombia tên Hernando
Fayid, cũng trạc tuổi cha, cũng là
cha sở, mói đây quyết định bán
chiếc xe Mercedes Benz E200 màu
trắng mui trần của cha ấy. Chiếc xe
này cũng là quà của bốn anh em
trong gia đình mua tặng cha Fayid
năm ngoái. Cha Fayid quyết định
bán chiếc xe sang trọng này, hy
vọng kiếm được chừng 63 ngàn đô
la. Rồi cha quyết định sẽ đi lừa, cỡi
ngựa, đi xe đạp hoặc đi xe bus gì
cũng được. Cha Fayid đi đến quyết

định này cũng vì nghe lời Đức
Giáo Hoàng Phanxicô.

Colombia kia? Chúa đâu có buôn
bán bao giờ? Mà đem rao bán theo
lời khuyên của Đức Giáo Hoàng
thì giáo dân hay bạn bè linh mục lại
nghĩ mình chơi nổi. Đem cho đi thì
lấy gì mà đi làm mục vụ? Lại biết
ăn nói làm sao với những người
đã tặng xe. Thật khó nghĩ quá, cha
phải đến nhà thờ cầu nguyện xin
ơn Chúa soi sáng thôi.

Có ai ngờ một quyết định ảnh
hưởng đến tinh thần của cha Thanh
lại đến từ một quốc gia Colombia
xa xôi chẳng mấy ai đặt chân đến.
Ngày còn đi tu, mỗi lần gặp khó
khăn gì cha thường bàn với cha
linh hướng hay tâm sự với một
chủng sinh bạn thân. Rồi cha linh
hướng nói sao thì cha cứ thế mà
Vừa khó nghĩ vừa băn khoăn,
thực hành và được bình an. Nhưng thôi thì cứ chia sẻ những tâm tình
từ hồi làm cha đến giờ, nhất là từ với ông bà anh chị em giáo dân
khi lên làm cha sở, cha là người quý mến là những người gần gũi
luôn đưa ý kiến hoặc chỉ dẫn cho hơn cả trong các sinh hoạt mục vụ
người khác làm. Đã lâu rồi cha để cùng nhau suy nghĩ cho việc
không có cha linh hướng. Mấy bạn này. Xin ông bà anh chị em giúp
thân làm linh mục bây giờ cũng ý kiến cho và cũng mong ước anh
giống cha. Khi gặp trăn trở phải em linh mục, tu sĩ nam nữ nào có
nghĩ suy về vấn đề gì, (cũng như tình cờ đọc được suy tư này, nếu
khi cần quyết định quan trọng), vì có đóng góp gì, vì tình bác ái, xin
là một linh mục khá đạo đức nên chia sẻ để chúng ta cùng giúp nhau
cha thường cầu nguyện với Chúa sống đẹp lòng Chúa trong bậc
Giêsu Thánh Thể. Ngài là Thầy sống của mình. Mọi ý kiến đóng
Chân Lý và Lẽ Sống của cha từ góp xin trao đổi trực tiếp qua email
khi cha chọn con đường hiến thân giupnhausongdao@gmail.com hay
làm linh mục. Cha nhớ đến mấy gửi thư về tòa soạn báo Diễn Đàn
chữ viết tắt các bạn trẻ trong giáo Giáo Dân. Xin chân thành cám
xứ hay nhắc, WWJD: What Would ơn.
Jesus Do? Chúa Giêsu sẽ hành xử
Nguyện xin Chúa chúc lành
như thế nào? Tuy nhiên cha vẫn
cho chúng con. ◙
chưa có được câu trả lời. Thời
Chúa Giêsu đâu có đi xe hơi? Rồi
ª Nguyễn Thanh
chẳng lẽ lại bán xe giống ông cha

KÍNH MÔØI ÑOÄC GIAÛ VAØ THAÂN HÖÕU ÑOÙN COI CHÖÔNG TRÌNH
TRUYEÀN HÌNH DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN TREÂN ÑAØI SBTN VAØO LUÙC
1:30PM (giôø mieàn Tâaây HK) MOÃI THÖÙ BAÛY ÑAÀU THAÙNG
CHÖÔNG TRÌNH NAØY CUÕNG ÑÖÔÏC LÖU TRÖÕ TREÂN TRANG NHAØ
WWW.DIENDANGIAODAN.US
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Giaûi Ñaùp Giaùo Lyù
 Lm. FX Ngoâ Toân Huaán

LÀ NGƯỜI TÍN HỮU, CHÚNG TA CÓ
TRÁCH NHIỆM GÌ VỀ PHẦN RỖI
CỦA NGƯỜI KHÁC ?

không còn e sợ tai tiếng để dễ chấp
nhận những việc mà xưa kia không
ai, hay rất ít người dám làm, như ly
dị, ngoại tình, con cái không vâng
phục cha mẹ,  người lớn dửng dưng
trước sự đau khổ hay tha hóa   (
(moral deviation)  của người khác.
Người Mỹ thường hay nói : “Let
me alone. None of your business =
Để mặc tôi. Không phải là việc của
anh ( chi, ông, bà..). Đây là tiêu biểu
cho chủ nghĩa cá nhân, không muốn
ai chỉ huy, hay can thiệp vào đời
tư của   mình và mình cũng không
muốn bận tâm gì đến người khác.

Trước thực trạng trên đây, là
Hỏi: là tín hữu Chúa Kitô, chúng ta có trách người tín hữu Chúa Kitô, chúng ta không thể sống như
những người vô tín ngưỡng hay theo cá nhân chủ nghĩa
nhiệm về phần rỗi của người khác hay không?
và tục hóa   để chỉ biết sống cho mình và  không muốn
Trả lời: Chúa dựng lên con người để  sống chung
để ý  đến người khác. Ngược lại, đức bác ái Công Giáo
với người khác, trước hết là ở trong một  gia đình và
dạy ta không những phải biết thông cảm, quan tâm
sau đó  trong  một xã hội lớn hay nhỏ. Nghĩa là không
đến và  nhât là  yêu thương  tha nhân  như chính mình,
ai sống lẻ loi một mình trong một ốc đảo (oasis) không
dựa trên lời Chúa Giêsu đã dạy các Tông Đồ trước khi
có ai ở chung quanh mình. Vì thế người ta đã định
Người bị trao nộp và thọ nạn thập giá :
nghĩa con người là một sinh vật có xã hội tính.(man is
“ Thầy ban cho anh em một điều răn mới
a sociable being )
Là anh em hãy thương yêu nhau
Là người Việt Nam, trước kia từng chịu ảnh hưởng
Như Thầy đã thương yêu anh em…”
nặng nề  của Nho giáo với  tam cương  ngũ thường,  là
( Ga 13 : 34)
những nguyên tắc đạo đức căn bản để xây dựng con
người từ trong gia đình ra ngoài xã hội; với những bổn
Yêu thương anh chị em như Chúa yêu thương
phận và trách nhiệm đòi buộc mọi người phải sống và chúng ta có nghĩa là mình muốn điều gì tốt và hữu ích
thi hành để xứng đáng là tín đồ của Nho Đạo. Liên cho mình thì mình cũng phải mong muốn và làm điều
quan đến sự liên đới giữa người với người, không ai ấy cho người khác, không phân biệt giầu nghèo, địa vị
được khuyến khich “ sống chết mặc bay”  để chỉ biết xã hội, mầu da tiếng nói, vì tất cả đều là con cái Thiên
ích kỷ nghĩ đến mình, lo cho mình và dửng dưng đối Chúa, là anh chị em với nhau và đều được Chúa Kitô
với người khác. .
hiến mạng sống mình để cứu chuộc cho.
Ngược lại ngày nay, với văn hóa và văn minh Âu
Mỹ , cá nhân chủ nghĩa ( individualism) lại được đặc
biết đề cao và thực hành ở khắp nơi.Người Việt chúng
ta đang sống ở các nước Âu Mỹ cũng không khỏi chiu
ảnh hưởng của các trào lưu tục hóa ( vulgarism) cá
nhân chủ nghĩa,  tôn thờ vật chất, tiên bạc và hư danh
trần thế. Do đó,  những giá trị tinh thần như nhẫn nhục,
chịu đựng, tha thứ, hy sinh, chung thủy, nhân nghĩa,  vị
tha, danh thơm tiếng tốt của văn hóa Khổng Mạnh đã
bị coi nhẹ, hay  xem thường khiến cho rất nhiều người
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Cụ thể, trong phạm vi gia đình,  cha mẹ có trách
nhiệm nuôi nấng và dạy dỗ con cái không những về  thể
lý, về   học vấn, và đặc biệt về mặt thiêng liêng. Trong
lãnh vực này cha mẹ có  trách nhiệm rất lớn vì phần
rỗi của con cái tùy thuộc rất nhiều vào tinh thần trách
nhiệm của Cha mẹ.
Thật vậy, sau khi sinh con ra, cha mẹ phải sớm lo
liệu cho con mình được lãnh nhận bí tích rửa tội để
cho con được tái sinh sớm trong sự sống mới hầu có
hy vọng được vào Nước Trời,  như Chúa Giêsu đã nói
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với  ông già Ni-Cô-Đê-Mô xưa:
“Thật tôi bảo thật ông: không ai có thể vào
Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và
Thần Khí.” (Ga 3 :5).
Sinh ra bởi nước và Thần Khí có nghĩa là được tái
sinh qua Phép Rửa để trở nên tạo vật mới, được gọi
Chúa là CHA và có hy vọng được vào Nước Trời mai
sau. Có hy vọng thôi chứ chưa hẳn là chắc chắn 100%
vì còn tùy thuộc vào  thiện chí cúa  trẻ em khi lớn lên
thành người có đủ lý trí vá ý chí tự do (Free will) để
quyết định hướng đi cho đời mình về mọi phương diện,
nhất là về mặt thiêng liêng.
Ngày nay, do ảnh hưởng của các chủ thuyết vô
thần,  duy vật chất vô luân, và cá nhân chủ nghĩa  đang
lan tràn mạnh mẽ ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt
là ở Mỹ và Tây Âu, trong nhiều gia đình Công giáo
đã xảy ra những bất đồng giữa con cái và cha mẹ về
niềm tin có Thiên Chúa. Có nhiều con cái không muốn
nghe cha mẹ dạy bảo phải siêng năng tham dự Thánh
Lễ ngày Chúa Nhật và học hỏi lời Chúa để biết sống
Đạo cho có chiều sâu. Có gia đình con cái còn chất
vấn cha mẹ tại sao lại đem  chúng  đi rửa tội khi còn
bé mà không để chờ cho chúng lớn khôn để tự quyết
định việc này. Tệ hại hơn nữa là có những con cái tự  ý
gia nhập các giáo phái không hiệp thông với Giáo Hội
Công Giáo, hoặc sống như kẻ vô thần, mặc dù đã được
rửa tội khi còn bé. Lại nữa, nhiều con cái tự ý kết hôn
với người không Công giáo hoặc cứ sống chung vói
bạn trai hoặc gái mà không kết hôn gì cả.
Trước những thực trạng đáng buồn này, dĩ
nhiên  không cha mẹ  nào đồng ý,  nhưng cũng không
thể ngăn cấm được tự do của con cái. Dầu vậy cha mẹ
vẫn có trách nhiệm phải nói cho con cái biết sự sai trái
của chúng. Nếu chúng không nghe thì mình hết trách
nhiệm trước mặt Chúa. Ngược lại, nếu không nói hay
khuyên bảo con cái điều hay lẽ  phải  để chúng khỏi
lún sâu vào hố sai lầm, tội lỗi thì cha mẹ sẽ có lỗi về
sự hư mất của con cái mình, căn cứ vào lời Chúa phán
qua miệng ngôn sứ Ê-dê-kiên sau đây:
“Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt ngươi
làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe
lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng
biết. Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: Hỡi tên gian
ác, chắc chắn người phải chết, mà ngươi không
chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa,
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thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó,
nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại,
nếu ngươi đã cảnh báo kẻ gian ác phải từ bỏ con
đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại,
thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ
cứu được mạng sống mình.” ( Ê-dê-kien 33: 7-9)
Lời Chúa trên đây không những áp dụng cho cha
mẹ, con cái và vợ chồng trong gia đình mà còn   áp
dụng cho mọi tín hữu sống chung trong một Cộng
Đoàn, một giáo xứ hay một đoàn thể Công Giáo Tiến
Hành, hay nơi làm việc chung với người khác. Nghĩa
là nếu biết ai làm điều sai trái về luân lý, đạo đức và
kỷ luật (Giáo Luật) của Giáo Hội, như khai gian để
lấy vợ  hay chồng khác ( nói dối chưa hề kết hôn) mà
mình biết rõ thì phải khuyên bảo hay tố cáo cho giáo
quyền nơi đương sự  đang muốn kết hôn sai trái với
người  khác.  Hoặc có người đã ly dị nhưng chưa được
tháo gỡ hôn phôi cũ theo giáo luật  mà lại sống chung
với người khác như vợ chồng, rồi vẫn đi lễ và rước
Minh Thánh Chúa, thì người biết  việc này phải trình
cho Cha Xứ hay Quản nhiệm Cộng Đoàn biết  để ngăn
cản và giúp họ hợp thức hóa hôn phối trước khi tiếp
tục xưng tội và rước Mình Thánh Chúa.
Lại nữa, nếu giáo dân biết có linh mục nào giảng
dạy sai, như một linh mục kia, ( theo lời kể của hai
nhân chứng ) đến dâng lễ ở tư gia và đã mời mọi người
hiện diện lên rước Mình Thánh Chúa, không phân biệt
họ có là người Công Giáo và đang sống trong ơn phúc
hay không ! vì linh mục này nói : Chúa đã chết để tha
thứ hết rồi, khỏi cần phải xưng tội nữa dù có tội trọng.!
Chưa hết, linh mục này còn chứng hôn cho một cặp vợ
chồng kía  ngay trong nhà thương theo lời yêu cầu của
người  mẹ đang đau nặng và muốn cho con gái được
kết hôn trước khi nhắm mắt.Linh mục này đã chứng
hôn mà không cần biết tình trạng hôn phối của đôi vợ
chồng kia cũng như  không cần biết đôi hôn phối đó
có thuộc thẩm quyền mục vụ của mình hay không.Sau
nữa, linh mục này cũng  không biết rằng mọi bí tích,  trừ bí tích sức dầu bênh nhân và hòa giải- ,  đều không
được phép cử hành ở tư gia hay trong nhà thương.Do
đó, việc sai trái này phải được trình cho Bề Trên Địa
Phận- cụ thể là Giám mục địa phương biết để ngăn cản
và sửa sai linh mục đó.
Ngoài ra, nếu biết người Công giáo nào làm
nghề hay những dịch vụ   sai trái về đức công bằng
như khai gian để giúp người khác lấy tiền của bảo
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hiểm (tai nạn xe cộ) . Làm hôn thú giả để lấy tiền
của  người muốn sang Mỹ theo diện vợ chồng, nhất
là   tham gia vào việc   buôn bán phụ nữ cho các tổ
chức mãi dâm trá hình dưới chiêu bài môi giới  “hôn
nhân nước ngoài”.   Hoặc tệ hại hơn nữa là mở sòng
bài  bạc, cá độ, mãi dâm, buôn bán cần sa, ma túy…
thì vì lương tâm và phần rỗi của họ,  đòi buộc những
ai biết rõ những việc làm  trên đây của những người
đó, thì  phải nói cho họ biết  những sai trái về luân
lý  để mong họ từ bỏ những con đường dẫn đưa đến
hư mất  đời đời.  Nếu họ không nghe  lời mình khuyên
bảo,  thì mình hết trách nhiệm căn cứ theo lời Chúa
dạy trên đây.
Thiên Chúa cực tốt cực lành đầy yêu thương và
tha thứ nhưng lại chê ghét mọi tội lỗi và mong muốn
cho con người xa lánh tội lỗi để được ơn cứu rỗi nhờ
công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô.
Do đó, muốn sống đẹp lòng Chúa thì phải quyết
tâm xa tránh mọi tội lỗi và nguy cơ đưa đến phạm
tội cho chính  mình và cho người khác. Và để tránh
nguy cơ tội lỗi cho người khác, chúng ta có trách
nhiệm  “sửa lỗi anh em” vì lợi ích thiêng liêng của
họ như  Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ xưa :
“Nếu người anh em của anh trót phạm lỗi,
thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó
mà thôi.
Nếu nó chịu nghe thì anh đã được món lợi là
người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe,
thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi
công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc
ba chứng nhân.
Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội

Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe thì
hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu
thuế.” (Mt 18: 15-17)
Tóm lại, Chúa đòi buộc chúng ta không những phải
yêu thương người khác mà còn phải quan tâm đến phần
rỗi của anh  chị em cùng chia sẻ niềm tin với mình – kể
cả  những người không có niềm tin mà chúng ta phải
cầu xin cho họ được có đức tin như chúng ta  để cùng
có hy vọng được cứu rỗi và vui hưởng hạnh phúc đời
sau.
Câu Chúa hỏi Cain “Aben, em ngươi đâu rồi?”
(St 4:9) cũng sẽ là câu hỏi Chúa  đăt ra cho mỗi người
chúng ta trong ngày Phán Xét.Cụ thể, Chúa sẽ hỏi cha
mẹ : “con cái của ngươi đâu? Hoặc hỏi vợ chồng: “
Người phối ngẫu của ngươi đâu? “ Tại sao lai di dị,
bỏ nhau để đi lấy người khác, dù đã có con cái và
sống chung với nhau nhiều năm?”
Tóm lại, chúng ta- vì đức bác ái-  có trách nhiệm
liên đới với người khác đặc biệt về mặt thiêng liêng.
Trách nhiệm tinh thần này   phải được thể hiện trước
hết trong gia đình giữa cha mẹ   và con cái,   giữa vợ
chồng  với nhau  và giữa anh chị em trong gia tộc. Thứ
đến là những người thân quen trong cộng đoàn, giáo xứ
hay nơi làm việc.
Sau hết, chúng ta còn có bổn phận phải cầu xin cách
riêng cho những người chưa  nhận biết Chúa được mau
biết và yêu mến Người như chúng ta, vì Thiên Chúa
“Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người
được cứu độ và nhận biết chân lý” ( 1 Tm 2: 4)
Ước nong những điều giải thích trên đây  thỏa mãn
câu hỏi   đặt ra   và giúp ích ít nhiều cho quý độc giả
khắp nơi. ◙

thả rông ra đường với cái băng đỏ 
là chúng có thể kiếm ăn suốt ngày
(tiếp theo trang 70)
bằng cách ... tuýt còi. Không những
Sang, tất nhiên, không phải là nạn chỉ đủ ăn mà còn đủ chia cho bên
lực lượng an ninh nữa.
nhân duy nhất.
Sổ Tay Thường Dân

Xem như thế mới thấy là nuôi
đám âm binh dưới đất đỡ tốn kém
hơn, và  cũng an toàn hơn nhiều.
Chả phải trang bị đồng phục, máy
móc hay thiết bị gì ráo trọi. Chỉ cần
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mạng.

Tuy biết thế nhưng để đáp ứng
nhu cầu tình thế nên cả hai bên (Ba/
Tư) đều đành phải chịu thế  thôi.
Gieo gió  thì  gặt bão. Và  cơn bão
Đám dân phòng dưới đất cũng săp tới không chỉ đến bởi hai đám
không thể theo lệnh của những đồng dân phòng trên mạng cả trên mạng
chí lãnh đạo phe này để ném cứt đái lẫn dưới đất. 
túi bụi vào mặt mũi của những đồng
chí phe kia, như cuộc chiến Ba/Tư
đang diễn ra trong hiện nay – trên
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TRƯỜNG CỬU
TẤM LÒNG MỤC TỬ

Với bệnh nhân tâm thần và người tổn thương tâm lý

Ghi nhận ngày 08/6/2013.

N

gày
08/6/2013,
trên 20 linh mục,
Phó Tế cùng hàng trăm nam
nữ tu sĩ và giáo dân ViệtMỹ tập họp tại Nhà Thờ
Holy Rosary, 1510 Adee
Avenue, Quận Hạt Bronx,
Thành Phố New York, Hoa
Kỳ, cùng sốt sắng hiệp dâng
Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa
về Hồng Ân 50 năm sứ vụ
linh mục cùng 80 năm hành
trình đường dương thế Chúa
đã thương ban cho Cha
Anrê Nguyễn Trường Cửu.
Vị linh mục giảng
thuyết trong Thánh Lễ là
Cha Gioakim Lê Quang
Hiền đến từ Tiểu Bang
Washington. Người Công
Giáo Việt Nam ở Mỹ hầu
như không ai không biết danh tiếng
Cha Hiền về tài thuyết giảng. Ngài
còn được biết một thời là Chủ Tịch
Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ. Nhưng
điều ít ai ngờ là vị linh mục mái tóc
bạc trắng đã hưu trí ấy lại là cựu
môn sinh của Cha Anrê Nguyễn
Trường Cửu hơn 40 năm về trước,
khi Cha Hiền hãy còn là “chú nhỏ”
Tiểu Chủng Viện Làng Sông, Qui
Nhơn.

Hiền tăng sức thuyết phục từ
một chứng nhân đã sống với Cha
Trường Cửu, học với Cha và có
vô số những kỷ niệm thân thương
về đấng tôn sư của mình. Những
đức tính mà người cựu môn sinh
Lê Quang Hiền nhận dạng và học
được ở Thầy mình, như lòng nhân
ái, bao dung, hiền hòa, khiêm tốn,
nhỏ nhẹ và luôn xuề xòa với mọi
người nay vẫn còn bộc lộ với mọi
người trong mọi hoàn cảnh.   Cha
Hiền quả quyết: “Trong suốt cuộc
Bài giảng của Cha Lê Quang hành trình 80 tuổi đời và 50 năm
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hồng ân linh mục của Cha
Cửu, chắc hẳn không ai trong
chúng ta đã may mắn được
gặp gỡ, học hỏi, cộng tác với
ngài, dù chỉ mấy phút, hay cả
hàng chục năm … không ai
đã gặp Cha Cửu một lần mà
không cảm thấy mình cũng
được duyên hạnh ngộ trường
cửu…”
Tiếng vỗ tay vang dội của
20 linh mục và ngót 500 giáo
dân bày tỏ sự đồng tình với
nhận xét mà vị linh mục thuyết
giảng đã nêu ra. Bởi vì, bất cứ
ai ít nhiều lần gì có dịp tiếp
xúc với Cha Trường Cửu đều
thấy ngài lúc nào cũng thanh
thản vui cười, lúc nào cũng
nói năng nhỏ nhẹ. Chưa thấy
Cha giận ai bao giờ. Chưa hề
nghe Cha một lần to tiếng – dù chỉ
một lần thôi – với   bất cứ ai. Có
lẽ cái chất lạc quan yêu Chúa, yêu
người nơi Cha Trường Cửu đã và
đang giữ Cha trẻ mãi không già
dù rằng Cha đang ở tuổi bát tuần:
Cha vẫn còn năng nổ như ngày
nào trong cuộc hành trình mục vụ
tự hiến, tự dấn thân, mặc dầu bước
chân Cha có chậm đôi chút!
Cha Nguyễn Trường Cửu sinh
năm 1933 từ một gia đình đông anh
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

em và là người con thứ chín (Cửu),
thuộc Giáo Phận Bùi Chu. Mãn tiểu
học, Cha gia nhập Tiểu Chủng Viện
của Giáo Phận nhà. Năm 1954, di
cư nào Nam, tiếp tục đường tu học.
Ngày 08/6/1963, thụ phong linh
mục tại Sài Gòn, tình nguyện gia
nhập Giáo Phận Qui Nhơn,
được bổ nhiệm làm Giáo Sư
TCV Làng Sông, Qui Nhơn,
phụ trách giảng dạy môn âm
nhạc, và Toán-Lý-Hóa. Nhờ
năng khiếu âm nhạc, Cha
được Bản Quyền Giáo Phận
cho đi du học ngành Thánh
Nhạc tại Giáo Đô Rôma (Ý).
Biến cố Tháng Tư 1975 đưa
Cha Nguyễn Trường Cửu vào
cuộc sống lưu vong trên xứ
Hoa Kỳ.
Cha Hiền nêu rõ: “Năm
1963 [sau khi thụ phong linh
mục] ngài được cử ra dạy
Toán, Lý Hóa và Âm Nhạc,
những môn sở trường của
ngài, tại Làng Sông, Qui Nhơn... và
ở đó ngài làm thầy cái ông cha đầu
bạc này [tức Cha Lê Quang Hiền].
Bao thế hệ trẻ ở vùng binh biến ấy
đã được Cha tận tình hướng dẫn về
khoa học, nghệ thuật, nhất là âm
nhạc cho đời thêm phấn khởi. Cho
đến hôm nay, từ những bạn “bố
đời” cho đến các đấng nhập hàng
“khanh tướng” rải rắc khắp năm
châu bốn bể, từ đàn anh đến đàn
em đàn cháu, không ai mà không
cảm kích khi cất tiếng lên “Đây
chủng viện oai hùng,” bài ca
thấm đượm tình quê mẹ, ngập tràn
lý tưởng thánh thiêng đã muôn đời
gắn chặt với cái tên tác giả Trường
Cửu bất hủ.”

nhiều ngả rẽ mục vụ, nhưng lại
dẫn dắt Cha bước vào một ngả
quanh độc đáo, ngả quanh đẩy cha
vào… Nhà Thương Điên suốt 30
năm ròng (1983-2013) theo như
cách diễn tả dí dỏm nhẹ nhàng
mà thâm thúy của Cha Lê Quang

Hiền như sau: “Trên 30 năm làm
tuyên úy cho bệnh viện tâm thần
ngay giữa lòng thành phố mệnh
danh là rốn thế gian này, Cha đã
chứng kiến vô số cái không ngay
của cuộc đời. ‘Thế gian’ mà, đâu
phải ‘thế ngay’ đâu. Nhưng trong
nỗi đau thương của con người Cha
vẫn thấy có tình thương của Thiên
Chúa, và đó chính là đặc ân Chúa
ban cho Cha. Như Cha vẫn nói
đùa với lòng biết ơn: ‘Sau nhiều
năm trong Nhà Thương Điên, tuy
chưa khùng, nhưng cũng cảm thấy
man mát.’ Chúng con thì không
thấy Cha man mát tí nào, chỉ thấy
Cha mát tay đem lòng thương xót
Chúa đến hoàn sinh những thân
xác rã rời, băng bó những tâm hồn
Cuộc đời con người thường tan nát, soi sáng những trí tuệ thẩn
trải qua nhiều ngả rẽ. Cuộc hành thờ ở đó. Có thể nói Cha có thể
trình 50 linh mục của Cha già mang lại cho họ niềm vui chỉ có
Anrê có lẽ không đưa Cha đi qua
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trong ánh mắt nhân từ thông cảm
và yêu thương của Chúa.”
Chính niềm tin vào Chúa và lối
sống khiêm nhu chan hòa cùng sự
chịu đựng kiên trì của Cha Anrê
Nguyễn Trường Cửu đã giúp Cha
trụ được lâu dài giữa những
người điên mà không   phải  
điên tiết lên vì họ hoặc tìm
đường trốn chạy, chối bỏ trách
nhiệm! Cha Anrê không tháo
chạy. Trái lại chính sự hòa
mình của Cha đã chinh phục cả
những người điên muốn quấy
rối Cha. Bước vào thế giới
người bị bệnh tâm thần, người
ta dễ nhận ra sự đa dạng “đáng
sợ” của các loại “người điên”
ở đó. Không điên mà sống với
người điên, giữa người điên,
có điên mới bám trụ lâu dài
với họ!
Chỉ cần một người điên
nào đó trong “nhà thương
điên” bất thần “nổi cơn điên” là
có thể xảy ra chuyện không lành
cho người không điên lạc vào
giữa đám người điên. Nhưng Cha
Nguyễn Trường Cửu không tin như
vậy. Cha tin có Chúa trong   Cha.
Chúa đồng hành với Cha, đi giữa
những người điên, đem đến cho họ
nụ cười thân ái cùng cái nhìn bao
dung thông cảm, là Cha đã cảm
hóa được họ! Cha thường tâm sự:
“Những lúc như vậy tôi chẳng biết
đối phó làm sao. Tôi hoàn toàn
trông cậy vào Chúa, hiến dâng cho
Chúa cả xác lẫn hồn”.  Và Cha kết
luận: “Thế là Chúa giang tay nâng
đỡ tôi, giữ gìn tôi”.
Ngoài những bệnh nhân tâm
thần mà Cha phải chăm sóc hàng
ngày về mặt tâm linh, phụng vụ
và mục vụ, Cha Anrê Cửu còn bận
tâm lo lắng phục vụ chữa lành cho
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những “bệnh nhân tâm lý” khác
bên ngoài cái ốc đảo của những
bệnh nhân tâm thần kia. Đó là
những người tị nạn Việt Nam càng
ngày càng đổ về New York,   rải
khắp thành phố này.  Họ được sắp
xếp định cư ở đây.
Trong bước đầu cuộc sống lưu
vong, những người tị nạn chính trị
ấy không thể không va chạm với
thực tế phũ phàng, trực diện với
vô số thử thách khiến họ cảm thấy
mất tự tin nếu không có người tận
tâm hướng dẫn, săn sóc, ủi an, vỗ
về như Cha Nguyễn Trường Cửu.
Cha đón tiếp từng người, chăm sóc
từng nhóm, kết hợp họ thành một
cộng đoàn Dân Chúa để cùng sống
phụng vụ theo truyền thống văn
hóa dân tộc Việt Nam.
Từ đó người Việt Nam Công
Giáo tị nạn xung quanh Cha không
còn mặc cảm bị bỏ rơi, bị quên
lãng hay bị phân biệt đối xử. Bất
chấp khó khăn, bất chấp cực nhọc,
bất chấp cả mưa gào sóng vỗ, Cha
không lùi bước, trái lại càng cận kề,
sát cánh với từng người, từng nhóm
trong Cộng Đoàn CGVN buổi phôi
thai cho đến khi họ trở thành đàn
chim đủ lông đủ cánh. Trong khi
sứ mạng chính yếu của Cha với
các bệnh nhân tâm thần người đa
sắc dân trên cái cù lao nhỏ bé biệt
lập giữa thành phố New York kia,
ngài không hề xao lãng.
Chính trong buổi sơ khai của
CĐCGVN vùng Bronx, New York,
bên cạnh chồng chất các công tác
mục vụ khác phải chu toàn, Cha
Nguyễn Trường Cửu còn mang
sở trường về âm nhạc mà Cha đã
thu thái từ cuộc sống và từ Đại
Học Thánh Nhạc tại Rôma hầu
đào tạo nhiều ca trưởng, nhiều tay
đàn phong cầm, nhiều ca viên hát
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Thánh Ca điêu luyện. Nhờ vậy,
trong Thánh Lễ Tạ Ơn 50 năm
Hồng Ân Linh Mục và 80 năm
cuộc sống dương gian của Cha,
một “Ca Đoàn Hỗn Hợp” tự phát
tại chỗ, không thuộc ca đoàn nào
mà lại cất lên tiếng ca nghe thật
điêu luyện. “Ca Đoàn” ấy qui tụ
toàn là những con cái do Cha đào
tạo, vốn đã rời New York, tản mác
khắp các tiểu bang, nay trở về cùng
quy tụ xung quanh Cha nhộn nhịp
mừng Lễ Vàng của Cha. Họ cùng
nhau chung tiếng hát, lời ca, lại “cả
gan” cùng hát lên Bộ Lễ La Tinh
lễ trọng. Không ngờ đó là buổi hát
lễ “hoài niệm” rôm rả nhất, cảm
động nhất, nhịp nhàng, thánh thót
và hùng hồn nhất đến nỗi các linh
mục và   giáo dân Mỹ cũng phải
thốt lên lời cảm phục! Thánh lễ dài
đấy, nhưng không thấy lâu!

dịp lễ đặc biệt như Tĩnh Tâm Đặc
Sủng Thánh Linh, Tĩnh Tâm Lòng
Chúa Thương Xót…

Bản thân chúng tôi cũng được
Cha ra tay giúp đỡ một cách tận
tình và chu đáo. Cách đây 8 năm
(năm 2005), chúng tôi có chuyển
ngữ sang tiếng Việt tập sách nhỏ
“No Greater Love” của Ann M.
Brown kể về cuộc đời của Thánh
Nữ Gianna Beretta Molla, một nữ
bác sĩ người Ý can đảm hy sinh
mạng sống mình để cứu thai nhi
con mình.   Bấy giờ người viết
chưa có ý định in tập sách này thì
Cha Cửu sau khi đọc bản thảo, đã
khuyến khích và có vẻ như thúc
giục chúng tôi mạnh dạn tiến tới.
Làm sao đây trước hai điều nan
giải? (1) Layout thành sách song
ngữ, một bên là nguyên bản tiếng
Anh, một bên là bản dịch. (2) Lời
Ngoài sở trường nghệ thuật giới thiệu của một linh mục uy tín.
nhạc thánh, Cha già Anrê Nguyễn
Cha Anrê Nguyễn Trường Cửu
Trường Cửu còn nổi tiếng với
cười xuề xòa dễ dãi và sẵn sàng
biệt hiệu “Cha Già Hai Tết (High
đảm nhận cả hai công việc ngoài
Tech)”. Vâng! Cha già Cửu chỉ
sự mong đợi của chúng tôi. Trong
tự học computer, nhưng sử dụng
Lời Giới Thiệu tập sách, ngài viết
điêu luyện mọi thứ máy móc về
với giọng khiêm tốn, chơn chất và
computer. Cha nói: “Computer
thành thật: “Là một linh mục họ
chẳng là sở trường, sở đoản gì của
Nguyễn tầm thường, ‘tầm thường’
mình sốt! Mình thích và tự mằn
theo đúng nghĩa đen, sống cô lập
mò tới đâu hay tới đó thôi!” Nhưng
tại một hòn đảo hơn một phần tư
cái “tới đâu hay đó” của Cha chẳng
thế kỷ giữa những bệnh nhân tâm
những không thua mà còn xem ra
thần, chắc tôi phải quẫn trí lắm mới
vượt lên trên một số người có trường
dám nhận trọng trách mà ông Lê
lớp về môn này.  Là vì trong khi tự
Thiên dịch giả cuốn sách “Không
học, Cha không ngại tầm sư học
Tình Yêu Nào Cao Quý Hơn” trao
đạo, khiêm tốn học hỏi những giáo
cho phần sắp xếp để in, và nhất là
dân trẻ có khả năng chuyên môn
trong phần ‘Lời Giới Thiệu’…”.
này. Cha học, vừa để “giải khuây”
Câu chuyện về tấm lòng mục
vừa nhằm phụng sự sứ mạng mục
vụ của mình. Cha mở trang web tử nơi Cha Anrê Nguyễn Trường
giới thiệu Lời Chúa. Cha giúp thiết Cửu là câu truyện dài khó dừng lại.
kế các mẫu sách đọc, sách hát, tự Chỉ biết thán phục và cầu chúc Cha
đảm trách in ấn những tập sách “trường cửu tấm lòng mục tử”!
(xem tiếp trang 108)
nhỏ lễ Cưới, lễ Giỗ, lễ Tang, và các
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Tin Möøng
Giöõa Doøng Ñôøi

 Traàn Vieät Cöôøng

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. 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.

Hiến Chương Nước Trời
Mt 5:1-12
Thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên
tiếng dạy họ rằng:
“Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc cho những ai sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an.
Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp.
Phúc cho những ai đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa.
Phúc cho những ai thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.
Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa.
Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc cho những ai chịu bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống mọi điều gian ác. Anh em hãy vui
mừng vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Người ta cũng đã từng bách hại các ngôn sứ
đi trước anh em như vậy.”

C

húa Giêsu thương đám
đông dân chúng ngày xưa
và còn thương con người chúng
ta hôm nay. Chúa đã giảng dạy và
chữa lành mọi bệnh tật cho dân
chúng; và họ kéo đến theo Ngài như
dõi theo một niềm hy vọng. Chúa
lên núi và ngồi xuống để công bố
hiến chương nước trời, còn gọi là
Bài Giảng Trên Núi. Như Môi Sen
ngày xưa đã lên núi để nhận lãnh
Luật Giao Ước, Chúa cũng lên
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núi để công bố luật mới của yêu
thương. Chúa đã ngồi xuống, biểu
tượng cho vị thế của vị tôn sư trong
vai trò giáo huấn. Tám mối phúc
thật hôm nay là phần mở đầu của
Hiến Chương Nước Trời. Những
lời chúc phúc cho tới ngày hôm nay
vẫn thật bất ngờ và đầy mầu nhiệm.

còn khó hiểu hơn: “Phúc cho anh
em là những kẻ nghèo khó vì Nước
Thiên Chúa là của anh em.” (Luca
6,20) Thật là kỳ diệu, lời chúc phúc
cho những người nghèo lại đứng
đầu tiên trong tám lời chúc phúc
mà Thiên Chúa gửi đến cho nhân
loại muôn đời, muôn thế hệ. Lời
chúc phúc này thật không ngờ và
Thánh Mat-thêu viết: “Phúc
đi ngược lại mọi quan niệm thông
cho những ai có tâm hồn nghèo
thường của con người về hạnh phúc
khó vì nước trời là của họ”. Thánh
và may mắn: được phúc là phải
Luca tường thuật cách cụ thể và
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thành công trên mọi phương diện,
nhất là làm ăn phát đạt và giàu có
dư thừa. Không những vậy, Thánh
Luca còn ghi lại rõ ràng hơn ba loại
người được Chúa   chúc phúc đầu
tiên là những người nghèo, những
người đang đói, và những người
đang than khóc (Luca 6:20-21). Và
như vậy, những lời mở đầu của bài
giảng trên núi đã đem lại niềm hy
vọng vô biên cho những ai ít may
mắn nhất trong nhân loại: họ được
Thiên Chúa đặc biệt quan tâm và
chúc phúc.
Nhưng ta phải hiểu sao về lời
chúc phúc đầy mầu nhiệm này?
Tâm hồn ta đã có đủ tình yêu và
sự khiêm tốn để đón nhận lời chúc
phúc Chúa gửi cho những ai nghèo
khó, nhất là có tâm hồn nghèo khó
như thánh Mat-thêu đã viết lại. Sự
nghèo khó vật chất, nếu hiểu theo
nghĩa không quá xa-sỉ dư thừa,
chỉ “hàng ngày dùng đủ” như lời
xin trong kinh Lạy Cha, thật sự có
thể giúp cho con người khỏi quá lệ
thuộc vào những gì mình có. Những
người quá giàu có dư thừa dễ bị
cám dỗ đi vào con đường dùng tiền
của để hưởng thụ tối đa,dẫn đến
trụy lạc. Lúc đó họ chỉ còn nghĩ đến
những lạc thú của mình, không còn
biết yêu thương tha nhân và cũng
chẳng cần gì đến Thiên Chúa. Họ
đã tôn tiền của lên hàng thần tượng,
đặt hết hy vọng vào bạc tiền và
đánh mất chính trái tim của mình.
Họ là những trường hợp mà Chúa
Giêsu sẽ cảnh báo sau này: người
giàu có thật khó vào nước trời.
Nhưng không phải những ai giàu có
đều lâm vào tình trạng này. Thánh
Mat-thêu nhấn mạnh đến tinh thần
nghèo khó. Và đây là điều kiện cần
thiết để có thể đón nhận nước trời.
Nước trời hiểu theo nghĩa sâu xa
nhất là nước của Thiên Chúa, nước
SOÁ 141 THAÙNG 8-2013

của Tình Yêu. Phải nghèo khó,
sẵn sàng từ bỏ mình, không muốn
chiếm hữu tất cả cho mình, mới có
thể vào nước trời, nơi tình yêu ngự
trị. Còn có tinh thần giàu có, còn
muốn mọi người, mọi việc phải theo
đúng ý mình, muốn chiếm đoạt, bá
chủ thì không sao vào được nước
tình yêu. Nhưng bài học khó nghèo
là bài học thật khó khăn cho con
ngưòi, vẫn luôn lệ thuộc vào vật
chất và khuynh hướng muốn chiếm
hữu. Cho nên chính Thiên Chúa đã
nhập thể thành người để dạy cho ta
bài học khó  khăn này: thương yêu
tuyệt vời trong nghèo khó. Chúa
thành người là một bé thơ yếu hèn,
không nơi quán trọ, trong máng bò
lừa. Chúa sống nghèo đến nỗi: “con
chim có tổ, con cáo có hang; còn
Con Người không có nơi tựa đầu”.
Và Chúa chết trong tột cùng khó
nghèo trên thập giá, mình không
manh áo. Chúa chịu lột hết áo trước
khi chịu đóng đinh để dạy cho ta sứ
điệp là cần phải lột bỏ tất cả mới có
thể thật sự yêu thương. Con người
chúng ta còn sống trong thân xác,
thật khó thực hiện một lý tưởng
trọn vẹn như vậy. Nhưng đó là con
đường yêu thương tuyệt vời Chúa
đã đi trước, để ta cố gắng noi theo.  
Ta luôn có những cơ hội để từ bỏ
trong cuộc sống, trở thành nghèo
khó trong tâm hồn để yêu thương
tha nhân và đón nhận nước trời.
Cho đi bạc tiền, của cải qua những
công tác bác ái. Cho đi thời giờ và
khả năng để phục vụ tha nhân. Cho
đi tự ái, ý riêng mình để yêu thưong,
hòa giải...
Nếu hiểu nước trời rộng nghĩa
hơn, là sự bình an, hạnh phúc trong
tâm hồn thì cũng cần phải có tinh
thần nghèo khó mới có thể đón nhận.
Còn lệ thuộc vật chất nghĩa là còn
mang tinh thần giàu có, chiếm hữu

thì ta còn phải mang nhiều vương
vấn âu lo, và không thể vui hưởng
những gì mình đang có. Nếu ngày
đêm ta cứ ưu tư về căn nhà cần phải
sửa, cái xe đang gặp vấn đề, cây cối
sau vườn không tươi tốt...thì sự lo
âu, mất bình an của ta sẽ tăng theo
những gì ta đang sở hữu. Càng có
nhiều, càng lo âu nhiều. Ngôi nhà
càng nguy nga, chiếc xe càng lộng
lẫy, đắt giá thì mối lo âu kia càng to
lớn. Cả những nhà tỉ phú, có hàng
bao nhiêu ngàn triệu đô-la cũng
không tránh được mối nguy cơ này
nếu họ không có tinh thần nghèo
khó, sẵn sàng từ bỏ những gì mình
đang có mà không vấn vương, nuối
tiếc. Như Thánh Phao-lô nói: hãy
dùng của đời này mà như không
dùng. Dĩ nhiên chúng ta là những
con người yếu đuối,  ít ai có thể đạt
tới trình độ, tuyệt đối nghèo khó
trong tinh thần như vậy. Nhưng
càng khó nghèo, tự do với của cải,
không muốn chiếm hữu cho mình
ta lại càng có thể vui hưởng an
bình và được hạnh phúc ngay ở
đời này. Nếu ta có tinh thần khó
nghèo thật sự, hoàn toàn tự do với
của cải và không muốn chiếm hữu
điều gì cho riêng minh; lúc đó cả
thế giới thuộc về ta, cả vũ trụ thuộc
về ta. Ta có thể đứng lặng nhìn đại
dương mênh mông, chiều nay lộng
gió với những triền sóng cao bạc
đầu, để ca tụng Thiên Chúa đã cho
ta cả đại dương hùng vĩ. Ta có thể
lặng nhìn trời đêm với vô vàn tinh
tú lấp lánh từ khoảng cách đến rợn
ngưòi của hàng triệu quang niên để
tạ ơn Thiên Chúa đã cho ta vũ trụ
vô biên. Cả rừng cây bao la, núi đồi
hùng vĩ. Cả những cánh đồng mênh
mông, ngàn hoa trên nội cỏ. Cả
chim trời bay lượn, muông thú đùa
vui... Tất cả đều thuộc về những ai
có tinh thần nghèo khó, tự do không
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chiếm hữu. Còn nếu ta có tinh thần
giàu có, muốn sở hữu, chiếm đoạt
thì tất cả sẽ vuột khỏi tầm tay, và
ta sẽ một đời đuổi theo ảo vọng.
Và ở cuối cuộc đời, những ai
có tinh thần nghèo khó, biết cho đi
chính mình để yêu thương phục vụ
sẽ thấy tâm hồn mình tràn ngập nỗi
mình an. Họ có thể thanh thản ra đi,
tự do không nuối tiếc và sẽ được
Thiên Chúa đón nhận vào Nước
Trời, nước của yêu thương trong
hạnh phúc đến muôn đời.
Ba lời chúc phúc đầu tiên,
Thánh Luca ghi lại theo nghĩa cụ
thể:  Phúc cho những ai nghèo, đói,
và than khóc. Thánh Mat-thêu ghi
theo nghĩa rộng hơn: nghèo trong
tinh thần, sầu khổ và khát khao sự
công chính. Cả hai cách ghi đều
mạc khải những nét tuyệt vời về
tình thuơng của Thiên Chúa, gửi
đến cho nhân loại lầm than.
Hiểu theo nghĩa cụ thể, Thiên
Chúa đoái thương và cảm thông
với những ai đau khổ, thiếu may
mắn nhất trong nhân loại: Những
người nghèo nhất, sống vất vưởng
không nhà; những người đói khát
không đủ ăn như các trẻ em tại Phi
Châu; những người than khóc, gặp
tai ương, bị bách hại, tra tấn, giam
cầm.... Trước mặt người đời, số
phận của họ thật hẩm hiu và như bị
chúc dữ. Nhưng họ lại được Thiên
Chúa đặc biệt quan tâm và thương
xót. Họ được chính Ngôi Hai Thiên
Chúa, nhập thể thành người  công
khai chúc phúc trên triền núi của
Tám Mối Phúc Thật. Họ được đứng
đầu trong danh bộ những người
được chúc phúc, đứng đầu trong
Bài Giảng Trên Núi, còn được gọi
là Hiến Chương Nước Trời. Lời
chúc phúc mang lại một mối bình
an mà cả trần gian không thể chiếm
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đoạt. Từ nay, bất kể hoàn cảnh bên
ngoài có nghiệt ngã đến đâu, những
ai mở rộng tâm hồn để đón nhận
Tin Mừng và lời chúc phúc của
Thiên Chúa vẫn có thể có niềm vui
và hy vọng. Trong nhân loại, vẫn
có những tấm gương lớn của những
người đã đón nhận được những
lời chúc phúc này. Như Mẹ Têrêsa
Calcuta phục vụ với nụ cười trên
môi khi sống trong những cảnh đời
khó khăn, nghèo túng. Các thánh
Tông Đồ vui mừng sau khi bị đánh
đòn và chịu sỉ nhục vì danh Chúa.
Thánh Phaolô khi ngồi trong ngục
tối viết thánh thư với lời: anh em
hãy vui luôn trong Chúa. Gần ta hơn
là nhưng người nhường cho nhau
miếng cơm hay củ khoai trong các
trại tù tập trung. Tấm gương sáng
của một em bé Nhật Bản nhường
phần ăn sau trận thiên tai Tsunami
đã làm cả thế giới xúc động và cảm
phục.   Niềm ủi an lớn nhất những
ai đang than khóc, đói nghèo là họ
được chính Thiên Chúa đất trời
đang cùng đồng hành và cùng chia
sẻ thân phận. Vì chính Ngài đã vì
yêu thương họ mà trở thành người
nghèo nhất. Ngài đã hạ sinh ở ngoài
đường, đã sống lang thang không
nhà. Ngài đã đói bốn mươi ngày
trong sa mạc. Ngài đã khát phải xin
nước người phụ nữ Samaria bên bờ
giếng Gia-cóp. Ngài đã khóc trước
mồ của La-gia-rô, nguời bạn thân
mà Ngài yêu dấu. Và Ngài đã lãnh
nhận cái chết đau thương, bạo tàn
nhất trong lịch sử nhân loại, treo
thân trên thập giá.

cùng người khóc, không lãnh đạm,
vô cảm trước những thảm kịch của
cuộc đời. Lãnh cảm là căn bệnh
trầm kha của thời đại và đang có
nguy cơ làm trái tim ta ngày càng
nhỏ bé, ích kỷ, lạnh lùng. Ta đi
giữa cuộc đời và chỉ quanh quẩn
với những vấn đề của riêng ta. Ta
không còn biết” vui cùng kẻ vui,
khóc cùng người khóc”. Không có
trái tim nhậy cảm để khóc cùng
kẻ khóc, ta cũng chẳng nhìn thấy
những vấn đề, những nỗi thống
khổ của tha nhân. Mà tha nhân đây
có thể là những người gần ta nhất,
những người đang cùng ta chung
sống như vợ chồng, cha mẹ con
cái. Và vì vô tình không thông cảm
nên ta không thể đưa ra một bàn tay
nâng đỡ; và thậm chí có khi chính
ta lại là nguyên nhân gây ra vấn
đề, gây ra nỗi khổ đau cho những
người thân yêu. Phúc cho ai có trái
tim nhân từ nhậy cảm, biết mủi
lòng. Như Chúa Giêsu đã xúc động
khi chứng kiến đám tang người con
trai của bà góa thành Na-im. Ngài
cũng đã mủi lòng xót thương đám
đông dân chúng vì họ như đoàn
chiên không người chăn dắt. Thế
giới hôm nay đang cần những tâm
hồn từ nhân, đang cần những trái
tim hồng mềm mại yêu thương
để thay thế những trái tim bằng
đá, lạnh lùng khô khan và ích kỷ.

Khổ sầu có thể hiểu là biết khóc

(xem tiếp trang 92)

Phúc cho những người đói khát,
những người biết khao khát mong
chờ sự công chính. Mong chờ một
thế giới không còn cảnh người áp
bức, lợi dụng người. Một thế giới
Hiểu theo nghĩa rộng hơn như không còn bóng đêm ngập tràn
theo Thánh Mat-thêu, Chúa chúc của một nền văn hóa vô luân; hay
phúc cho những người nghèo khó sự thảm sát thai nhi của một nền
trong tinh thần, khát khao mong văn hóa chết.  Và thật đáng sợ cho
chờ sự công chính; và khổ sầu, cảm những người   tự mãn no nê, bằng
thông với niềm đau của tha nhân.
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T

rời đã vào hè, nhưng thời tiết
năm nay khác thường, mưa
nhiều, gió lạnh, vài nơi bị ngập lụt.
Hôm nay, sau cơn mưa buổi sáng,
bầu trời trở nên ấm áp, có nắng đẹp,
người Việt Nam, công giáo và các
tôn giáo khác, nhiều nơi trong nước
Đức lại trở về Đan viện St.Ottilien
để tham dự Thánh lễ , ngày cầu “Mach Dich auf”vang lên, Thánh cùng hướng lòng lên, sốt sắng, cầu
nguyện cho quê hương vn vào lúc Giá dẫn đầu đoàn rước, cùng các nguyện cho Quê Hương Việt Nam
15 giờ thứ bảy, ngày 22/6/2013 Linh Mục đồng tế tiến vào Cung trong một tâm tình hiệp thông với
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, các
Đặc biệt lần này, có sự hiện diện Thánh.
Người Việt và vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
người Đức cùng các vị nhân sĩ trí thức và đồng bào
tham dự Thánh trong nước đã mạnh dạn kiến nghị,
lễ cầu nguyện đòi hỏi góp ý sửa đổi hiến pháp.

Ngày cầu nguyện cho Việt Nam
22/06/2013

Tại Đan viện St. Ottilien, Đức quốc

của nữ ký giả Trâm Oanh, thành
viên của Tổ chức quốc tế “Phóng
Viên Không Biên Giới“ trụ sở tại
Đức quốc, và một số cơ quan truyền
thông đại chúng tại Đức Quốc và
Hoa Kỳ.
Theo thường lệ, Nhà Thờ Đan
viện St. Ottilien, có nhiều người
công giáo Đức đến dự Thánh lễ và
những giờ kinh phụng vụ với các
thầy và các linh mục trong Đan
viện; Nhưng ngày hôm đó, một sự
ngạc nhiên cho người bản xứ, là có
nhiều người Việt Nam và nhiều cờ,
đặc biệt nhất là cờ vàng ba sọc đỏ.
Ca
Đoàn
người
Đức,
Moorenweis hát Thánh lễ hôm đó,
với sự điều khiển của ca trưởng
Norbert Steinhard. Bài ca nhập lễ
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cho Quê Hương
Việt Nam, nhưng
người Đức khá
đông, hơn một
nửa . Đặc biệt dịp
này, Cha viện phó
Claudius
Bals
OSB của đan
viện ST. Ottilien
chủ tế Thánh lễ,
cùng đồng tế có
các Linh mục: Pater Romain Botta,
người Phi châu ở Toga, hiện là thư
ký của Đan Viện St. Ottilien, Linh
mục Michael Elsner von Tessin,
giáo phận Hamburg.
		

Trong phần phụng vụ Lời Chúa
của Thánh lễ, Linh mục Ausgustinô
Phạm Sơn Hà, không những chỉ
chia sẻ Lời Chúa cho người VN,
nhưng còn cho cả người Đức:
em,

„Kính thưa qúy ông bà, anh chị

Hôm nay, chúng ta tụ họp về
đây, để cầu nguyện cho quê hương
VN , và dâng lên Thiên Chúa những
niềm vui, những nỗi lo lắng, những
thành công và những thất bại của
chúng ta trong cuộc sống hằng ngày .
Để Kỷ niệm 50 năm thành lập
công đồng Vatikan 2, Đức Giáo

Mở đầu, Linh
mục Augustinô
Phạm Sơn Hà nồng
nhiệt chào mừng
quý Linh mục, và
tất cả mọi người,
tiếp đến Cha Viện
Phó
Claudius
Bals OSB ngỏ lời
với những người
tham dự Thánh lễ,
và làm dấu Thánh
giá, mọi người
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Hoàng Biển Đức 16 đã khai mạc
năm Đức Tin và năm nay cũng là kỷ
niệm 25 năm , Đức cố giáo hoàng
Johannes Paul II đã phong hiển
thánh cho 117 vị Thánh tử đạo VN.
Ðức tin là khởi điểm cuộc sống
đời đời. Ðức tin cho ta nếm trước
niềm vui được hưởng nhan Thiên
Chúa, là mục đích đời ta. Ðức tin có
thể bị lung lây, thử thách bởi sự bất
toàn của thế giới, xã hội loài người.
Chúng ta phải noi theo các gương
mẫu của đức tin như Ông Abraham
và Ðức Mẹ Maria, là Đấng đã hiệp
thông với cuộc khổ nạn và sự chết
Chúa Giêsu, cùng bao nhiêu nhân
chứng đức tin khác, đặc biệt là các
Thánh Tử Đạo Việt Nam. Máu
các Ngài đã đổ ra, thấm vào Quê
Hương, làm trổ sinh thêm nhiều
người tin theo Chúa.
em,

chà đạp, người Ki tô hữu, và những Nếu chúng ta “không có đức tin,
người các tôn giáo khác còn bị thì không thể làm đẹp lòng Thiên
bách hại, bị tù đày, như: Linh Mục Chúa” (Dt 11:6). Sau cùng đức tin
Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn phải đi đôi với việc làm nghĩa là
Công Chính, 17 thanh niên công phải “hoạt động qua đức ái” (Gal
giáo và Tin Lành, Luật sư Lê Quốc 5:6) vì: “đức tin không có việc làm
Quân, Luật sư Tiến Sĩ Cù Huy là đức tin chết.” (Gb 2:17)
Hà Vũ, Hai bạn trẻ Đinh Nguyên
Chúa đã ban cho chúng ta có
Kha và Nguyễn Phương Uyên, và
hai bàn tay, và đôi bàn chân, chúng
còn nhiều tù nhân lương tâm khác;
ta biết dẫn dắt và giúp đỡ những
ngoài ra, còn biết bao nhiêu việc
anh em khác trong lúc cô đơn, túng
đàn áp khác nữa vẫn còn xảy ra
thiếu, bệnh tật, Chúa cho chúng ta
như, cướp đất đai của giáo hội và
có miệng lưỡi, chúng ta phải ca ngợi
dân oan...
danh Ngài .Chúng ta không thể ngồi
Vậy thì, đất nước của chúng yên, không yên lặng được nữa, phải
ta hôm nay, muốn được phát triển, cầu nguyện, và hành động! và biết
trước hết phải phát triển con người, can đảm nói lên tiếng nói sự thật,
và phải được phát triển toàn diện. lẽ phải, bênh vực cho những người
Con người phải luôn luôn được tôn anh em đang bị tù đày, và đau khổ.

Kính thưa quý ông bà anh chị

Cầu nguyện là hơi thở, là nhu
cầu tâm linh cần thiết cho cuộc
sống con người.
Chỉ có cầu nguyện mới làm vơi
đi sự oán giận, đau khổ, con người
được cao thượng hơn và có thể
sống thương yêu, giúp đỡ đùm bọc
nhau. Cầu nguyện làm tăng thêm
sức mạnh tinh thần, để chúng ta
dám lên tiếng cho công lý và bênh
vực lẽ phải.
Chúng ta là người VN, hôm nay
về đây cùng dâng Thánh lễ, hiệp
thông với Hội Đồng Giám Mục
Việt Nam, các vị lãnh đạo tinh thần
các tôn giáo, các vị nhân sĩ trí thức
và đồng bào trong nước đã mạnh
dạn kiến nghị, đòi hỏi góp ý sửa đổi
hiến pháp.
Thật sự trên quê hương yêu
dấu, sự công lý , công bằng chưa
được thực hiện; nhân phẩm còn bị
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trọng; vì con người là chủ thể của Đức Giáo Hoàng Phan xi cô cũng
xã hội.
đã nhắc nhở: „Chúng ta cần phải
Kính thưa qúy ông bà, anh chị can đảm, để biến Đức tin của chúng
ta thành hành động“ . Amen
em
Rrước lễ xong, giáo dân VN
Đức tin là bảo đảm cho những
điều ta hy vọng, là bằng chứng cho hát bài kinh hoà bình trong bầu khí
những điều ta không thấy” (Dt 11:1). vui tươi, đầy lạc quan, tin tưởng.
Và một sự ngỡ ngàng lúc gần kết
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thúc Thánh lễ, một nữ giáo dân đã
trao tặng cha viện Phó Đan viện
St.Ottilien, một chiếc khăn quàng
cổ mầu Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Tất
cả mọi người vỗ tay vang dội. Tất
cả mọi người cùng hát vang lên bài  
“Großer Gott, wir loben dich” Chúa
là Đấng Cao Cả, chúng con ngợi ca
danh Ngài...để kết thúc Thánh lễ.
Linh mục Ausgustinô Phạm
Sơn Hà chân thành cám ơn, và kính
mời tất cả quý ông bà anh chị em có
mặt tham dự Thánh Lễ cầu nguyện
cho Quê hương Việt nam đến sân
của nhà tĩnh tâm đan viện để hàn
huyên, ăn tối, và ca hát .
Vào lúc 20giờ, mọi người lại
quay quần xung quanh kiệu Mẹ

. Những ngọn nến trong tay được
thắp sáng ; Linh mục Augustinô
Phạm Sơn Hà và Linh mục Michael
Elsner von Tessin, cùng làm dấu
Thánh giá, hướng dẫn nguyện kinh.
Những tiếng hát, lời ca trìu mến,
nhịp nhàng vang vọng lên thánh
thót: “ Ave Maria, con dâng lời chào
Mẹ....Maria mẹ dịu dàng xin nghe
con cầu khấn, cho nhân dân việt
nam được mau thoát ách quỷ thần,
và nhóm hành hương người Đức  “
Santiago”.dâng Mẹ bài hát “Mutter
Gottes, wir rufen zu dir” Đoàn
kiệu với ánh nến lung linh tiến về
phía nhà nguyện của Đan viện St.
Ottilien một cách khoan thai, chậm
rãi, nghiêm trang và cùng hợp một
ý, một lòng cầu nguyện, dâng Quê

Hương Việt Nam cho Đức Mẹ.
Trước khi kết thúc  rước  kiệu
Mẹ, Linh mục Augustinô Phạm Sơn
Hà và Linh mục Michael Elsner von
Tessin nguyện xin Thiên Chúa và
khẩn cầu Mẹ Maria chúc lành cho
mọi người hịên diện và   cho Quê
Hương VN sớm có   tự do và con
người luôn luôn được tôn trọng.
Ngoài kia, nắng đã nhạt màu,
mọi người chia tay ra về, nhưng
lòng vẫn còn quyến luyến bên Mẹ,
thì thầm khấn nguyện: Ôi, Ma-ri a,
Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cứu giúp
chúng con khi này và mãi mãi!◙

ª Nguyễn Hoài An.

nhi; cho đến những người trẻ tại
quê nhà bị bách hại, kết án tù đầy
(tiếp theo trang 90)
vì dám can đảm lên tiếng bênh vực
lòng với tình trạng hiện tại của cho tự do và nhân quyền. Ta phải
mình; chẳng màng gì đến nước trời khao khát, mong chờ và góp phần
và sự công chính. Đây là lời chúc xây công lý trong mọi môi trường
phúc mà thế giới hôm nay phải của cuộc sống. Từ gia đình, học
mong chờ. Và trên cả địa cầu, ta đường cho tới sở làm xã hội, và ngay
vẫn có thể chứng kiến những tấm cả trong các môi trường tôn giáo.
gương can đảm anh hùng của bao
Còn phải nói gì về tầm mức
chiến sĩ đang khao khát mong chờ quan trọng của sự khao khát mong
và hy sinh cho công lý. Từ những chờ và xây dựng công chính trong
cụ già trên xứ Mỹ bị cảnh sát còng tận thẳm sâu của tâm hồn mỗi
tay chỉ vì cầu nguyện và cản bước người chúng ta. Sự công chính
của tử thần, mong cứu sống thai trong tâm hồn mỗi người chính là

nền tảng vững chắc nhất cho nền
công lý của xã hội. Nếu ta biết khao
khát mong chờ Thiên Chúa, khao
khát mong đợi yêu thương. Nếu
ta biết đói khát và quyết tâm xây
dựng sự công chính trong tâm hồn
mình. Nếu ta biết trước tiên đi tìm
nước Thiên Chúa và sự công chính
của Ngài thì ta có thể vững lòng hy
vọng nơi lời chúc phúc của Chúa
Giêsu: “ Phúc cho những ai đói
khát sự công chính, vì họ sẽ được
no thỏa.”◙

Lm Nguyễn Văn Lý...

luôn được bình an!

Tin Mứng Giữa Dòng Đời

(tiếp theo trang 71)

nói lương tâm nên ở đây mãi.
Chú cháu ôm nhau từ biệt xong,
tôi lủi thủi ra khỏi trại tù, còn Lm Lý
lại bước khập khiễng đi vào 4 bức
tường nhà giam tăm tối bé nhỏ.
Trở về thành phố Phủ Lý, tôi
chờ đợi đến chiều tối mới lên xe
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vào Nam như bao lần. Đi và về hơn
3500km với bao nhiêu mệt nhọc
nhưng chỉ được thăm gặp ông chú
trong vòng 1 giờ. Biết thế nhưng
đành chấp nhận. Để an ủi một
người thân yêu đang phải tù tội vì
đã dám lên tiếng công bố Sự thật và
bênh vực Lẽ phải, đã dám cất lời
đòi hỏi Dân chủ cho Đất nước và
Tự do cho Giáo hội. Cầu mong chú

(Bài suy niệm về Tám Mối Phúc
Thật sẽ còn được tiếp tục trong kỳ tới)

Cuối cùng, xin gởi đến những ai
ưng muốn các tâm tình cầu nguyện
của Lm Lý như là lời chia sẻ cuộc
sống tâm linh trong trại tù nhân dịp
lễ Phục sinh vừa qua.◙

ª Nguyễn Công Hoàng,

tường trình từ Quảng Biên,
17-07-2013
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TRANG Y HOÏC
Hội Chứng bất rất tay chân		

 Baùc Só Vuõ Theá Truyeàn

H

ội Chứng bất rất tay chân có thể xẩy ra cho
bất cứ ai nhưng thừong thì khi lớn tuổi ta
hay bị hội chứng này. Khi  bị bệnh này, ta sẽ cảm
thấy chân có cảm giác rất khó chịu, nhất là về buổi
tối khi ta ngồi lâu hay là khi đi ngủ. Đôi khi sự bất rất
khó chịu bắt buộc người bệnh phải ngổi dậy và đi lại
mới cảm thấy thỏai mái hơn. Tình trạng này có thể
làm ta mất ngủ nên ban ngày ngáp lên ngáp xuống
ảnh hưởng đến cuộc sống năng động bình thường.

Triệu chứng
Thông thường người bệnh diễn tả cảm giác rất
khó chịu xẩy ra ở bắp vế, đùi hay bàn chân. Đôi khi
cảm giác này còn lan lên tay. Người bệnh sẽ cảm
thấy như có con gì bò dưới da, đôi khi họ cảm thấy
như bắp thịt bị bóp chặt lại hay như nóng bỏng ở
bắp chân. Một vài khi người bệnh không thể tả rõ
cảm giác xẩy ra cho mình. Cảm giác này thay đổi
tùy theo từng người nhưng tất cả đều có những nhận
xét khá giống nhau.
• Cảm giác khó chịu thường xẩy ra khi người bệnh
ngồi bất động khá lâu hay khi đi ngủ.
• Cảm giác khó chịu sẽ dịu xuống hay biến mất khi
người bệnh đứng dậy đi đi lại lại mấy bước.
• Những người bị bệnh này đôi khi đang ngủ say
bỗng nhiên chân hay tay giựt  giựt mà không biết.

Nguyên nhân
Chưa ai tìm ra được nguyên nhân gây ra bệnh
này. Tuy nhiên một số nhà khoa học đã nghĩ rằng
nguyên do chính gây ra hội chứng này là vì sự mất
cân bằng của chất dopamine trong óc. Chất này gửi
tín hiệu chỉ huy các động tác của bắp thịt.
Nguyên do di truyền
Các nhà khảo cứu đã tìm thấy sự hiện diện của
bệnh này trong các gia đình bệnh nhân mang hội  
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chứng bất rất tay chân nhất là khi bệnh phát hiện ở
những người còn nhỏ tuổi trong gia đình.
Khi đang thai nghén
Một số bà đang mang thai có những triệu chứng
của hội chứng này, nhất là trong thơi kỳ sắp sanh. Tuy
vậy các triệu chứng bệnh sẽ biến mất sau khi sanh vì
lúc đó sự bất thường của các kích thích tố đã trở lại
trạng thái bình thường.
Ảnh hưởng do các bệnh khác
Hội chứng bất rất tay chân thường xẩy ra với các
trường hợp bệnh lý như bệnh tiểu đường, bệnh thiếu
máu vì thiếu chất sắt hay các bệnh suy thóai thận.

Chẩn đóan và thử nghiệm
Các bác sĩ sẽ nói truyện và tìm hiểu về các bệnh mà
người bệnh hiện đang mắc phải. Để được chẩn đóan là
bị hội chứng bất rất tay chân, người bệnh phải có đủ 4
yếu tố sau:
*Người bệnh cảm thấy bị bắt buộc phải đứng dậy
đi lại khi có các hiện tượng co thật, có cảm giác như
kiến bò, bị ngứa ngáy hay như bị kim châm ở chân hay
cẳng.
*Các hiện tượng kể trên xẩy ra cho người bệnh khi
đang ngồi nghỉ ngơi hay khi nằm ngủ.
*Các hiện tượng trên sẽ biến mất phần nào hay
hòan tòan khi người bệnh đi lại hay cử động chân  tay.
*Các hiện tượng trên trở nên rất khó chịu khi đi
ngủ hay khi ngồi bất động lâu.
Sau đó bác sĩ sẽ gửi một số thử nghiệm máu hay
phải gửi người bệnh đến các bác sĩ thần kinh để thử  sự
vận chuyển của  thẩn kinh hầu phân biệt hội chứng này
với các bệnh thần kinh khác.
(xem tiếp trang 116)
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

THÔ GIOÙ CHÖÔÙNG
CUOÀNG PHONG

ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ
(Bộ Giáo Dục & Đào Tạo VN vừa rút lại Thông Tư 24/2013/TT-BGĐDT quy định tặng thêm 2 điểm
thi vào đại học cho những bà mẹ anh hùng và những người làm cách mạng trước 1945.
Trong khi đó, thành phố Sài Gòn có dự tính cấm phụ nữ trên 33 tuổi đẻ con)

Bộ Giáo Dục mà vô giáo dục

Thêm một cảnh bi hài quái ác

Dù nơi đây lúc nhúc “nhân tài”

Ở nơi dùng tên “Bác” tiếm danh

Lẽ ra nhiều chữ hơn ai

Hội đồng tính chuyện cấm sanh

Làm gì phải tính trong ngoài, thiệt hơn

Gái nào ba chục tuổi lành cộng ba.

Nhưng tài trí lên cơn đánh gió

Chắc sợ đẻ con ra èo uột

Soạn Thông Tư để tỏ lòng nhân:

Hay giúp trò mèo chuột tự do?

Mẹ già tử sĩ da nhăn

Hoặc cho dân số giảm co?

Người làm cách mạng bốn lăm thuở nào

Phóng tay triệt sản chẳng lo ngại gì!

Nếu còn chí thi vào đại học

Xưa cái bọn Hít-le độc ác

Vượt rào thi gai góc khó qua

Cũng không cho canh gác phòng the

Tặng thêm hai điểm làm qùa

Giờ con cháu “Bác” hăm he

Có bằng mới dễ lên bà lên ông

Toan đòi kiểm soát cả khe đũng quần

Nhưng khốn nỗi bà không còn trẻ

Ba mươi mấy tuổi xuân phơi phới

Ông thì rời dương thế từ lâu

Thiếu gì nàng còn đợi tình lang

Chỉ cần tính nhẩm trong đầu

Những mơ con cháu đầy đàn

Thí sinh tuổi ấy rủ nhau chầu Trời

Giờ không cho đẻ, mộng tàn thảm thương.

Ôi kiến thức bầy ruồi tiến sĩ!

Ôi lãnh đạo! Một phường lang sói

Phép cộng trừ còn bí trong quần

Tài ngang cơ thày bói sờ mu

Mỵ dân thành chửi cha dân

Thông manh nhưng mắt đã mù

Sửa sai, sai sửa bao lần vẫn sai!

Đỉnh cao trí tuệ không ngu cũng khùng. ◙
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Xã Hội Dân Sự còn là

rong một chế độ thực sự
dân chủ, thì mọi người dân
đều được quyền tự do phát huy sáng
kiến của mình - nhằm xây dựng
một cuộc sống an lành vui tươi
hạnh phúc cho bản thân, cho gia
đình cũng như cho xã hội – như gần
đây trên thế giới người ta hay nhắc
đến câu nói : “Điều quan trọng là những đơn vị thuộc khu vực XHDS,
làm sao để nâng cao cái phẩm chất cũng như trường hợp của các NGO
của cuộc sống” (quality of life). (Non-Govenmental Organisations =
tổ chức phi chính phủ). Đó là điều
Chiều hướng tiến bộ chung trên
chưa được trình bày chi tiết gãy gọn
thế giới ngày nay là người ta đề cao
trong các bài viết trước đây về đề tài
sự tôn trọng phẩm giá con người,
XHDS.
bảo vệ nhân quyền – và đặc biệt là
chủ trương sử dụng đường lối bất I – XHDS còn gồm hàng
bạo động (non – violence) trong việc triệu những nhóm nhỏ.
giải quyết những mâu thuẫn tranh
Thống kê xã hội học cho biết
chấp trong xã hội. Và càng ngày khu
vực Xã Hội Dân Sự (XHDS) càng là tại nước Mỹ, thì có đến hàng
mở rộng phạm vi họat động với sự triệu những tổ chức phi-chính phủ
tham gia tích cực của số đông quần (NGO) và đến 3 triệu những nhóm
chúng nhân dân thông qua hàng vạn, nhỏ. Những nhóm nhỏ này thường
hàng triệu những tổ chức phi-chính chỉ gồm chừng 10 – 15 thành viên,
nhưng họ rất hăng say nhiệt thành
phủ, bất vụ lợi và tự nguyện.
theo đuổi những công tác cụ thể thiết
Kể cả trong lãnh vực bang giao thực nhằm phục vụ những người
quốc tế, thì vai trò của những tổ chức kém may mắn trong xã hội, cũng
phi-chính phủ càng ngày càng nổi bật như trong việc bảo về nhân quyền
trong công cuộc xây dựng hòa bình, hay trong lãnh vực văn hóa tâm
điều giải giữa các phe đối nghịch, linh tinh thần v.v... Đó là những con
chuyển hóa tranh chấp tại nhiều địa người chuyên làm những việc nhỏ
phương... (peacebuilding, mediation, bé, không tên tuổi, nhưng thật là có
conflict transformation). Vì thế mà ích lợi cụ thể rõ rệt cho xã hội – mà
người ta gọi những tổ chức mà đứng ta có thể nói là họ luôn cố gắng “họat
ra thực hiện những việc như thế đó là động ở một phạm vi nhỏ bé trong
những “tác nhân không phải là nhà tầm tay với của mình” (Act locally).
nước” (Non-State Actors). Sự kiện
Riêng trong cộng đồng người Việt
này chứng tỏ rằng việc bang giao
tại
California,
thì có rất nhiều những
quốc tế ngày nay không phải chỉ là
thẩm quyền riêng biệt của những nhóm nhỏ chừng 10 - 12 người – họ
chính quyền nhà nước như xưa nay chung nhau đi giúp đỡ cung cấp đồ
ăn, quần áo, chăn mền cho lớp người
được nữa.
vô gia cư (homeless) sống lang thang
Trước khi đi vào chi tiết thực nơi các vỉa hè trong những thành phố
hành theo chủ đề của bài viết, tôi lớn như Los Angeles, San Francisco
xin trình bày sơ qua về vai trò của - hay đến thăm viếng an ủi, chuyện
các “nhóm nhỏ” (small groups) là trò, trao tặng sách vở báo chí cho
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Niềm Tin và Lòng Tự Trọng

ª Ghi nhận của Đoàn Thanh Liêm
những người bị giam giữ trong các
nhà tù. Lại còn có những em sinh
viên học sinh tự nguyện đến săn sóc,
kể chuyện, đọc sách báo v.v... cho
các cụ già sinh sống cô đơn trong
những nursing home.
Các nhóm nhỏ này được tự do
họat động theo sáng kiến và thiện chí
phục vụ của riêng mình – họ không
cần xin được cho miễn thuế (tax
exempt), nên không bó buộc phải
làm thủ tục đăng ký với cơ quan nhà
nước – như trường hợp của các NGO
khác. Như vậy, có thể nói các nhóm
nhỏ như thế đã và còn đang đóng
một vai trò hết sức quan trọng của
XHDS tại nhiều quốc gia. Và riêng
dưới chế độ độc tài chuyên chế như
của cộng sản, thì các nhóm nhỏ như
thế đó lại càng dễ họat động, vì tránh
được sự theo dõi của công an mật
vụ – nhất là trong giới các bạn trẻ
có khả năng sử dụng nhuần nhuyễn
những kỹ thuật tiến bộ trong thời đại
internet ngày nay.
Các nhóm nhỏ như thế còn là
những đơn vị cơ sở của tổ chức nhân
quyền như Amnesty International
(Ân xá Quốc tế) tại các địa phương
mà được gọi là một “chapter” nữa.
Và phong trào bảo vệ môi sinh là
“Green Peace”, thì cũng có nhiều
nhóm rải rác phân tán tại nhiều
quốc gia trên thế giới. Amnesty
International cũng như Green Peace,
Transparency International v.v...
được coi như những đơn vị tiêu biểu
của XHDS Tòan cầu (Global Civil
Society : Xin coi lại bài đã được viết
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về đề tài này từ năm 2010) – mà họat
động chính yếu được thực hiện thông
qua vô vàn vô số những nhóm nhỏ ở
các địa phương như thế đó.

của chính mình. Hội nghị Diên Hồng
đó chính là sự biểu lộ tuyệt vời cho
cái Niềm Tin sắt đá của XHDS trong
nước ta vào thời đó – nhờ vậy mà tạo
được sự đòan kết keo sơn vững chắc
II – XHDS còn là Niềm Tin. để mà : “ NhàVua lãnh đạo và Thần
Có thể nói tuyệt đại đa số người dân bày tôi đều cùng chung một dạ
dân trong một quốc gia, thì đều có một lòng quyết tâm chiến đấu chống
thể sinh họat trong khu vực XHDS giặc ngọai xâm”.
– kể cả giới công chức chính quyền
3 - Ngày nay lại càng cần phải
thì họ vẫn có thể tham gia họat động
có một thứ tập hợp tòan dân tương tự
trong các NGO, các nhóm nhỏ - ít
như lối Hội nghị Diên Hồng thời đó
nhất là trong lãnh vực họat động từ
- thì chúng ta mới mong đánh thắng
thiện nhân đạo. Và giới kinh doanh
được cả bè lũ ngọai xâm từ phương
trong các xí nghiệp, công ty cũng
Bắc, cũng như lọai trừ hết được thứ
vậy, họ còn yểm trợ tài chánh vật
giặc nội xâm ngay trong nội bộ của
chất cho XHDS nữa.
nước mình. Vì bọn giặc nội xâm
1 – Vì sát cánh sinh họat gắn bó phản quốc này lại đang nắm giữ được
với nhau trong các nhóm nhỏ lâu chính quyền trong tay, thì người dân
ngày như vậy, nên giữa các thành chúng ta chỉ còn có một phương cách
viên trong nhóm đã nảy sinh ra cái duy nhất là xây dựng củng cố XHDS
tình cảm gắn bó thân thương và sự cho thật mạnh mẽ vững chắc hầu tạo
tin tưởng lẫn nhau. Điển hình như được Sức Mạnh Mềm để làm chước
trong một nhóm thiếu niên thuộc tổ “Nhu thắng Cương”.
chức Hướng Đạo, thì các em rất liên
Có như thế, thì mới dẹp bỏ được
đới gắn bó với nhau, tin tưởng lẫn
cả hai thứ nguy cơ nội xâm và ngọai
nhau - cũng như quý mến tin tưởng
xâm hiện đang đe dọa sự sống còn
nơi vị huynh trưởng dẫn dắt cho
của quê hương đất nước ta được.
nhóm mình.
4 - Từ xa xưa, ông cha ta vẫn giữ
Vì thế mà những người họat
vững được cái niềm tin sắt đá rằng :
động năng nổ nhiệt thành nhất trong
“Nhân nghĩa phải thắng được Hung
khu vực XHDS, thì họ đều có một
tàn”. Mà dân gian cũng thường tâm
niềm tin sâu sắc kiên định vững vàng
niệm rằng : “Quan nhất thời – dân
nơi lòng nhân ái, tính lương hảo và
vạn đại” để xác quyết tính cách bền
năng lực sáng tạo vô biên của mọi
vững của Dân tộc bất kể sự lũng
tầng lớp con người trong cộng đồng
đọan của chế độ độc tài bất nhân
dân tộc của mình.
hà khắc – vì họ vững tin nơi chính
2 – Trong phạm vi rộng lớn hơn, nghĩa của Dân tộc cuối cùng sẽ chiến
thì lịch sử đã cho chúng ta biết là thắng trước bè lũ tham tàn hại dân
vào thế kỷ XIII, trước nguy cơ xâm bán nước.
lăng của giặc Mông Cổ, tòan thể dân
Tóm tắt lại, thế hệ chúng ta ngày
tộc Việt nam đã biểu lộ sự đòan kết
nay phải cố gắng hết mình để làm
quyết tâm trong Hội nghị Diên Hồng
cho sống lại được cái niềm tin son
– nhờ đó mà nước ta đã đánh thắng
sắt vào sự trường tồn của dân tộc. Có
được một đạo quân mạnh mẽ gấp bao
như vậy chúng ta mới có khả năng
nhiêu lần so với lực lượng nhỏ bé
truyền được cái ngọn lửa nhiệt thành
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cháy bỏng cho lớp con lớp cháu của
mình. Mà với sự tiến bộ về khoa
học kỹ thuật hiện đại, thì lại càng dễ
dàng cho chúng ta phát huy óc sáng
tạo của mình để tìm ra được những
phương thức hành động thật sự hiệu
quả – để mà đánh thắng được cả hai
thứ giặc nội xâm và ngọai xâm nói
trên vậy.

III – XHDS cũng còn là Lòng
Tự Trọng nữa.
1 - Từ ngàn xưa, cha ông chúng
ta vẫn thường đề cao những đức tính
cao quý của mẫu người trượng phu
quân tử - như được tóm gọn trong
3 chữ : “Nhân, Trí, Dũng” – đó là
ba phẩm cách quan trọng mà bất kỳ
người sĩ phu trí thức nào cũng đều
hiểu biết rõ ràng và từ đó mà phải cố
gắng rèn luyện bản thân về mặt trí
tuệ cũng như về mặt đức hạnh - để
mà trở thành một con người vừa có
tài năng, mà cũng vừa có đức hạnh
nữa.
Hơn ai hết, người sĩ phu quân tử
thì phải biết nhận ra cái ân, cái nghĩa
mà gia tộc, xóm làng cũng như đất
nước dân tộc đã hào phóng chu cấp
cho mình – để nhờ đó mà quý vị mới
có thể được ăn học đến nơi đến chốn.
Không phải chỉ đơn giản là cái món
nợ vật chất như cơm ăn áo mặc, nhà
cửa ruộng vườn v.v…
2 -  Mà quan trọng hơn nữa chính
là cái món nợ về mặt văn hóa tinh
thần, cụ thể như ngôn ngữ bạn nói
và viết, ca dao tục ngữ, lời ru của mẹ
đã nuôi nấng tâm hồn của bạn từ tuổi
ấu thơ đầu đời, và nhất là cái khối
kiến thức đồ sộ mà bạn tiếp thu nhận
lãnh được từ học đường cũng như từ
xã hội v.v… Tất cả những món phi
vật thể đó (immaterial items) là xuất
phát từ kho tàng văn hóa vô cùng
phong phú quý báu của dân tộc - vốn
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thể tự cho phép mình sao lãng,
không chịu làm trọn cái nghĩa vụ
sòng phẳng đó đối với dân tộc và đất
nước được. Đó là một điều sơ đẳng,
tối thiểu để mà đánh giá cái tư cách,
cái bản lãnh của một con người vốn
dĩ được cho ăn cho học hơn nhiều so
3 -  Ngay từ trong các gia đình
có nền nếp gia phong gia đạo, thì sánh với đa số bà con kém may mắn
khác vậy.
nền giáo dục truyền thống của nước
*     *     *
ta luôn luôn nhắc nhở cho giới sĩ
phu trí thức thì phải nhận thức cho
Nói vắn tắt lại, thì XHDS gồm
thật rõ ràng về cái món nợ ân tình vô hàng vạn, hàng triệu những tổ chức,
cùng lớn lao đó – mà mình mắc phải những nhóm nhỏ có tính cách tự
đối với gia tộc cũng như đối với đất nguyện và bất vụ lợi của những con
nước. Để rồi từ đó mà tìm cách trả người vừa có sự tự tin ở nơi bản thân
cái món nợ đó cho thật sòng phẳng – mình, cũng như tin tưởng nơi các
như người Mỹ thường hay nói : “Just chiến hữu cùng sát cánh với mình
to pay back your dues” (Chỉ là trả - mà cũng vừa có lòng tự trọng để
lại cái khỏan mà bạn thiếu đối với mà dấn thân nhập cuộc trong những
xã hội).
công trình phục vụ dân tộc, bảo vệ
được tích lũy từ bao nhiêu thế hệ mà nay được chuyển giao cho bạn
sử dụng như là khối hành trang, như
là thứ vốn liếng để cho bạn đem theo
suốt cả hành trình cuộc sống của
bản thân mình giữa lòng xã hội này.

Vấn đề chính yếu đối với người
sĩ phu trí thức là họ thực sự phải có
lòng nhân ái sâu sắc - và có quyết
tâm, có dũng khí để mà không quản
ngại trước bất kỳ hy sinh khó nhọc
nào trên bước đường phục vụ trường
kỳ và gian khổ vì hạnh phúc của dân
tộc, vì danh dự của giống nòi.
Còn chi tiết thực hành ra sao để
thực hiện được cái sứ mệnh cao cả
đó – thì  việc đó hòan tòan tùy thuộc
vào tài năng sáng tạo tháo vát của
mỗi người, của mỗi đơn vị tổ chức
mà họ tham gia. Điều này với khả
năng hiểu biết thông thường của một
người có trình độ văn hóa phổ thông
vào đầu thế kỷ XXI hiện nay, thì đã
quá hiển nhiên rõ ràng – thiết nghĩ
ta khỏi cần phải bàn thảo dông dài ở
đây nữa vậy.◙

Người có lòng tự trọng thì không đất nước.

Costa Mesa California
trung tuần tháng Bảy 2013

PHAÂN ÖU
Được tin

Cụ Giuse TRẦN RUY DƯƠNG
Thân Phụ của TS Trần An Bài
đã được Chúa gọi về ngày 8-7-2013 tại San Jose, California,

hưởng thọ 97 tuổi
Chúng tôi xin chân thành chia buồn với Cụ Bà, Anh Trần An Bài
cùng toàn thể tang quyến
Xin Thiên Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Cụ Giuse về hưởng
Nhan Thánh Chúa
Gia đình Bà qủa phụ Phạm Hữu Huấn
Dại diện: Mặc Giao Phạm Hữu Giáo
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gày mồng một tháng Bảy là
ngày quốc khánh, Canada
kỷ niệm 146 năm lập quốc. Đất
nước này trẻ trung thế đấy các cụ ạ.
Vì trẻ nên sử Canada ghi rất chính
xác các sự kiện.  Tôi để ý chuyện
này là mỗi năm khi đến ngày quốc
khánh thì giới truyền thông Canada
thường không nhắc tới 1867 là năm
lập quốc, mà luôn luôn nhắc tới
năm 1812, năm Hoa Kỳ đem quân
bắc tiến định chiếm Canada. Lúc
đó Canada còn nằm trong chế độ
thuộc địa của Anh. Sách báo còn
ghi câu nói để đời của Tỗng Thống
Thomas Jefferson khi nói với binh
sĩ sắp lên đường bắc tiến : Các bạn
hãy an tâm và vui vẻ vì lên chiếm
Canada thì dễ dàng như đi diễn
hành ‘ Capture of Canada was a
mere matter of marching’. Sở dĩ
Hoa Kỳ khinh địch như vậy vì lúc
đó Canada là một miền đất qúa rộng
lớn mà thưa người, đa số là dân từ
Hoa Kỳ lên lập nghiệp cộng với dân
Da Đỏ bản địa ở rải rác. Ông đâu có
ngờ là bộ chỉ huy của Canada, lúc
đó mang cờ Anh Quốc, đã chuẩn bị
sẵn sàng, và họ liên kết được với
người Da Đỏ. Quân Mỹ tiến ào ào
và đã chiếm được Toronto, lúc đó
mang tên là Fort York. Quân Mỹ đã
tàn phá đốt cháy quốc hội và bao
nhiêu tòa nhà. Quân Anh, cũng là
quân Canada sau này, đã nhớ cái
hận này nên năm sau, 1813, đã dốc
toàn  lực tiến sang đánh chiếm thủ
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đô Washington DC để trả thù và
cũng đốt cháy tòa nhà  tổng thống.
Sau khi lấy lại được thủ đô, quân
Mỹ thấy tòa nhà tổng thống của
mình đã bị đốt cháy đen thì đã cho
sơn trắng lại ngay, và danh xưng
‘ The White House’ có từ biến cố
nhục nhã này. Cuộc chiến giữa hai
bên không phân thắng bại, chỉ hao
của và hao người, nên cuối cùng,
năm 1814, Nga Hoàng đã đứng ra
hòa giải. Quân Mỹ rút về phía nam
tức về chốn cũ. Xin các cụ lưu ý
: sử Hoa Kỳ chép về trận chiến
1812 này khác với sử Canada. Hai
bên đều cho mình thắng trận. Hình
như Hoa Kỳ viết rắng vì mình bị
khiêu khích nên quân đội Hoa Kỳ
mới kéo lên mạn bắc dạy cho bọn
giặc cỏ một bài học mà thôi, chứ
Hoa Kỳ không có ý định chiếm
đất. Và hòa ước đã được ký kết,
đường biên giới giữa hai nước đã
thành hình, trên đất liền là   5.061
cây số, dưới nước là 3.830 cây số.
Tuy là cuộc chiến giữa quân đội
Hoa Kỳ và quân đội Anh, nhưng
thực tế đa phần quân đội dưới cờ
Anh là người Canada. Và cuộc
chiến này đã làm nảy sinh ra việc
hình thành một tân quốc gia năm
1867, đó chính là nước Canada .
Tân quốc gia có diện tích gần 10
triệu cây số vuông, chiều dài từ
đông sang tây 5.514 cây số, từ bắc
xuống nam 4.634 cây số, lớn hơn
nước VN chúng ta 30 lần.
Các cụ nhớ kỹ nha, cách đây
200 năm thì Mỹ và Canada là kẻ
thù của nhau, nhưng nay thì Mỹ và
Canada coi nhau như ruột thịt, môi

 Traø Luõ

hở răng lạnh, vì rõ ràng núi liền núi,
sông liền sông. Thời kỳ chiến tranh
lạnh thế kỷ vừa qua, Hoa Kỳ chỉ sợ
Nga Xô kéo quân qua Bắc cực tiến
qua Canada rồi xuống đánh thẳng
vào Hoa Kỳ nên việc quốc phòng
phía bắc, tuy không nói ra, tuy là
đất Canada, nhưng Hoa Kỳ đã canh
gác ngày đêm.
Mỗi năm, dịp lễ quốc khánh,
Canada vẫn diễn lại biến cố lịch sử
1812. Năm nay, nổi bật nhất trong
việc diễn lại lịch sử là sự xuất hiện
của các tàu chiến ngày xưa. Đó là
một đoàn tàu buồm, tiếng Anh gọi
là Tall Ships. Bây giờ tàu hải quân
chạy bằng máy, ngày xưa, cách
đây 200 năm chạy bằng buồm. Tàu
lớn thì 3 cột buồm, tàu nhỏ thì một
cột buồm. Năm nay tại bến cảng
Toronto có tất cả 16 chiếc tàu buồm,
trông đẹp mắt hết sức. Đây không
phải là những con tàu nguyên thủy,
nhưng là những con tàu đã đóng lại
theo mẫu ngày xưa. 16 con tàu này
sẽ trương buồm đi biểu diễn ở khắp
các bến tàu trong Ngũ Đại Hồ.  Mỗi
bến, tàu neo lại cho dân chúng lên
coi. Vừa được coi tàu, vừa được tiếp
rước ăn uống, vừa được coi kịch
diễn lại các trận đánh ngày xưa.
Tôi cứ nghĩ nếu năm 1812 mà
quân Mỹ chiếm được Canada và
sát nhập vào Mỹ, thì Mỹ đã là một
quốc gia khổng lồ và vô dịch về
mọi mặt, thế nhưng ông Trời không
muốn vậy. Canada phải đứng riêng
và có lối sống riêng. Làng An Lạc
của tôi ai cũng yêu  đất nước này vô
cùng và nhận Canada là quê hương
thứ hai. Vì sao ư? Vì đây là nơi
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

đáng sống nhất, đúng y như cuộc
thăm dò phẩm chất đời sống tại 36
quốc gia giầu có trên thế giới của
cơ quan OECD trụ sở tại Paris vừa
công bố : Canada đứng hàng thứ 3
sau Úc Đại Lợi và Thụy Điển. Bà
cụ B.95 cứ nói hoài câu này : Trên
thế giới hiện nay làm gì có nước
nào mà người già được hưởng mọi
phúc lợi, tiền tiêu hàng tháng, thuốc
men miễn phí, chữa răng miễn phí,
nằm bệnh viện miễn phí…
Ông ODP bồ chữ của làng nghe
cụ ca ngợi Canada thì bảo : Cụ còn
quên chưa nói tới những cái nhất
của Canada. Một trong những cái
cổ xưa nhất mà các khoa học gia về
địa chất vừa khám phá ra là người
ta vừa tìm thấy một mẫu nước có
niên đại gần 2 tỷ năm ở một mỏ đá
thuộc thành phố Timmins tỉnh bang
Ontario. Thế có nghĩa rằng khi
Thiên Chúa tạo ra trái đất thì đất
Canada đã có. Ngài để nó chìm sâu
dưới lòng biển rồi từ từ ngài mới
cho nó nổi lên. Sắc dân đầu tiên
đặt chân lên mảnh đất này chính
là người Da Đỏ từ Á Châu sang.
Nghe ông ODP nói tới đây thì
làng tôi đi vào bầu không khí nói
cười vui vẻ   thường lệ. Anh H.O.
lên tiếng ngay :
. Sao bác ngừng lại khi vừa nói
tới người Da Đỏ ? Tôi nhớ có lần
bác đã nói là thời gian người Da Đỏ
có mặt ở đất Canada này chính là
thời kỳ Mẹ Âu Cơ chia tay với Cha
Lạc Long Quân để dẫn 50 người
con lên núi. Lên núi đây là lên miền
bắc, đoàn con này có một số đã tiến
sang miền tây, theo eo biển Berring
rồi tiến vào đất Canada.
Ông ODP tủm tỉm cười mà
không nói gì. Bà cụ B.95 nghe đến
đây thấy thích qúa bèn bảo anh H.O.
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kể nữa. Anh H.O. được thế liền nói
tiếp  ngay. Rằng theo lập luận của
Bác ODP thì đoàn Da Đỏ này chính
là người Việt cổ. Chứng cớ nhiều
lắm. Cứ xem nét mặt người Da Đỏ
mà coi, họ không có nét người Tàu,
người Nhât, người Cao Ly mà có
nét VN rõ ràng. Khi múa hát thì họ
đội mũ lông chim, mà tổ tiên VN
ta ngày xưa cũng nhảy múa hát và
cũng đội mũ lông chim y như họ,
việc này có khắc trên mặt các trống
đồng rõ ràng. Ngoài ra, ngày xưa
người Da Đỏ nói tiếng Việt Nam.
Sử kể rằng thế kỷ 16, năm 1535 khi
ông Tây Jacques Cartier là người da
trắng đầu tiên đến thám hiểm  đất
này, ông gặp một nhóm người Da
Đỏ thì ông lên tiếng hỏi. Vì ngôn
ngữ bất đồng, người Da Đỏ nghe
ông nói thì đoán có lẽ ông hỏi về
nơi họ cư trú nên người Da Đỏ vừa
chỉ vào các túp lều vừa nói : Kanata
! Ông Cartier nghĩ rằng người Da
Đỏ trả lời câu hỏi của ông về tên
giải đất này.   Kanata tức là tên
mảnh đất này. Nhưng tai của ông
Cartier nghễnh ngãng, thay vì viết
là Kanata thì ông ghi vào bản đồ tên
mảnh đất này là Canada.

vì là tổ rồng nên Toronto đã thu hút
hơn 50.000 người Việt đến lập cư
tại đây.

Hôm nay Chị Ba Biên Hòa nổi
hứng. Chị thấy bà con vui với ngày
quốc khánh Canada nên chị kể sang
chuyện thời sự. Rằng suốt tháng
Sáu vừa qua trời mưa tầm tã đã làm
miền Calagry thuộc bang Alberta  
bị ngập lụt, thiệt hại không biết
bao nhiêu mà kể. Thủ hiến Alberta
tuyên bố Calgary cần ít nhất 10 năm
nữa mới phục hồi được nếp cũ. Mà
các cụ phương xa có biết Calgary ở
đâu không cơ? Thưa nó ở miền tây,
ngay phía trên tiểu bang Montana
của Hoa Kỳ. Việc ngập lụt này vừa
do trời mưa nhiều qúa, vừa do nước
sông dâng lên. Có rất nhiều con sông
lớn chảy qua Calgary, một trong
những con sông này có tên là Red
River. Nói đến đây rồi Chị Ba cười
ròn rã : Bà con thấy chưa, tên con
sông Red River này là do người Da
Đỏ đặt ngày xưa. Người Da Đỏ có
gốc VN, họ ra đi từ miền Bắc VN là
nơi có Sông Hồng Hà. Họ nhớ con
sông này nên họ đi đến Canada khi
thấy con sông này nước đỏ lờ lờ bèn
đặt tên ngay cho nó là Sông Hồng,
Nói đến đây xong thì anh H.O. tiếng Anh dịch ra là Red River.
cười hề hề. Ngày trước cháu nghe
Dân làng tôi bò lăn ra cười.
bác ODP giải thích rằng tiếng
Không ngờ bữa nay Chị Ba Biên
Kanata mà người Da Đỏ đã trả lời
Hòa lại phụ họa mạnh mẽ luận
ông Cartier là tiếng VN, Kanata là
thuyết của Ông ODP rằng người Da
‘Cái Nhà Ta’, vì họ vừa chỉ tay vài
Đỏ ở Bắc Mỹ có gốc VN. Thấy Cụ
trại lều vừa nói Kanata mà. Kết luận
B.95 có vẻ tin lời vợ mình như chết
: Kanata = Canada = Cái nhà ta.
thì anh John lên tiếng : Không phải
Nghe anh H.O. nói xong, chẳng chỉ ở Calgary nơi vừa bị ngập lụt
riêng gì bà cụ B.85 mà cả làng tôi đã mới có sông Hồng Hà Red River.
ầm lên tiếng cười. Chị Ba Biên Hòa Thực ra nhìn vào bản đồ Canada và
vừa cười vừa nói : sao anh không Hoa Kỳ người ta thấy có tất cả 7 nơi
nói tiếp về danh xưng Toronto của có con sông mang tên Red River.
thành phố thân yêu này nữa đi.
Chị Ba Biên Hòa trả lời ngay:
Hình như bác ODP ngày xưa bảo
Lời anh vừa nói càng củng cố mạnh
Toronto là tiếng Da Đỏ, Toronto là
mẽ cho luận thuyết tên con sông
tiếng VN, là  ‘ Tổ Rồng To’. Chính
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Red River là do người Da Đỏ đặt
cho. Cứ nơi nào người Da Đỏ đặt
chân tới mà thấy con sông nào nước
phù sa đỏ lờ lờ là đặt tên ngay cho
nó cái tên Red River.
Chuyện nước Canada, chuyện
người Da Đỏ và chuyện làng tôi
còn dài lắm, để ngày nào mát trời
tôi sẽ kể tiếp. Bây giờ xin mời các
cụ cùng làng tôi ăn tiệc mừng ngày
quốc khánh. Tiệc này tổ chức tại
nhà anh John và Chị Ba Biên Hòa.
Đầu bếp bữa nay không phải là ông
bà chủ nhà. Họ đã nhờ một đầu bếp
thượng thặng đứng nấu. Các cụ đã
biết ai chưa và ông ta nấu món gì
chưa? Thưa, đó chính là ông ODP.
Ông này nhiều tài lắm, ngày xưa
cầm quân đã hay, ngày nay văn
chương chữ nghĩa đầy mình và nấu
ăn ngon còn hay hơn nữa.
Ông ODP bảo hôm nay là lễ
quốc khánh Canada, người Canada
đâu có ăn món rau muống luộc với
cà ghém chấm mắm tôm, họ ăn thịt
bò bí tết chứ, cho nên bữa nay ông
làm cho cả làng ăn món này. Ông đã
chọn những miếng thịt bò thật tươi
và thật mềm, ông ướp với tiêu với
muối trước bữa ăn mấy tiếng đồng
hồ. Khi cả làng đã ngồi vào bàn, đã
ăn xong món xúp măng cua khai vị
thì ông mới bắt đầu ra tay. Món này
phải ăn nóng. Tôi được ông chọn
làm phụ tá. Ông dùng cái chảo gang
to, chảo gang nha bà con. Ông mở
lửa lớn. Khi chảo đã thật nóng, ông
rưới chút dầu ăn. Khi dầu ăn nóng
bốc thành khói thì ông cho miếng
thịt bí tết vào, ông lấy tay ấn miếng
thịt xuống cho thật đều, chừng 3
phút thì ông mới lật miếng thịt. Ông
vừa lật thịt vừa bảo tôi : Cái bí quyết
là ở chỗ này, phải để yên miếng thịt
ít là 3 phút rồi mới lật. Lật xong
chừng một phút thì ông rưới bơ,
món bơ ông đã dun cho nó thành
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nước. Chừng một phút sau thì ông
lật lại miếng thịt, để thêm nửa phút
rồi gắp ra đĩa. Chan chút nước bơ
còn đọng trên chảo vào miếng thịt
này. Thế là xong. Đĩa bí tết nóng sốt
được bưng lên cho từng người. Ông
xin mọi ngườì cho thêm chút nước
mắm rồi cắt ăn với rau sà lách, cà
chua, dưa leo. Đừng ăn thêm bánh
mì nha bà con, hãy ăn bí tết nước
mắm với cơm. Cơm đi với bí tết
nước mắm ngon nhức răng luôn. Và
mời các cụ nhâm nhi một ly rượu
vang đỏ. Các cụ sẽ thấy bữa ăn này
là bữa ở nhà hàng trên thiên đàng.
Cụ già B.95 tuy móm mém mà
cũng xơi gần hết miếng bí tết. Còn
thừa một chút cụ gói lại. Cu bảo cụ
đem về nhà cho thằng cháu nội của
cụ, cho nó nếm món bí tết đặc biệt
của bác ODP.
Cả làng đã ăn một bữa ‘cơm
tây’ ngon hết sức vậy đó. Ai cũng
ăn đắm say quên cả nói chuyện.
Mãi sau, sang phần tráng miệng và
uống trà thì dân làng mới nói tiếp
những chuyện bỏ dở lúc nãy.
Thực ra không phải chuyện bỏ
dở lúc nãy mà chuyện bỏ dở từ lần
trước, chuyện sợ vợ ấy mà. Anh
John xin được mở đầu. Rằng đề tài
các ông chồng sợ vợ là chuyện phổ
biến khắp nơi, không phải bây giờ
mà có từ ngày xưa. Tôi không rành
chuyện sợ vợ ở Á châu,  tôi chỉ biết
vài chuyện sợ vợ nổi tiếng ở Âu
Châu.
Cả làng gật gù xin anh kể cho
nghe.
Anh John kể ngay.

ông 33 tuổi, còn vợ ông mới 23. Sở
dĩ ông bị vợ ăn hiếp có lẽ vì vợ có
cái bệnh tự tôn thái qúa. Cô Mary
không những xinh đẹp, trẻ trung mà
còn có gốc danh gia vọng tộc, bố
cô là thống đốc ngân hàng, cô học
trường cao cấp, thông minh, luôn
ăn diện thời trang quý phái. Còn
ông Lincoln là con trai một gia đình
nghèo khó, cả bố lẫn mẹ đều mù
chữ. Vì ông có ý chí sắt đá nên mới
tiến lên được điạ vị vĩ đại như vậy
và mới lấy được cô. Bà vợ Mary này
có cái bệnh kỳ quái là thích nhục
mạ chồng trước mặt đám đông. Bà
chê và nhạo báng ông đủ điều. Về
đới công, Tổng thống Lincoln lẫy
lừng bao nhiêu thì về đời tư, Lincon
khốn khổ vì vợ bấy nhiêu!
Người thứ hai cũng là một danh
nhân bất hủ : Lev Tolstoi, nhà văn
bá tước xứ Nga. Ban đầu hai người
yêu nhau rồi lấy nhau, cuộc hôn
nhân thật là lý tưởng. Nhưng về
sau, vì vấn đề tiền bạc mà hai vợ
chồng bất đồng không hàn gắn nổi.
Lý do : ông nhà văn nổi tiếng có đại
tâm. Vì  thấy những bất công trong
xã hội Nga càng ngày càng lớn, qúa
sức chịu đựng của ông, ông thấy
sự giàu có của mình là một tội lỗi,
ông đã từ bỏ của cải, không nhận
tiền tác quyền. Việc này làm bà vợ
giận dữ. Hai vợ chồng luôn luôn
cãi nhau, bà vợ mạt sát ông thậm
tệ. Gia đình thơ mộng ngày xưa bây
giờ là địa ngục, qúa sức chịu đựng
của ông. Một ngày mùa đông trời
đầy tuyết, ông bỏ nhà ra đi, rồi 11
ngày sau người ta tìm thấy xác ông
ở một nhà ga. Ước nguyện cuối đời
của ông là không muốn nhìn thấy
mặt vợ nữa!

Người thứ nhất là một danh
nhân vĩ đại : Abraham Lincoln,
Người thứ ba sợ vợ nổi tiếng
vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. không phải là người Mỹ, không phải
Người hành hạ ông là bà vợ  Mary là người Nga, không phải là chính
Told. Ông lấy vợ năm 1842   lúc khách, không phải là nhà văn, mà
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là một triết gia người Hy lạp, sống
cách đây 2400 năm, người đã khai
sáng ra nền triết học ở Âu Châu :
Đó là triết gia Socrates. Vợ ông rất
trẻ. Socrates nổi tiếng về triết học
bao nhiêu thì cũng nổi tiếng, tiếng
xấu, là bị vợ hành hạ bạc đãi lớn
bấy nhiêu. Bà này không dành cho
chồng một chút danh dự nào dù
trước mặt bạn bè. Có lần ông đang
họp bạn, ông bị bà chửi bới nặng
lời rồi hất cả một xô nước vào mặt
ông. Socrates bình tĩnh bảo bạn :
Trời hết sấm sét thì đến cơn mưa.
Socrates nói một câu danh tiếng :
các bạn trẻ, hãy cứ lấy vợ, Nếu bạn
lấy được người vợ hiền thì bạn là
người hạnh phúc, nếu bạn lấy phải
người dữ thì bạn sẽ trở thành một
triết gia.
Nói đến đây xong thì anh John
nhìn phe liền ông trong làng tức các
nhà quân tử đang ở bàn ăn rồi cười
hà hà : Tôi thấy hình như các đại
trượng phu có mặt ở đây ai cũng
có dáng các triết gia. Cả làng ồ lên
cười. Chị Ba Biên Hòa bảo chồng
: Tôi thấy anh chả bao giờ là triết
gia cả!
Anh John thấy mình đã kể 3
chuyện về mấy vĩ nhân sợ vợ và bị
vợ ăn hiếp nên cho là đủ rồi. Anh
liền xin Cụ Chánh tiên chỉ làng cho
ý kiến. Cụ Chánh lên tiếng ngay:
Tôi thấy trong 3 chuyện anh kể
thì không có chuyện nào liên hệ
tới việc ông chồng có bồ bịch hay
vợ bé khiến bà vợ trở thành hung
dữ cả. Chắc chuyện này ngày xưa
không có  mà chỉ ngày nay mới có.
Bà cụ B.95 nghe đến đây liền
gật gù góp ý kiến : Cụ Chánh nói
đúng, hình như ngày xưa việc gia
đình tan nát không phải vì ông
chồng chồng có vợ bé, mà đa phần
là chuyện tiền bạc, chuyện tính xấu.
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Ngày nay thì đa phần là do các ông
chồng lăng nhăng,   Mấy cô Huế
cũng gật gù đồng ý ngay như vậy.
Cô Tôn Nữ còn nói thêm : Cháu
không hiểu được tại sao nhiều ông
chồng có vợ rất xinh đẹp và toàn
hảo mà vẫn đi lăng nhăng.

chủ cho phép thì anh mới dám nói.
Ông chủ gật đầu : Chú lái xe cho
tôi bao năm, có nhiều chuyện chỉ có
chú với tôi biết, vợ con tôi có được
biết đâu. Tôi tin chú như thế, vậy
chú không phải rào đón gì cả, chú
thấy điều gì cần nói thì chú cứ nói,
Anh H.O. liền  giơ tay xin nói: chỉ mình tôi với chú biết mà thôi.
Cháu vừa đọc được một chuyện,
Anh tài xế nghe xong lời ông
thoạt nghe thì như chuyện tiếu lâm, chủ, bèn an tâm rồi kể :
nghe xong ngẫm nghĩ thì thấy cũng
- Con thấy ông chủ có mọi
có lý. Chuyện không mặn chút nào
điều hạnh phúc, nhà cao cửa rộng,
mà ngẫm nghĩ thì thấy có vị mặn.
tiền bạc danh vọng, vợ đẹp con
Nếu cả làng cho phép thì cháu xin
khôn. Riêng bà chủ con thấy bà
kể,
trẻ, đẹp và dễ thương như vậy, tại
Các cụ biết tính làng tôi rồi, sao ông chủ còn có thêm phòng 2,
chuyện tiếu lâm thì phải mặn mới phòng 3?
hay chứ chuyện lạt thì thà không
Ông chủ nghe xong, ngẫm nghĩ
nghe còn hơn. Phe các bà thì mê
một lúc rồi nói : Việc này ta sẽ trả
nhất chuyện mặn, nghe xong trong
lời chú sau. Bây giờ đã đến giớ ăn
bụng bà nào cũng thích lắm mà
trưa, chú cho ta biết chú thích món
ngoài miệng bao giờ bà nào cũng
gì nhất ta sẽ đãi chú để thưởng cho
thốt lên ‘đồ quỷ!’. Chị Ba Biên Hòa
chú đã hỏi ta một câu thông minh.
nói ngay : Chú cứ kể, nhưng chỗ
Chú tài xế ngẫm nghĩ một lúc rồi
nào mặn qúa thì chú phải cho nó lạt
đáp : Con thích món xôi lạp xưởng
đi nha.
nhất. Ông chủ gật đầu rồi bảo chú
Anh H.O. xin vâng lời Chị Ba lái xe tới hiệu bán xôi lạp xưởng
và kể : Rằng có một ông giám đốc ngon nhất phố. Ông mua cho chú
kia, học rộng tài cao, vợ đẹp con một đĩa lớn. Anh tài xế sung sướng
khôn. Ông có một anh tài xế lâu vô cùng. Chưa bao giờ anh được
năm. Ông qúy anh tài xế này lắm. ăn một bữa trưa ngon và no nê như
Anh này vừa khôn ngoan vừa kín vậy. Đến giờ tan sở ban chiều, trên
miệng. Bữa kia thấy ông chủ rỗi rãi đường về, ông chủ cũng bảo anh
thảnh thơi và vui vẻ, anh liền có ý tài xế lái xe đến tiệm xôi và mua
nói một điều mà lâu nay chưa dám cho anh một đĩa xôi lạp xưởng to
nói. Ông chủ thông mình biết ý nên tổ chảng như bữa trưa. Anh tài xế
ông hỏi :
lạy tạ ông chủ và lãnh đĩa xôi lần
thứ hai. Sáng hôm sau, trước khi
- Hình như chú có một điều
đến sở, ông chủ cũng bảo anh tài
gì muốn nói mà chưa dám nói, phải
xế đưa đến hiệu xôi, và ông cũng
không?
mua cho anh một đĩa xôi lạp xưởng
Anh tài xế trẻ liền trả lời là lớn như hôm qua. Anh tài xế lãnh
đúng. Anh thưa rằng anh không có đĩa xôi mà nét mặt không còn vui
chuyện thiên hạ, mà chỉ có chuyện sướng nữa. Đến trưa, ông chủ cũng
gia đình của ông chủ. Vì anh yêu bảo anh tài xế lái xe đến mua xôi.
mến gia đình ông chủ nên nếu ông Anh tài xế liền chắp tay lạy ông chủ
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: Thưa ông,  con đã ăn 3 bữa liền,
nay con không còn thèm khát xôi
lạp xưởng một chút nào, xin ông
chủ tha cho con.
Ông chủ liền cười hì hì : Bây
giờ chú đã hiểu tại sao ta có thêm
phòng 2, phòng 3 chưa?
Nghe đến đây thì Cụ Chánh
ngăn lại, không cho anh H.O kể
tiếp. Cụ bảo   cứ theo câu chuyện
anh kể thì việc có thêm vợ bé,
phòng 2 phòng 3 là việc cần thiết,
phải không? Không đúng vậy. Đó
là chuyện lăng nhăng của những
người có máu dê. Gia đình có hạnh
phúc thì xã hội mới an lạc. Ông
chồng mà lăng nhăng, bà vợ mà
lăng nhăng thì gia đình không bao
giờ hạnh phúc cả, xã hội loạn ngay.
Tôi còn nhớ chuyện Cha Paolo kể
về thành phố Sôđôma trong Kinh
Thánh. Thành phố này nổi tiếng
về sự dâm đãng nên đã bị Chúa kết
án. Thôi, ta không bàn chuyện ăn
xôi lạp xưởng nữa. Anh John đâu,
xin anh nói chuyện lễ quốc khánh
Canada. Ngoài việc có các tầu
buồm đến hồ Toronto, còn chuyện
gì vui nữa không ?
Việc này đúng ý anh John. Anh
xin tiếp lới cụ Chánh ngay. Rằng
ngày quốc khánh ,ngoài việc chào
cờ, diễn hành, yến tiệc và đốt pháo
bông, các nhà thờ Canada còn có
một thói quen rất đáng yêu là trưng
bày quốc kỳ Canada bên bàn thờ và
sau giờ lễ, tất cả giáo dân cùng đứng
lên hát quốc ca. Hát xong thì mọi
người vỗ tay, rồi bắt tay nhau, nói
cười vui vẻ. Lời quốc ca rất phấn
khởi, nó kích thích lòng yêu nước.
Các cụ biết lời quốc ca Canada
chứ.  Hùng dũng lắm :… Nào anh
em chúng ta đứng lên bảo vệ miền
đất Canada này / O Canada, we
stand on guard for thee... Thưa cả
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làng, bữa nay tôi có đĩa nhạc quốc
ca sẵn đây, nhân danh chủ nhà, tôi
xin cả làng lắng nghe nha. Như đã
có ý từ trước, anh mở nhạc. Và tự
động không ai bảo ai, cả làng đứng
lên, tay phải đặt lên trái tim. Giây
phút bất ngờ nhưng cảm động qúa.
Các cụ phương xa có biết bài quốc
ca của Canada không? Nó có gốc từ
năm 1829, xuất phát từ nhóm cư dân
gốc Pháp ở Québec, tên bài ca lúc
ấy là ‘Sol Canadien! Terre Chérie’,
rồi về sau đổi ra ‘ O Canada! Mon
Pays! Mes Amours! Từ miền nói
tiếng Pháp bài ca đã lan rộng ra
khắp nước. Bài ca hiện nay tên là
O Canada!, có hai lời Anh văn và
Pháp văn.
Điều làm tôi ngạc nhiên và cảm
động là tuy Cu Chánh đã gần 90 mà
cụ đứng hát quốc ca hết sức nghiêm
chỉnh. Cụ thuộc hết bài quốc ca.
Hát xong, bỏ tay xuống xong thì cụ
nói tiếp bài diễn văn lúc nãy đang
bỏ dở : Tôi yêu đất nước này qúa.
Tôi nhớ ngày từ trại tỵ nạn sang tới
đây, Cha Paolo và phái đoàn nhà
thờ của Cha ra đón chúng tôi tận
sân bay, chính Cha Paolo đã ôm
hôn tôi và nói : Xin chào mừng cụ
tới đất nước thanh bình này, xin cụ
nhận đất nước này làm quê hương.
Chúng tôi được biết cụ không cùng
tôn giáo với chúng tôi, xin cụ cứ
giữ đạo của cụ, chúng tôi bảo trợ cụ
là vì chúng tôi tin chúng ta là anh
em với nhau, cùng là con Đức Chúa
Trời.

đưọc dùng luôn luôn. Người VN ai
cũng nói : Trời mưa, trời nắng, lạy
trời mưa xuống lấy nước tôi uống,
trời sinh trời dưỡng, trời sinh voi
trời sinh cỏ, không có trời ai ở với
ai…
Cha Paolo nghe xong thì tỏ ra
sung sướng và vui qúa chừng.
Lần khác cha Paolo hỏi tôi có
yêu mến Canada không. Tôi trả
lời: không những tôi mà mọi người
trong gia đình tôi và các bạn bè tôi
đều yêu mến đất nước này. Người
Canada đối xử với chúng tôi như
anh em ruột thịt, trong khi ở VN,
bọn cộng sản VC, những người
mà chúng tôi đã từng gọi là đồng
bào, họ đã dùng súng đạn của ngoại
bang, đã cướp đất cướp nhà, tước
đoạt tự do của chúng tôi. Chúng tôi
xin chọn nơi này làm quê hương
thứ hai. Canada không chỉ là mảnh
đất tạm dung mà là tổ quốc thứ hai,
quê hương thứ hai, bây giờ và mãi
mãi.

Chị Ba Biên Hòa liền thưa với
cụ Chánh : Sao cụ không nói thêm
Canada chính thực là ‘ Cái Nhà Ta’
của mọi người ?  Nói với cụ Chánh
xong thì Chị Ba quay ra nói với cả
làng : Tôi theo anh John về Canada
trước ngày 30.4. 1975. Tôi thuộc
giáo xứ của Cha Paolo, tôi ở trong
ban bảo trợ thuyền nhân VN. Chính
tôi là người thông dịch cho Cha
Paolo và phái đoàn nhà thờ ở sân
bay. Khi Cụ Chánh nghe tôi thông
dịch xong lời Cha Paolo, cụ òa lên
Tôi ghi nhớ mãi những lời chí
khóc. Đời tôi chưa hề thấy một cụ
tình cảm động này.
già nào khóc nghẹn ngào như thế
Có lần tôi thưa chuyện với Cha bao giờ.◙
Paolo về vấn đề tôn giáo. Tôi nói
thế này:  Người VN chúng tôi không
gọi Đức Chúa của Cha bằng tên dài
là Đức Chúa Trời mà gọi ngài bằng
tên ngắn là Trời. Danh xưng này
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5/Hàn Mặc Tử: Thi Sĩ Tài Hoa

H

àn Mặc Tử là một thi
nhân, chẳng những bẩm
sinh được những đức tính thiên phú
, ông   còn   thấm nhuần một nền
giáo dục tôn giáo là Thiện Chúa
Giáo, vì thế thi nhân đã hội nhập
vào thi phẩm những tư tưởng, triết
lý rất mới lạ đối với Truyền thống
đạo đức tôn giáo cổ truyền.Ngoài
ra, thi nhân cũng đã hấp thụ được
một nền giáo dục thời đại mới,
“tân học”, nên cũng thông thạo
về phương pháp hành văn, cách  
dùng những từ ngữ theo nghĩa
bóng bảy, các Từ Hoa(figures of
Speech), để làm giàu, làm ĐẸP cho
những vần Thơ.(như ta đã thấy ở
những câu thơ trích dẫn ở trên).
Sau đây, thử tìm hiểu Thi Tài
của Hàn mạc Tử về cách dùng các
Từ Hoa,   trong Tu từ học, để làm
ĐẸP lời văn và gây nên tâm tình
cao thượng   nơi con tim của độc
giả..
Đã là con người, ai cũng được
phú bẩm cho năng khiếu biết
thưởng thức, thưởng ngoạn, yêu
thích bất cứ sự vật gì là “CHÂNTHIỆN-MỸ. Nhìn một bông hoa
đẹp, ai cũng muốn hái lấy; nghe
một bản nhạc du dương, ai cũng
cảm thấy trái tim rung động. Một  
nghệ nhân khác người thường là vì
thi nhân, hay nghệ sĩ, có một cảm
quan rất bén nhạy, có tài bắt chước
Thiên Nhiên một cách rất khéo léo
,tinh xảo và còn có biệt tài diễn tả
, trình bày lại những cảm xúc đã
lĩnh hội, bắng các tác phẩm khác
nhau như:  những bài nhạc, bài thơ,
bức hoạ...Vì thế mới phát triển các
ngành nghê thuật khác nhau như:
thi ca, kiến trúc, hội họa, điêu khắc,
vũ điệu, hài kịch, bi kịch, anh hùng
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THI TÀI của HÀN MẠC TỬ
ª Lm.Cao Phương Kỷ
Phần II – tiếp theo số 140 và hết
ca.
Ngoài tài bắt chước và
trình diễn, trí khôn của con
người  còn khả năng “siêu
việt”, hướng thượng,  đi từ
vật hữu hình vươn tới thế
giới vô hình. Con người
luôn tìm cách giao tiếp,
giao hòa giũa Tự Nhiên và
Siêu Nhiên, dùng những
hình ảnh, sự vật cụ thể
trong Thiên Nhiên như các
động vật, sông núi..để làm
biểu tượng ngụ ý , ám chỉ
những ý niệm trưù tượng vô
hình,  như ta thấy các hình
vẽ Biểu Tượng (Symbols)
trên mặt TRỐNG ĐỒNG,
chỉ Gốc Tích của nòi giống
Dân Việt.
Từ thời thượng cổ cho
đến ngày nay, Nhân loại
luôn dùng các Hình ảnh
biểu tượng(Symbols) tràn
lan mọi nơi, mọi hoạt động
của con người để làm mẫu
mực biểu cho một Lý tưởng, một
Chủ đích, một Tinh thần đang theo
đưổi , như ta thấy các đội thể thao  
nhận một Biểu tượng như Chim
Phượng, Con   Gấu, con Bò, con
Dê...
Nói tóm lại, các nhà tư tưởng,
các Triêt gia như ARISTOTE((384322 B.C), sau khi khảo sát về khả
năng   sáng tác những tác phẩm
Văn chương ,Thi phú của các văn
nghệ sĩ , đã chia ra hai loại Thể

Văn: một là, Biện Minh hay Hùng
Biện(Rhetoric); hai là, Thi Văn(
Poétic). Những bài thuộc Hùng
biện, cũng gọi là Tản Văn, Văn
Xuôi (prose) dùng các phương pháp
về Lý luận(Logic) để chừng minh
cho một quan điểm, lập trường  để
thuyết phục độc giả bằng các chứng
cớ, lý lẽ, bằng phương pháp lý luận
như “Tam Đoạn Luận”( Syllogism)
hay “Biện Chúng Pháp”(Dialectic).
Còn Thi văn hay Văn Vần, chỉ có
chức năng làm giầu , làm ĐẸP, làm
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mới, biến chuyển cho ngôn từ thêm gì vô bờ bến mênh mông bát ngát.
màu sắc, gợi hình.
Cách hành văn, lời phát biểu cần
Cả hai loại đều chung một mục phải diễn tả tư tưởng một cách rõ ý
đích là NÂNG CAO Tư tưởng và nghĩa để cho độc gỉa hiểu được.
Tâm Tình của con người vươn tới
Nhưng chưa đủ, lời văn còn
CHÂN -THIỆN-MỸ: Làm ĐẸP
phải chải chuốt, tạo hình, bằng các
tư tưởng là Hùng Biện, bằng Lý
dùng những TỪ HOA. (figures of
luận;  Làm ĐẸP ngôn từ  là Thi ca.,
Speech)
Nhờ tài bắt chước, các nghệ nhân
đã khéo trình diễn những  vẻ ĐẸP
Một trong những cách Tạo Hình
trong Thiên Nhiên , tạo nên   cảm biến đổi hình trạng danh từ thành
xúc, tâm tình  cao thượng. Do đó,   một hình ảnh ĐẸP hơn là dùng
các ngành Mỹ Thuật   như Hội Hoạ, cách SO SÁNH (Comparaison)
Vũ điệu, Ca Nhạc, Kiến trúc...được
Ví dụ:- Đời là Đau khổ, đâu
phát sinh, mỗi ngày thêm phong
cũng thấy khổ là khổ; Tôi đau khổ
phú..
quá, ....(Câu nói: Bình thường.)
Sau đây, sẽ dẫn giải về hai loại
-Đời người tràn lan Đau Khổ
TỪ HOA, các thi nhân thường
NHƯ biển cả ( câu nói: Sánh Ví:
dùng khi sáng tác THƠ và viết
(Comparaison).
văn xuôi. Đó là: ÂN DỤ hay ÁM
TỈ (Metaphores) và HOÁN DỤ
-Đời là BỂ KHỔ (câu nói:
(Metonymies)
Ẩn dụ, Ám Tĩ , Nghĩa Bóng
(Metaphore), hay  So Sánh Ngầm,
6/ẨN DỤ trong thơ Hàn Mặc Tử
vì rút gọn, bỏ chữ “NHƯ”, tạo  hình
Vậy Ẩn Dụ hay Ám tỷ (so sánh
ảnh BỂ(BIỂN), theo Nghĩa Bóng,
ngầm) là gì?
chỉ sự  mênh mông bát ngàt, và mặc
cho danh từ trừu tượng Đau Khổ ,
Trong cách Hành Văn, câu
cốt để gây một Án Tượng, một cảm
văn cần sáng sủa, rõ nghĩa, từ ngữ
xúc về đau khổ lớn lao không kể
chính xác để độc giả dễ hiểu. Từ
xiết được.
ngử hay Danh từ chia ra: danh từ
Nhờ phương pháp nào để có
Trừu tượng ( abstract) và Danh từ
thể biến chuyển danh từ “BIỂN” từ
Cụ thể (Concret)
chức năng “định danh”, như Biển
Ví dụ: Sự Đau khổ là danh từ
Thái Bình Dương..sang chức năng
Trừu tượng vì không có hình ảnh
“định hình”’, tạo hình ảnh mênh
, mầu sắc gì; danh từ: Biển, Bể là
mông bát ngát vô bờ bến trong từ
danh từ cụ thể, vì có hình thù, kích
hoa” “BỂ KHỔ”, “BIỂN SẦU”.
thước, có nức mênh mông, bát ngát,
hay..”KHỔ HẢI”., với mục đích là
có mầu xanh thẵm.Danh từ có hai
làm Đẹp, làm phong phú ngôn ngữ,
Nghĩa: Nghĩa Đen( literal), chữ nào
thêm nhiều ý nghĩa, áp dụng cho
nghĩa ấy: như chữ BỂ hay BIỂN,  
nhiều cảnh ngộ, và gây thêm cảm
là nơi chứa nước, mênh mông bát
xúc?
ngát như Thái Bình Dương; Nghĩa
Bóng( figuratives) như trong BỂ
Các Triết gia như Thánh Thomas
KHỔ, thì ngữ nghĩa của BỂ chỉ còn Aquinas...nhờ vào mối tương quan
là NGHĨA BÓNG, là Hình Ảnh vật   “ TƯƠNG TỰ”(Analogia), giửa
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các sự vật, đặc biệt giữa sự vật
Vô Hình, Siêu Nhiên, Trừu tượng
và những vật Hữu Hình.và dùng
quan niệm Triết Lý về “TƯƠNG
TỰ(Analogia, Analogy), để giải
thích hiện tượng này.. .Trên thực tế,
.BIỂN và KHỔ là hai danh từ khác
nhau, một danh từ là danh từchỉ sự
vật cụ thể,(BIỂN), danh từ KHỔ
là trừu tượng, “SỰ ĐAU KHỔ”,
nhưng cả hai có một mối tương
quan   liên hê tương tự với   nhau  
về một đặc tính  như: BIỂN có đặc  
tính là MÊNH MÔNG, bát ngát, vô
bờ bến, KHỔ , ở đây, cũng có  đặc
tính là nhiều vô hạn, trăm đường
nghìn nỗi: sinh, bệnh ,lão tử... Hai
danh từ cùng rút ra một yếu   tính
chung là “Vô bờ bến, mênh mông
bát ngát”, nên danh từ Khổ mới có
thể  mượn “Hình Ảnh” của Biển để
khoác cho mình một bộ áo tạo hình  
rùng rợn, dễ gây ẤN TƯỢNG, và
CẢM XÚC. cho độc giả
Sự ĐAU KHỔ: phần xác ,phần
hồn nhiều vô kể, mênh mộng bát
ngát, ngút ngàn...
BIỂN CẢ: vô bờ bến, nhút
ngàn, mênh mông bát ngát, ngàn
trùng
KHỔ và BIỂN đều cùng
CHUNG một đặc tính ,một Mẫu Số
là Vô Hạn, Vô Kể.
Ví thế , theo Phương
pháp”Tương Tự”(Analogia) tuy
trong thực tế, hai sụ vật   không
“giống nhau”, nhưng   có thể sánh
ví với nhau được, trao đổi cho nhau
được, vì có chung một yếu tình là
vô hạn.
Ví Dụ: Da mặt không mịn
màng, nhẫn nhụi; con mắt tô hố, lồi
ra(Câu nói bình thường)
Da mặt sần sù NHƯ da con
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

Hảy dânh cho một TRÀNG
Cóc; con Mắt lồi NHƯ  Ốc Nhồi(
CHUỖI TRĂNG SAO(Xuân Như
Câu nói So Sánh)
Ý)
Sần Sù DA CÓC; MẮT ỐC
Trong bài thơ “Ave Maria”, đã
NHỒI (ÁM TỈ, bỏ chữ “như”)
được Nhạc sĩ Hải Linh phổ Nhạc,
V.d. “Làn Thu Thủy, Nét Xuân
có câu thơ:
Sơn”( Nguyễn Du)
“Người có nghe Thơ Mầu Nhiệm ra
Thi hào Nguyễn Du dùng Ẩn
đời,
Dụ để (Ám tỉ ) sánh ví (ngầm) cặp
Để ca tụng, bằng HOA HƯƠNG
mắt đẹp của Thúy Kiều  như mặt hồ
SÁNG LÁNG,
nước trong veo, êm ả của mùa Thu;
Bằng TRÀNG HẠT, bằng SAO
và gương   mặt trẻ trung, tươi vui,
MAI CHIẾU RẠNG
thanh tú, như cảnh núi non xanh
Một ĐÊM XUÂN là rất đỗi anh
tươi của  mùa Xuân.
Linh?
Ví Dụ:
Thi sĩ Hàn Mạc Tử không
- Mỗi ngày, tôi lần một TRÀNG dâng cho MẸ một Bó HOA HỒNG,
HẠT, năm Kinh Lạy CHA và nhưng là những Giải SAO NGÂN
Năm Mươi Kinh Kính Mừng, để HÀ SÁNG LÁNG: Thật là Tuyệt
dâng Kính Đức Mẹ( Câu nói:Bình Diệu!
Thường)
Vd: “THUYỀN về có nhớ BẾN
-Mỗi một Kinh Kính Mứng chăng?
NHƯ một BÔNG HOA HỒNG, BẾN thì một “dạ” khăng khăng đợi
Năm mươi Kinh Kính Mừng như   THUYỀN.”(Ca Dao)
bó Hoa năm chục BÔNG HỒNG Anh NHƯ Thuyền, Em Như Bến
(câu So sánh)
dâng lên Mẹ(Câu nói Sánh Ví)
Trong Câu ÁM Tỉ( bỏ chữ
-Mỗi ngày tôi đâng lên Mẹ
NHƯ) trong câu Ca dao trên, thì có
Maria,   một Tràng Chuỗi BÔNG
thể Anh là Thuyền, Em là Bến, hay
HỒNG (ROSARY), (Câu nói ÁM
Em là Thuyền, Anh là Bến cũng
TỈ)
đều được cả, vì THUYỀN và BẾN
(CHÚ Ý: Rosary, Roses :tiếng có đặc tính CHUNG là sinh sống
Việt là Bông Hoa Hồng, mầu lênh đênh đi lại , nghỉ ngơi trên
nhung,,hồng; vàng, trắng..Người mặt sông NƯỚC.
Trung Hoa gọi là: MÉI-GUI.(quan
Thi sĩ Hàn Mạc Tử, trong bài
thoại). MÉI: âm ra tiếng Việt là Mai,
Thơ”Đây Thôn Vỹ Giạ”(đã được
Môi, Mân; GUI, âm là Côi, Khôi.
phổ nhạc) có câu:
MÉI GUI có thể âm sang giọng  
Việt là: MÂN CÔI, MAI KHÔI, “Gió theo lối gió, mây đường mây;
MÔI KHÔI. Do đó, nếu nói:” lần Gióng nước buồn thiu , hoa bắp
chuỗi Mân Côi” là nói theo giọng lay.
Trung Hoa, vì ở Việt Nam chỉ có THUYỀN ai đậu bến sông trăng
HOA HỒNG, không có hoa nào gọi đó?
Có chở Trăng về kịp tối nay?
là mân côi) :
Mơ khách đường xa , khách đường
“Hãy Cầu Nguyện bằng trăm
xa;
KINH MÂY GIÓ
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Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
Thuyền ai, ám chỉ một người
con gái nào đó, ở thôn Vĩ Gịa,
chàng chưa bao giờ gặp, nhưng mới
chỉ coi hình trên( “carte postale)”do
Mộng Cầm gửi tặng mà đã động  
lòng yêu thích. Đây là mối tình lãng
mạn, yêu thương nhớ nhung, nhưng
xa cách, tuyệt vọng.Thi sĩ  ám chỉ
mình như Trăng tỏa ánh sáng trên
mặt sông Hương, bến Ngự, như
đợi chờ Thuyền ai cập bến, nhưng
tuyệt vọng không thấy.. Đọc toàn  
bài Tho, ta thấy âm điệu thật nhẹ
nhàng ,mơ hồ, lửng lơ, xa cách, mờ
mịt, mỗi người một ngả, đợi chờ,
nhớ nhung mà chẳng bao giờ gặp
được nhau.
7/Hoán Dụ là gì?(Metonymie)
Câu Thơ vừa trưng dẫn ở trên:
“Thuyền về có  nhớ Bến chăng?
Bến thì một “dạ” khăng khăng đợi
Thuyền.”
Danh từ Thuyền ,Bến là Ẩn dụ,
Ám tỉ; còn danh từ “dạ” là Hoán
dụ. Nghĩa đen thông thường của
chữ ‘dạ”là “dạ dày”, một cơ quan
thuộc bộ phận tiêu hóa của con
người. Nhưng theo nghĩa Bóng,
nghĩa “Hoán dụ”, chỉ   tình cảm
hay trí khôn của con ngườ như
thành ngữ: Đứa bé này:sáng dạ,
nghĩa là nó thông minh, mau hiểu
biết; “lòng dạ”, người đời, chỉ tình
cảm, tâm tính  con người, tốt Bụng
hay xấu Bụng, một Lòng hay hai
Lòng.
Hoán Dụ là một Từ Hoa, cũng
như Ẩn Dụ, cùng có chức năng
rút gọn lời nói, tạo nên Hình Ảnh,
làm cho ngôn ngữ thêm ĐẸP, thêm
phong phú, không bình thường, tẻ
nhạt, nhưng gây được Án tượng,
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cảm xúc. Nhưng xét về mối tương xin tạm gác lại vào một dịp khác.
quan   giữa hai vật   sánh ví , thì
Điều đáng quan tâm là, sau gần
HOÁN DỤ mang đặc tính liên hệ
bốn trăm năm, từ khi Tin Mứng
chặt chẽ TẤT YẾU,( không mơ
được rao giảng trên Đất Việt Nam
hồ như trong Ẩn Dụ, khi sánh ví
, các nhà Truyền giáo như Linh
ngầm.) như:
Mục ĐẮC LỘ đã khởi xướng lên
-Giữa vật chứa(contenant) và nền Văn Học CHỮ QUỐC NGỮ”,
chất được chứa(contenu)như: ăn như một phương tiên giúp “Hội
ba bát( vật chứa) thay vì cơm( đồ Nhập Văn Hóa”, hay “đem Đạo
ăn)
vào Đời”, dùng Văn hóa Văn
chương của một dân tộc để diễn tả
-Giữa
Nhân(cause) và
ý nghĩa của những Chân Lý Vĩnh
Quả(effect): mặt đỏ tía tai(quả)
Cửu, nhưng giới giáo sĩ, cũng như
thay vì giận hờn(nhân)
giáo dân Công giáo của  các thế hệ
-Giữa đồ vật   (objet) và chất tiếp nối, chẳng mấy ai đã dùng Bút
liệu(material): mặc gấm(chất liệu) pháp, Thi Pháp, Nghệ thuật như
thay cho áo(đồ vật)
Kiến truc, Hội hoạ, sáng tạo   nên
những tác phẩm , để diễn tả, và biểu
-Giữa một bộ phận (organ,
lộ  Niềm TIN, hay  TÂM TÌNH của
member)) với toàn thân con
một người Tín hữu biết  dung hòa  
người(body): cánh tay uy quyền(bộ
với những giá trị , tinh hoa của nền
phận)thay con người
Văn Hóa Việt Nam◙
.-Giữa trang phục(costume) và
Kỷ Niệm 54 Năm Hồng Ân,
địa vị con người(personality): áo
6/6/1959-2013
gấm về làng( người đâu đạt)
(Chú Thích:5)/ Giờ phút Lâm
Nói tóm lại,   Hoán Dụ,   phải
Chung
có liên hệ tất yếu giũa hai danh từ
đồ vật (Áo) và chất liệu (Lụa):Khi
Người bạn đồng bệnh với Thi sĩ
muốn rút ngắn, bỏ chữ(“áo”):như và là bạn hết sức trung thành tên là
mặc(áo) lụa thành ra: mặc lụa: đó Nguyễn văn Xê đã ghi chép được bài
“LA PURITÉ DE L’ÂME”của thi sĩ,
là Hoán Dụ
Nhưng,   khi so sánh hai danh
từ không có liên hệ tất yếu, chỉ có
liên hệ “Tương tự”(analogy) về
một  vài đặc điểm nào đó, như (Áo)
mặc và (Trăng): đó là Ẩn Dụ
VD:“Người trăng ăn vận toàn
TRĂNG cả”(Hàn Mạc Tử):
ĐỂ TẠM KẾT bài tiểu luận về
THI TÀI của HÀN MẠC TỬ, tuy
nhiên còn nhiều Từ Hoa cần phải
bàn luận thêm như: “NHÂN CÁCH
HÓA”(personofication) cảnh vật,
cách dùng các ĐIỂN TÍCH., ĐIỂN
NGỮ..Nhưng vì bài viết đả dài, nên
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để tặng các Nữ Tu đã hy sinh, tận tuỵ
săn sóc các bệnh nhân tại Bệnh Viện
Qui Hoà, Từ đây chứng bệnh cứ tăng
lên mãi, .Nguyễn văn Xê lựa giùm cho
bạn ở thư viện quyển sách dọn mình
chết. Xem xong sách , thi sĩ có vẻ bình
tĩnh hơn, đọc đi đọc lai câu:
“Kính lạy Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp, xin thương con với”
Thi sĩ Hàn Mạc Tử viết sẵn một
cái thư dặn Nguyễn văn Xê, khi chết
rồi thì nhớ gửi cho Mẹ ở Qui Nhơn. Ấy
là mấy hàng vĩnh biệt người Mẹ thân
yêu, và tạ tội bất hiếu vì đã phũ phàng
công lao dưỡng dục.

1940, lúc 7 giời sáng, bệnh tình có vẻ
giảm hơn mấy ngày trước,.Các bạn
xúm quanh , ân cần săn sóc, hỏi han
trò chuyện vui vẻ. Thi sĩ còn bàn đến
qua sang năm đồng rủ nhau xin phép đi
Huế chơi, và dự kiệu Đức Bà LAVANG
ở Quảng Trị.
Đến tới 11 giờ trưa thì Hàn Mạc
Tử nhắm mắt nói:” thôi bây giờ nằm
nghỉ một chốc, kẻo nãy giờ nói chuyện
mệt:”. Thế là nhà thi sĩ ngủ luôn,
không còn thưc lại đời này nữa.
Bà Mẹ Marie de Saint Veneant,
phó giám đốc Bênh Viện Qui Hòa
nói:” Con người nhỏ nhắn làm sao,
lễ độ làm sao, và ngoan đạo làm
sao( Il était si petit, si poli, et si bon
chrétien)
Rồi thế đấy! Bây giời thì Anh ấy
nằm đây, nằm nghỉ yên tịnh để đợi
ngày PHỤC SINH.)

Sống Đạo Giữa Đời
(tiếp theo trang 84)

Bởi vì Cha Anrê Nguyễn Trường
Cửu, sau 80 năm ân phúc cuộc đời,
50 năm hồng ân linh mục, 30 năm
chung sống với người điên và người
cô thân cô thế, nay tuổi đã xế chiều
vẫn theo đuổi thực hành lý tưởng
cao cả của mình, tiếp tục không
ngưng nghỉ trách nhiệm thiêng
liêng mà đang tự nguyện tiếp tục
dấn thân, một công việc mà chính
Cha Nguyễn Trường Cửu gọi nôm
na là “Mục vụ tuổi già”.◙
Cảm kích từ lễ Tạ Ơn
50 Năm Hồng Ân Linh Mục
Cha Anrê Nguyễn Trường Cửu
tại Phố Bronx, NY

Ngày 11 tháng mười một, năm
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

Ñoâi Lôøi Caûm Nghieäm
Sau khi đọc bản thảo cuốn sách

‘Những Cuộc Sống Phi Thường’
“Cuốn sách ‘Những Cuộc Sống Phi Thường’ đã thu
hút chúng tôi ngay từ trang đầu tiên, và thúc đẩy chúng
tôi đọc nghiến ngấu cho tới trang cuối cùng.
Ít khi chúng tôi đọc một cuốn sách mà say sưa như
vậy. Say sưa vì tên cuốn sách, vì tính tò mò, say sưa vì
nội dung cuốn sách, vì tính cách đa dạng nơi những
mảnh đời riêng tư của 34 Linh Mục ở nhiều miền khác
nhau, nắm giữ những chức vụ khác nhau. Say sưa vì
những lời tâm sự chân thành đến ngạc nhiên của các
tác giả.
Phải nói ngay rằng ‘Những Cuộc Sống Phi Thường’
là một cuốn sách có giá trị mà mọi người nên đọc. Giáo
sĩ nên đọc để hiểu rõ hơn vể thiên chức của mình, để có
quyền ngẩng đầu lên, tự hào về chính mình và những
người bạn anh hùng đáng khen của mình, để quyết

tâm phục vụ cho đến cùng, bất chấp mọi chông gai, trở
ngại trên đường đời, vượt thắng mọi cám dỗ thường tình
trong cuộc sống.
Giáo dân nên đọc để thông cảm với nbững khó khăn,
yếu đuối, cả những sa lầy của quí Linh Mục, những người
Cha thiêng liêng của mình, để yêu mến, nâng đỡ, ủi an và
can đảm đứng ra bênh vực các ngài, nếu cần.
Chúng tôi tha thiết đề nghị: các đại chủng sinh nên
đọc kỹ cuốn sách này trước khi quyết định lãnh thánh
chức linh mục, chắc chắn họ sẽ vượt qua được những
cạm bẫy hiểm nguy trên đường đời.
Quả thực, cuốn sách được chuyển ngữ rất tài tình.
Mặc dầu tác giả những câu chuyện là các linh mục “ngoại
quốc”, nhưng, nội dung vẫn phản ảnh rất sát với đời sống
và tâm tư của các linh mục Việt Nam.
Tuy ra đời năm 1997, cuốn sách này chưa lỗi thời về
nội dung, trái lại, vẫn cần thiết cho Giáo Hội và thời đại
chúng ta.” ◙
Ngày 18 tháng 6 năm 2013
Nguyễn Văn Nhuệ và Thu-Nhi

►Sách dày 450 trang, khổ 5.5in x 8in,
in trên giấy kem vàng và đóng bìa cứng,
giá bán $20 Mỹ-kim.
►Sẽ phát hành dịp Giáng Sinh 2013.
►Chúng tôi mong ước nhận được sự bảo
trợ của các Mạnh Thường Quân (mỗi vị
5-10 cuốn hoặc hơn nữa) để có ngân quỹ
ấn hành cuốn sách giá trị này.
►Ân nhân bảo trợ và những độc giả đặt
trước được miễn cước phí.
Xin liên lạc:

Phạm Đình Đài

P.O. Box 10444, Westminster,
CA 92685-0444,
email: HongTranPhamDinhDai@gmail.com
Điện thoại/Text: 714-224-2844
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Giải NGUYỄN CHÍ THIỆN
Ta đứng im, in bóng xuống ao tù
Gió lộng tầng cao, ào ào nhắc nhủ
Ta vững tin, đất trời kia chẳng phụ
Công đất vun bồi nuôi dững thân ta.
Trong đêm cùng vùng nhiệt đới bao la
Trái lửa của ta sẽ bùng lên vạn ánh.
(Nguyễn Chí Thiện, Cây, 1974)

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

H

ội AFVE (Association France-Vietnam d’Entraide / Hội Pháp Việt Tương Trợ) hân hạnh
thông báo việc thiết lập một giải thưởng lấy tên Giải Nguyễn Chí Thiện, Giải sẽ được công
bố ngày 2 tháng 10 năm 2013 tại Paris.
Mục tiêu : Đưa tinh thần Nguyễn Chí Thiện đến tuổi trẻ Việt-Nam hiện đang phải sống dưới
chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng Sản Việt-Nam.
Giải dành cho một bài thơ, hoặc một bản nhạc có giá trị văn chương hay nghệ thuật, tác giả
sáng tác với tinh thần nói lên sự thật, không sợ hãi.
Giải trao tặng sẽ là 1000 $US
Giải Nguyễn Chí Thiện sẽ được thông báo ngày 2 tháng mười mỗi năm (năm đầu tiên 2013, Giải
Nguyễn Chí Thiện sẽ được trao ngày 17 tháng 11, tại Paris – Studio Raspail - trong dịp lễ Sống Với
Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện)

Ủy Ban Tham Vấn
Thụy Khuê ● Nguyễn Thế Anh ● Trần Phong Vũ ● Phạm Hữu Trác
Nguyễn Hữu Tấn Đức ● Đỗ Mạnh Tri ● Hoàng Thúy Phượng
Nguyễn Thu Sương ● Bùi Đình Đại ● Bùi Xuân Quang				
Liên lạc : Bùi Xuân Quang 33 1 45 89 58 32
Muốn đề nghị giải thưởng : AFVE2003@gmail.com
Association France-Vietnam d’Entraide
AFVE
240 rue de Tolbiac 75013 Paris - France
Tél : 33 1 45 89 58 32 - AFVE 2003@gmail.com
SOÁ 141 THAÙNG 8-2013
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ĐỨC GIÁO HOÀNG CẢI
TỔ VATICAN
Vatican (Reuters) – Đức Giáo
Hoàng Francis trong nỗ lực đối
phó với các cuộc khủng hoảng
trầm trọng ở Tòa Thánh Vatican,
hôm Thứ Sáu thành lập một ủy

ban đặc biệt có nhiệm vụ chấn
chỉnh các cơ quan có nhiệm vụ về
tài chánh và điều hành, theo thông
báo của Vatican.
Ủy ban này, gồm bảy chuyên
gia dân sự và một thành viên hàng
giáo phẩm, sẽ báo cáo trực tiếp lên
Đức Giáo Hoàng và cố vấn cho ngài
về lãnh vực kinh tế, làm thế nào để
có sự minh bạch hơn và bảo đảm là
việc kế toán sổ sách được làm đúng
cách, theo Tòa Thánh Vatican.
Trước đó, Đức Giáo Hoàng
Francis cũng thành lập một ủy ban
riêng rẽ để nghiên cứu cách thức
chấn chỉnh ngân hàng Vatican. Cả
ngân hàng này và giới chức điều
hành nội vụ tòa thánh Vatican đã
gặp nhiều tai tiếng lớn lao dưới
thời vị tiền nhiệm của Giáo Hoàng
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NHỮNG TIN ĐÁNG GHI NHẬN

Trong 30 Ngaøy Qua
Francis là Giáo Hoàng Benedict cũng sẽ diễn ra tại tất cả các tòa đại
XVI.
sứ và lãnh sự Trung Quốc ở Mỹ,
Ủy ban sẽ “đưa ra các đề nghị Anh, Italy, Canada, Australia, Đan
chấn chỉnh Mạch, Israel, Campuchia, v.v. với
cơ chế của địa điểm và thời gian tùy mỗi nơi
Tòa Thánh chọn.
Va t i c a n ,
với mục
tiêu là có
được
sự
đơn giản
hóa
và
hợp
lý
hóa các cơ
quan hiện
hữu cũng
như có sự
chuẩn bị
kỹ càng các
hoạt động kinh tế của mọi cơ quan
trực thuộc Tòa Thánh,” theo bản
thông cáo. (V.Giang)

WPSC là một liên minh phi
chính phủ, với thành viên là các
công dân mạng (netizens), một số
cựu quan chức cấp cao Philippines,
cùng một loạt tổ chức: Người Mỹ
gốc Philippines vì nền quản trị tốt,
Tinh thần Cách mạng EDSA, Cựu
chiến binh và những đứa con…
Chủ tịch của WPSC – cựu Bộ
trưởng Nội vụ Philippines Rafael
Alunan III – thông báo tại một
cuộc họp báo hôm 17/7, rằng 24/7
sẽ là một “ngày biểu tình toàn cầu”
của dân Philippines chống Trung
Quốc.

Nhiều nghệ sĩ (ca sĩ, diễn viên,
MC…) của Philippines cũng đã
đến dự họp báo, tuyên bố sẽ tham
PHI LUẬT TÂN TỔ
gia biểu tình, hát cổ vũ nhân dân
CHỨC NGÀY BIỂU
Philippines chống quân xâm lược
TÌNH TOÀN CẦU
Trung Quốc. Một số nhân vật nổi
CHỐNG TRUNG QUỐC
tiếng đang tiến hành ghi âm một
“ca khúc biểu tình ôn hòa” để đóng
Các báo lớn của Philippines góp cho phong trào.
(Inquirer,
Philippine
Star,
Thông điệp gửi chính quyền và
Diplomat) đưa tin: Từ 12h trưa nhân dân Trung Quốc
đến 2h chiều ngày thứ tư, 24/7,
Thay mặt WPSC, ông Alunan
Liên minh Biển Tây Philippines
tuyên bố: “Cuộc biểu tình có bốn
(WPSC) sẽ tổ chức biểu tình chống
thông điệp:
Trung Quốc tại Tổng lãnh sự quán
Chúng tôi phản đối hành vi
Trung Quốc ở thủ đô Manila của
Philippines. Cùng ngày, biểu tình hiếu chiến của Trung Quốc và
sự vi phạm trắng trợn luật pháp
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

quốc tế trên Biển Tây Philippines.
Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc hãy
là một nước láng giềng tốt, tránh
hành động đơn phương trên khu
vực biển tranh chấp, và chấm dứt
các hành động gây hấn. Chúng
tôi yêu cầu Trung Quốc tìm con
đường hòa bình để đi đến với một
giải pháp cho tranh chấp, trước khi
họ chứng minh (tính đúng đắn của)

Chúng tôi lên án việc họ sử dụng
một cách có hệ thống vùng biển
lân cận, sử dụng tàu hải giám và
tàu ngư chính để ngăn cản ngư dân
và sĩ quan của chúng tôi, không
cho đi lại tự do trên vùng biển của
chúng tôi.
Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ
mục tiêu của chính phủ là hiện đại

các yêu sách của họ trước Tòa án
hóa và chuyên nghiệp hóa các lực
Quốc tế về Luật Biển.
lượng vũ trang. Chúng ta phải có
Chúng tôi hướng tới nhân dân được phương tiện để thực hiện tự
Trung Quốc – những người mà vệ, càng sớm càng tốt, nhằm bảo
nhân dân Philippines đã có một vệ Vùng Đặc quyền Kinh tế, chủ
lịch sử lâu đời hữu nghị và hợp tác, quyền, và danh dự dân tộc của
ngay từ trước khi Magellan đến chúng ta”.
Lapu-Lapu vào năm 1521. Chúng
(Tổng hợp từ các báo The
tôi không chống các bạn. Chúng tôi
Diplomat, Tribune Online, GMA
chống lại chính sách vô luật pháp
News của Philippines)
của chính quyền của các bạn – xâm
phạm chủ quyền, chiếm đóng, ăn
cướp tài nguyên thiên nhiên, và đe
CS VIỆT NAM VẪN KHÔNG
dọa – trên Vùng Đặc quyền Kinh
DÁM ÐƯA RA LỜI TUYÊN
tế (EEZ) của chúng tôi.
Chúng tôi kêu gọi người
Philippines ở khắp nơi, hãy đứng
lên, như một dân tộc có chủ quyền,
có nhân phẩm, thách thức lại Trung
Quốc, khi mà Trung Quốc luôn đe
dọa gây chiến mỗi lần chúng ta
phản đối hành động vi phạm tùy
tiện của Trung Quốc trên Vùng
Đặc quyền Kinh tế của chúng ta.
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BỐ VỀ VỤ TÀU TRUNG
CỘNG CƯỚP PHÁ TÀU
NGƯ DÂN VIỆT

Tin Hà Nội - Những tuyên bố
của Bắc Kinh đáp lại khuyến cáo
của Tổng thống Mỹ được đưa ra
không bao lâu sau khi có thêm 2

tàu cá của Việt Nam bị lực lượng
Trung Cộng tấn công, cướp phá
tại khu vực quần đảo Hoàng Sa,
gây thương tích và thiệt hại nặng
nề. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt
Nam chưa chính thức lên tiếng về
vụ việc. Phó Chủ tịch thường trực
Hội nghề cá Việt Nam nói ngư dân
Việt trên Biển Ðông chưa được các
cơ quan hữu trách của nhà nước bảo
vệ hữu hiệu. Nhu
cầu và những
khó khăn ngày
càng lớn của họ
chưa được đáp
ứng. Vụ tấn công
mới nhất xảy ra
trong lúc Việt
cộng và Trung
cộng đang chuẩn
bị thành lập
đường dây nóng
để giải quyết các
va chạm trên Biển Ðông sau một
vụ tấn công tương tự hồi cuối tháng
5 khi một tàu cá khác cũng thuộc
tỉnh Quảng Ngãi bị tàu Trung Cộng
đâm vỡ tại Hoàng Sa.
Việt-Trung vừa lặp lại cam kết
giải quyết tranh chấp ôn hòa bằng
thương lượng và đối thoại với các
văn kiện vừa ký khi Chủ tịch nhà
nước Cộng sản Việt Nam Trương
Tấn Sang công du Trung Cộng hồi
tháng trước. Trong cuộc họp báo về
kết quả chuyến đi của Trương Tấn
Sang, đại sứ Trung Cộng tại Việt
Nam Khổng Huyễn Hựu, nhận xét
chuyến thăm đã đạt được nhiều kết
quả tốt đẹp, nhưng nói tồn tại duy
nhất giữa quan hệ Việt-Trung là vấn
đề trên biển và tuy còn bất đồng,
nhưng trong chuyến thăm này đôi
bên đã thỏa thuận các biện pháp để
vấn đề Biển Ðông không làm ảnh
hưởng đến quan hệ song phương.
Ðại sứ Trung Cộng không nêu
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rõ các biện pháp được hai bên thống
nhất là gì, nhưng công luận Việt
Nam đang ngày càng bất bình về
cách đối phó của Hà Nội trước các
hành động lấn lướt của Bắc Kinh
tại Biển Ðông kể cả các vụ cướp,
đánh ngư dân Việt.(SBTN)

ĐIẾU CÀY TUYỆT
THỰC, MẠNG SỐNG
CHỈ CÒ TÍNH TỪNG GI

Ngay trong sáng nay, 22/7/2013,
chị Dương Thị Tân và con trai
Nguyễn Trí Dũng sẽ trực tiếp đến
trụ sở Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An
để gửi đơn khẩn cấp, đồng thời
chất vấn về việc tiếp nhận và giải
quyết đơn thư tố cáo của blogger
Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải.
Cả tuần nay, chị Tân và các con
hoang mang như ngồi trên đống
lửa. Từng giờ trôi qua là những nỗi
lo âu, hồi hộp. Điếu Cày đã tuyệt
thực sang đến ngày thứ 30 liên tiếp
trong tình trạng biệt giam kỷ luật.
Đến hôm nay, 22/7, không có dấu
hiệu nào cho thấy Điếu Cày ngưng
tuyệt thực. Mạng sống của anh đã
hết sức nguy kịch và chỉ còn tính
từng giờ.

Cày” là lời kêu gọi của Tổng
thống Mỹ Obama trong bài phát
biểu nhân ngày Tự Do Báo Chí
Thế Giới vào năm ngoái. Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang sẽ gặp Tổng
Trước tình hình vô cùng cấp
thống Obama trong chuyến thăm
bách, chị Dương Thị Tân và gia
Mỹ từ ngày 24 – 26/7 sắp tới.
đình sẽ đấu tranh đến cùng để yêu
Việc ra quyết định kỷ luật biệt
cầu viện kiểm sát tỉnh Nghệ An
phải giải quyết nhanh chóng, bởi giam, dùng thủ đoạn ép buộc Điếu
hiện nay tính mạng của blogger Cày nhận tội cho thấy có sự chỉ
Điếu Cày như ‘nghìn cân treo sợi đạo từ cấp cao nhất trong hàng ngũ
chóp bu cộng sản. Những công an
tóc’, có thể chết bất cứ lúc nào.
cai ngục
ác ôn khét
tiếng tại
trại giam
số   6
(thuộc Bộ
CA) đóng
vai trò thừa
hành.
giam số 6 vẫn tỏ ra chây lỳ, tiếp
tục dùng mọi thủ đoạn để ép bằng
được Điếu Cày phải ký tên vào lá
đơn ‘nhận tội’.

Trong buổi làm việc hôm
20/7, một cán bộ trại giam tên
Nguyễn Văn Diệu (cấp bậc đại
úy) đã khẳng định với gia đình
“Chúng tôi đã chuyển đơn của
ông Hải đến Viện Kiểm sát”.
Tuy nhiên, cho đến nay đơn tố
cáo vẫn chưa được giải quyết,
nhiều khả năng các lá đơn đã
bị công an trại giam ém nhẹm
nhằm che dấu việc làm sai trái.

Không
chấp nhận
là một con
cờ chính trị để cho nhà cầm quyền

Hôm nay đã tròn 30 ngày
Điếu Cày tuyệt thực, cũng là
thời điểm mà phái đoàn của
chủ tịch nước Trương Tấn Sang
chuẩn bị lên máy bay sang Mĩ.
Đây cũng là nguyên nhân chính
khiến CA trại giam dùng mọi
thủ đoạn ép buộc Điếu Cày phải
Là một người cương trực, Điếu nhận tội, mục đích để lừa gạt dư
Cày sẽ đấu tranh đến chết để đòi luận quốc tế.
công lý. Trong khi đó, CA trại
“Đừng quên blogger Điếu
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CS mang ra đổi chác, blogger Điếu
Cày đã lựa chọn hình thức đấu
tranh cuối cùng là tuyệt thực để
phản kháng.  

tình huống xấu nhất xảy ra, thời
gian đưa đi cấp cứu từ trại giam
đến bệnh viện gần nhất phải mất 2
tiếng đồng hồ.(Dân Làm Báo)

Việc chuyển trại giam từ Xuân
Lộc (Đồng Nai) ra tận trại 6 (Nghệ
ÚC QUYẾT TÂM
An) đối với Điếu Cày đến nay đã lộ
KHÔNG NHẬN
rõ là một âm mưu thâm độc được
THUYỀN NHÂN VN
lên kế hoạch từ trước. Đây là thủ
đoạn để anh bị cô lập với gia đình,
đồng thời công an trại giam dễ bề
CANBERRA, Úc (NV) - Một
ra tay mà không ai hay biết.
đợt gồm 15 thuyền nhân Việt
Nếu không nhờ vào sự nhanh Nam vượt biên đến Úc đã bị chính
trí và can đảm của nhà văn Nguyễn phủ quốc gia sở tại trục xuất về
Xuân Nghĩa khi báo tin cho gia quê quán như một cảnh cáo nhằm
đình, có lẽ chúng ta khó có thể ngăn chặn các làn sóng vượt biên
lường trước những điều khủng mới. Ngoài ra, chính phủ Úc hứa
khiếp nào sẽ xảy đến đối với Điếu thưởng cả trăm ngàn đô la cho ai tố
Cày tiếp theo. Có tin cho biết, nhà cáo người đưa di dân lậu vào quốc
văn Nguyễn Xuân Nghĩa cũng gia này.
đang phải chịu chung số phận với
Trại tạm giam thuyền nhân
blogger Điếu Cày vì bị CA trại do Úc thiết lập tại đảo Christmas
giam trả thù sau hành động quên Island.
mình như trên.
Phát ngôn viên của Bộ Di Trú
Xin được nhắc lại: Hồi tháng 2 và Quốc Tịch của chính phủ Úc
và tháng 3 năm ngoái (2012), Điếu khi loan báo tin này cho hay nhóm
Cày đã tuyệt thực tổng cộng 28 người
nói
ngày để phản đối chế độ lao tù CS trên đã được
tại nhà tù B14 (Bộ CA). Hậu quả là đưa trả về
anh đã phải nhập viện trong trạng Việt Nam từ
thái hôn mê. Khi được đưa vào cấp trung
tâm
cứu tại bệnh viện 30/4 (bệnh viện tạm giữ trên
thuộc bộ công an), phải mất 4 ngày đảo Manus
sau Điếu Cày mới bắt đầu hồi tỉnh. của đảo quốc
Khi ấy, cơ quan CA đã hoàn toàn Papua New
giấu nhẹm vụ việc và không thông Guinea mà
báo đến gia đình.
nước Úc thuê
Lần này, Điếu Cày đã tuyệt thực để giam giữ
đến 30 ngày, vượt ngưỡng giới hạn những người
28 ngày trước đó, tính mạng của vượt biên đến
anh đã rất nguy kịch, thậm chí chỉ Úc.
còn tính từng giờ.
Viên chức này cho biết Úc tiếp
Trại giam số 6 thuộc huyện tục trục xuất về nước nguyên quán
miền núi Thanh Chương (Nghệ các thuyền nhân nào không thuộc
An), đường xá đi lại khó khăn. Nếu tiêu chuẩn được họ có trách nhiệm
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bảo vệ.
Người ta cũng không biết số
người vừa mới bị trục xuât đã vượt
biên đến Úc thời gian nào, và tên
tuổi, quê quán họ ở đâu.
Hôm Thứ sáu tuần qua, chính
phủ Úc loan báo đã thuận xong
với Papua New Guinea để mở
rộng trung tâm giam giữ thuyền
nhân trên đảo Manus, chuyển hết
những người đang tạm giữ ở đảo
Chistmas hoặc nơi khác tới đây.
Tất cả những đơn xin tị nạn sẽ
được cứu xét thanh lọc.
Tuy nhiên, nếu thuyền nhân nào
không bị trả về nước nguyên quán,
chỉ có thể ở lại định cư trên đảo quốc
Papua New Guinea hoặc nơi khác,
chứ không được đưa tới nước Úc.
“Điều này cho hiểu rõ ràng rằng
những ai trả tiền cho những kẻ tổ
chức vượt biên chỉ là ném tiền vô
ích và lại còn nguy hiểm đến mạng
sống.” Bản thông cáo của Bộ Di
Trú và Quốc Tịch của chính phủ
Úc viết.

Trung tâm giam giữ thuyền
nhân ở đảo Manus cũng như trên
đảo Nauru mà chính phủ Úc thuê
của đảo quốc Papua New Guinea
từng bị báo chí Úc, chính giới Úc,
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tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc
tế Amnesty International chỉ trích
mạnh mẽ là chính sách độc ác.
Bà Christine Milne, lãnh tụ
Đảng Xanh (Green Party) khi hay
tin Thủ Tướng Kevin Rudd loan
báo mở rộng trung tâm Manus,
đã đả kích là “ngày nước Úc xấu
hổ”. Bà cáo buộc chính phủ của
nước bà đã ném người tị nạn vào
một chỗ người ta sẽ không có cơ
hội bảo đảm an toàn cũng như cơ
hội làm việc hoặc một đời sống có
phẩm giá.
Theo hãng thông tấn AFP, cũng
hôm Chủ Nhật, chính phủ Úc cho
hay sẽ tặng thưởng tới 200,000 đô
la Úc (khoảng $180,000) cho ai
cung cấp tin tức dẫn đến việc bắt
giữ và kết tội thành phần đưa người
bất hợp pháp vào quốc gia này.
Thủ Tướng Úc, ông Kevin
Rudd, hôm Thứ Sáu loan báo
các thuyền nhân đến Úc bất hợp
pháp sẽ không còn có cơ hội định
cư ở Úc, trong nỗ lực chặn đứng
làn sóng người di dân vào đường
biển. Những người này sẽ bị gửi
sang quốc gia nghèo Papua New
Guinea để thanh lọc và ngay cả
trong trường hợp được coi là người
tị nạn thật sự cũng phải ở lại Papua
New Guinea hay đi quốc gia thứ
ba.
Ngoại Trưởng Úc, ông Bob
Carr, nói rằng con số thuyền nhân
tới Úc năm nay có thể lên tới
50,000, do đó cần phải có biện
pháp cứng rắn để đối phó.
Đầu Tháng Bảy vừa qua, Cao
Ủy Tị Nạn LHQ đưa ra bản phúc
trình cho biết tất cả mọi người bị
Úc giam giữ ở Papua New Guinea
đều có những dấu hiệu khủng
hoảng tinh thần.
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Hôm Chủ Nhật 14 Tháng
Bảy, có tất cả 84 người Việt Nam
đã vượt biên đến nước Úc, bất
chấp giông bão nguy hiểm đến tính
mạng và hành trình dài trên một
chiếc tàu gỗ nhỏ.
Báo chí Úc cho hay chiếc tàu
gỗ nói trên đã bị máy bay của lực
lượng Biên Phòng phát hiện trên
biển từ khoảng 10 giờ đêm hôm
Thứ Sáu 12 Tháng Bảy. Nhưng họ
theo dõi và chỉ cho tàu tuần chận
giữ khi cách khu vực Bắc Tây Bắc
thành phố Broome thuộc bán đảo
Dampier 28 hải lý.
Bốn năm trở lại đây, người ta
thấy số người Việt Nam vượt biên
đến Úc năm nào cũng có sau một
thời gian dài lắng xuống. Nhưng
năm nay, con số tăng vọt bất ngờ.
Chính phủ Úc cho hay từ đầu
năm đến nay, đã có tới 759 người
Việt Nam vượt biên bằng tàu đến
nước này xin tị nạn. Hồi Tháng Tư,
một chiếc tàu chở 72 người Việt
Nam vượt biên cũng đã bị chận
giữ tại cùng một địa điểm như
những người mới đến hôm Chủ
Nhật trước. Khoảng thời gian này,
một chiếc tàu khác chở 60 người
Việt Nam chạy vào cảng Geraldton
trước sự ngạc nhiên của người địa
phương.
Một số trong số 84 người nói
trên là thanh niên độc thân. Một số
người vượt biên đi nguyên cả gia
đình. Một viên chức hải quan cho
hay chiếc tàu của họ sẽ bị xịt thuốc
khử trùng và diệt các loại sâu bọ,
chuột gián trước khi bị kéo lên bờ
để đốt hủy.
Con số 759 người Việt Nam
vượt biển đến Úc năm nay là con
số cao nhất kể từ năm 1994 có 796
thuyền nhân đến xin tị nạn. Năm

2012 thấy nói có 46 người. Năm
2011 tổng cộng chỉ có 101 người
và năm 2010 có 31 người Việt vượt
biên đến Úc bằng đường biển.
Đầu Tháng Sáu vừa qua, ít nhất
đã có 55 thuyền nhân bị chết chìm
trên biển gần đảo Christmas. Báo
SMH không nói những nạn nhân
đó là người nước nào mà chỉ thuật
lời một cựu đại sứ của Úc nói nếu
cơ quan tuần biển của Úc tích cực
hơn thì những người đó có thể còn
sống.
Ngày 11 Tháng Sáu, báo Thanh
Niên cho hay 4 người tổ chức vượt
biên đi Úc đã bị tòa án ở thành
phố Bà Rịa-Vũng Tàu kết án từ
18 tháng tù đến 4 năm tù. Ngày 28
Tháng Sáu, 2012, cũng một phiên
tòa ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã kết án tù
7 người tổng cộng hơn 30 năm tù
cũng bị cáo buộc tội tổ chức vượt
biên bằng tàu biển nhưng bị bắt.
Ngày 2 Tháng Sáu, 2012, báo
Jakarta Globe của Indonesia dẫn
nguồn tin cảnh sát nước này cho
hay họ đã bắt giữ 50 người Việt
Nam trên một chiếc tàu trên đường
tới Úc, gần quần đảo Sumbawa.
Các người này trong tình trạng sức
khỏe kiệt quệ, hậu quả của 14 ngày
lênh đênh trên biển, có thể do tàu
hỏng. ◙
(TN, V.Giang)

ÑOÏC VAØ COÅ
ÑOÄNG
NGUYEÄT SAN
DIEÃN ÑAØN
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DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN

FILET CÁ TALAPIA NƯỚNG LÒ
Nguyên liệu:
10 filet cá rửa sạch, để ráo nước.
1tsp bột tỏi.
1 tsp đường.
½ tsp muối.
½ tsp nước mắm.
1 tsp bột nghệ.
2 cọng hành xanh thái nhỏ.
4 cọng rau thìa là tươi thái nhỏ hoặc
2 tsp thià là khô
2 Tsp dầu ăn.

Cách làm:
Vặn lò 425 độ.
Cho cá và tất cả gia vị trên vào tô lớn trộn đều .
Lấy khay loại để nướng trong lò , khay to đủ để xếp 10 filet cá riêng từng miếng, lót giấy loại papier
parchemin vào khay, thoa một lớp dầu ăn mỏng trên giấy, để cá vào.
Khi lò đã nóng đủ, để khay cá vào lò, sau 15 phút vặn lò nướng grill cho cá vàng xém trên mặt là được.
Mó cá này dùng với cơm trắng hay cơn chiên, rau xào hay dưa leo đều hợp, thêm nước mắm
pha hay vắt chút nước chanh và thêm một thià bơ vào cá tùy theo khẩu vị.
Nếu chiên cơm có thể cho thêm một ít trái scanberies hay nho khô vào, nhìn đĩa cơm thấy hấp
dẫn hơn .

Trình bầy món ăn đẹp cũng tăng thêm thêm không khí vui vẻ
khi cả gia đình quây quần dùng bữa.
Thân chúc Qúy Vị một mùa Hè vui vẻ, hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
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Nhaân Daân

                                                                                                              

ª NGUYỄN TRỌNG TẠO

Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân

...Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!
Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô
Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi

Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời
Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.
Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu!…◙
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Trang Y Học
(tiếp theo trang 94)

Đôi khi các bác sĩ phải gửi
người bệnh đến những trung tâm
chẩn đóan bệnh mất ngủ để tìm
nguyên do của bệnh mất ngủ đồng
thời cũng để ghi nhận những động
tác bất thường của tay chân khi
người bệnh đang ngủ say.

Điều trị
Nếu người bệnh có những bệnh
tật khác gây ra hội chứng này thì
bác sĩ sẽ chữa trị các bệnh đó. Khi
các bệnh đó được chữa lành thì hội
chứng này cũng biến mất. Trong
trường hợp người bệnh chỉ bị hội
chứng này mà thôi thì các bác sĩ sẽ
dùng các lọai thuốc đặc biệt thường
dùng chữa các bệnh Parkinson (run
tay chân), các bệnh kinh phong, hay
các thuốc làm dãn gân cốt. Đôi khi
các bác sĩ phải dùng các lọai thuốc
có nha phiến.◙
DIEÃN ÑAØN GIAÙO DAÂN
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Toå hôïp Luaät Sö Taêng Kieät & Quyeàn Kieät .... Bìa 3
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Nữ Bác Sĩ Nha Khoa

KHẤU TUYẾT LAN

14574 Brookhurst St., Westminster, CA
(Cạnh nhà hàng Pagolac & chợ Stater Bros)

(714) 775-0836
NHA KHOA TỔNG QUÁT






NHA KHOA THẨM MỸ

Bệnh nướu răng: Nướu sưng đỏ,
chảy máu khi đánh răng.
Lấy gân máu (Root Cannal Treatment).
Nhổ răng.
Bọc Răng-Làm răng giả các loại.
Khám răng định kỳ cho người lớn và trẻ em.

Nhận: Bảo Hiểm và Medical
Giờ làm việc:
Thứ Hai đến thứ Bảy: 10AM - 7PM
Thứ Tư Nghỉ



Cosmetic Bonding: Vá răng sứt mẻ.



Làm khít răng thưa.



Tẩy trắng màu răng.

NHA KHOA NHI ĐỒNG
 Chăm sóc cho trẻ mới mọc răng.
 Phòng ngừa sâu răng và ngừa
răng mọc lệch trong thời kỳ thay răng.

KINH NGHIỆM - NHẸ NHÀNG - TẬN TÂM

Hợp Luật Sư
MILETổSQUARE
DENTISTRY

GEORGE S. HENDERSON & ASSOCIATES

Với sự cộng tác
của nhiều
Sư Hoa Kỳ
có kinh nghiệm
chuyên
mônVIỆC:
GIỜ
LÀM
15972
S,Luật
EUCLID
STREET,
STE.trong
F những ngành
NHIỀU NĂM
KINH
NGHIỆM
VỀ
TAI
NẠN
XE
CỘ
VÀ
THƯƠNG
TÍCH
CÁ
NHÂN
Thứ Hai - Thứ Sáu:
FOUNTAIN VALLEY, CA 92708

10:00 AM - 7:00 PM
Attorney
At Law
839-7660
(714)
Thứ Bảy:
14192 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843
(Trong khuBác
mái ngóiSĩ
xanh,Nha
trên lầu Khoa
chợ Thanh Phát,
10:00 AM - 4:00 PM
góc Brookhurst & Reading, giữa Westminster & Hazard)

CHRISTOPHER
KHIEM NGUYEN, D.D.S.
CHUYÊN VỀ TAI NẠN XE CỘ, SỞ LÀM VÀ THƯƠNG TỔN CÁ NHÂN

Nha Khoa Tổng Quát và đặc biệt về thẩm mỹ (Porcelain Veneers, Bonding, Bleaching)
Đã đòi được bồi thường trên hai triệu ($2,000,000) cho một thân chủ

JENNI HA NGUYEN, D.D.S.
Xin liên lạc Phụ Tá Pháp Lý

DŨNG PHẠM

Tốt nghiệp Đại học tiểu bang California
 Chữa trị các Bus
bệnh về
răng
nướu
(714) và
636-1228
- Beeper (714)TẬN
285-5991
TÂM - CHU ĐÁO - NHẸ NHÀNG
 Làm răng giả các loại
sau giờ làm việc xin gọi: (714) 962-6348
MÁY MÓC VÀ DỤNG CỤ TỐI TÂN
 Nha Khoa phòng ngừa cho người lớn và trẻ em
* TAI
NẠN:
CỘ, SỞ LÀM, NHÀ RIÊNG, SIÊU THỊ, TỘI PHẠM, BẤT CẨN Y TẾ v.v...

Tiểu
giảiXE
phẫu
- Luật
cótrẻ
mặt
tạiđểvăn
phòng
mỗi và
ngày
quýlệch
cị có
khảo
trực tiếp.VÀ BẢO HIỂM
NHẬN
MEDICAL

Sănsư
Sóc
em
ngừa
sâu răng
mọcđể
răng
lạcthể tham
Chính
Luật
Sự
Mỹ
thương
thảo
với
hãng
bảo
hiểm
và
tranh
cãi
tại
tòa.
GIÁ
ĐẶC
BIỆT CHO QUÝ VỊ
 Chữa trị theo kỹ thuật tân tiến hiện đại và phương pháp
- Quý
không
phài
lệ phí
không
được bồi thường.
KHÔNG CÓ BẢO HIỂM
sát vị
trùng
tối đa
để trả
tránh
bệnhnếu
truyền
nhiễm
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