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CN XXI THƯỜNG NIÊN B   
TIN MỪNG 

Ga 6, 61-70 
"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có 
những lời ban sự sống". 
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu 
nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe 
được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm 
bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với 
họ: "Điều đó làm các con khó chịu ư? 
Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi 
đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm 
cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? 
Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí 
và là sự sống. Nhưng trong các con có 
một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu 
đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ 
nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi 
đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể 
đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban 
cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, 
không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu 
liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả 
các con, các con có muốn bỏ đi không?" 
Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, 
chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có 
những lời ban sự sống đời đời. Phần 
chúng con, chúng con tin và chúng con 
biết rằng: Thầy là Đấng Kitô Con Thiên 
Chúa".  
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
BÁNH THÁNH THỂ 
Qua bài giảng về Bánh Hằng Sống, chúng ta thấy đám đông dân chúng vì 
thấy Chúa không đáp ứng nguyện vọng của họ, nên lẩm bẩm, không tin và 
bỏ đi. Ngay cả các môn đệ cũng bỏ Ngài, vì không chấp nhận nổi những lời 
tuyên bố của Ngài, họ cũng thất vọng và bỏ đi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn 
còn một niềm an ủi, đó là các tông đồ thân tín, vẫn cương quyết đi theo Ngài 
và tin vào lời Ngài. 
Nhìn về chúng ta, đối diện với Chúa Giêsu, mỗi người phải đích thân chọn 
lựa. Đành rằng cộng đoàn đức tin nâng đỡ mỗi người sống đức tin, nhưng 
mỗi người phải đích thân dứt khoát: đứng lại với Chúa không phải chỉ vì 
thấy người khác còn đứng lại hay vì chưa gặp dịp thuận tiện để tháo lui. 
Nhưng đứng lại với Chúa vì tin rằng Ngài là Đấng có lời ban sự sống đời 
đời, không còn ai khác để mình đi theo, tức là đòi hỏi chúng ta phải luôn 
trung thành với Chúa dù gặp hoàn cảnh nào cũng vậy, chẳng hạn như ông 
Ma-ranh trong câu chuyện sau: 
Thời vua Ga-liên bách hại đạo, trong quân đội Rôma có một sĩ quan tên là 
Ma-ranh, xuất sắc, lừng danh, bách chiến bách thắng. Ai cũng biết Ma-ranh 
sắp được thăng đại tướng, chính ông cũng rất hy vọng như thế. Nhưng Ma-
ranh là người Công giáo tốt, suốt đời ông chỉ xin ơn trung thành với lời hứa 
ngày chịu phép Rửa tội. Khi ấy, một trong các đại tướng Rôma chết bất ưng. 
Hôm sau, vị toàn quyền mời Ma-ranh đến vui vẻ nói: “Tôi vừa được lệnh 
nhà vua gọi ngài lên chức đại tướng, và tôi được hân hạnh trao quyền tổng 
chỉ huy cho ngài, nhưng nghe đâu ngài là người Công giáo, mà nhà vua thì 
không chịu để một người Công giáo nào trong sĩ quan quân đội hoàng gia, 
vậy xin ngài nói cho biết ngài có phải là người Công giáo không?”. Ma-
ranh quả quyết: “Thưa, đúng thế, tôi là người Công giáo”. Viên toàn quyền 
nghiêm nghị nói: “Tôi cho ngài ba tiếng đồng hồ để nghĩ lại, nếu chối Giêsu 
thì làm đại tướng, nếu không ngài phải chết”. Ma-ranh ra về, đến gặp vị 
giám mục và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vị giám mục cầm tay Ma-ranh đưa 
vào nhà thờ, dẫn lên cung thánh, là chính nơi ngày xưa Ma-ranh đã thề trọn 
đời trung thành với Chúa Kitô. Rồi vị giám mục rút thanh gươm bên hông 
của Ma-ranh đặt bên cạnh sách Tin Mừng trên bàn thờ và nói: “Này ông 
Ma-ranh, dễ giải quyết lắm, phải chọn một trong hai, xin ông nhớ lại ngày 
rửa tội, rồi tùy ý ông”. Ma-ranh mạnh mẽ cầm sách Tin Mừng nói: “Con 
thề trung thành với Chúa, con xin trung thành”. Vị giám mục âu yếm nhìn 
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Ma-ranh nói: Con hãy đi bình an, ngày hôm nay sẽ là ngày vinh quang của 
đời con, ngày hôm nay là ngày con đại thắng”. Và ngày hôm đó, Ma-ranh 
đã đổ máu vì đức tin Công giáo. 
Trong những thế kỷ đầu của Giáo hội, dân ngoại bỡ ngỡ khi thấy người có 
đạo anh dũng chịu chết vì Chúa. Đâu là lý do của sự can đảm lạ lùng ấy? 
Thánh Síp-ri-a-nô trả lời: “Chính nhờ Mình Thánh Chúa gìn giữ mà người 
có đạo mới ra pháp trường một cách anh dũng như vậy”. Đời vua Tự Đức, tổ 
tiên chúng ta cũng không thua kém các vị tử đạo đầu tiên ở Rôma, nhờ đâu? 
Nhờ rước Mình thánh Chúa. Trong một sắc lệnh cấm đạo của vua Tự Đức 
có một điều sau: “Không được để cho người ta đem đến cho kẻ có đạo một 
thứ bánh mầu nhiệm gì đó, vì thứ bánh ấy làm cho họ không biết sợ và vui 
vẻ chịu chết”.     
Trong cuộc sống, có thể chúng ta không phải lựa chọn như ông Ma-ranh hay 
không bị bách hại như các vị tử đạo, nhưng rất có thể có nhiều lựa chọn 
khác hay những thử thách khác, đòi hỏi chúng ta phải sống ngay thẳng, công 
bình, bác ái. Xin Mình Thánh Chúa mà chúng ta rước lấy, tăng thêm sức 
mạnh để chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách ở đời này, nhất là về 
phương diện đức tin. 

SỐNG ĐẠO 
VINH DANH ĐỨC MẸ TẠI THẾ VẬN HỘI LUÂN ĐÔN 2012 

London, England, 10.8.2012 – Những ai có dịp theo 
dõi chương trình truyền hình của hệ thống NBC tại 
Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 8 năm 2012 đều thấy cảnh 
nữ lực sĩ người Ethiopia, Meseret Defar, đã biểu lộ 
Đức Tin của mình ngay sau giây phút vượt qua lằn 
ranh cuối để chiếm huy chương vàng trong cuộc thi 
chạy 5.000m tại Thế Vận Hội Mùa Hè 2012 tại Luân 
Đôn. 
Khi được biết mình thắng huy chương vàng trong 
cuộc tranh tài Thế Vận Hội, các lực sĩ thường biểu lộ 
xúc động của mình bằng cách ôm mặt khóc. Nhưng 

nữ lực sĩ Meseret Defar đã biểu lộ cách khác. Nàng lấy hình Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp để sẵn trong áo chạy đua, úp lên mặt mình, hôn hình Đức Mẹ. 
Nàng khóc với Đức Mẹ và thành khẩn cảm ơn Mẹ. Nàng đã đưa hình Đức 
Mẹ cho các ống kính truyền hình ghi hình Đức Mẹ như một cử chỉ vinh danh 
Mẹ Hằng Cứu Giúp. 
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Nữ lực sĩ Meseret Defar là người Kitô Giáo, nàng đã phó thác cuộc tranh tài 
của mình vào quyền năng của Chúa. Khi Uỷ Ban Thế Vận Hội giới thiệu về 
nàng, ống kính truyền hình cho thấy nàng đeo ảnh Thánh Giá và trước khi 
chạy đua, nàng đã làm dấu Thánh Giá và thầm thĩ cầu nguyện. 
Trước khi cuộc đua, nhà bình luận thể thao của hệ thống truyền hình NBC 
cho biết 3 vận động viên người Kenya và 2 tay đua khác người Ethiopia, 
nhất là cô Tirunesh Dibaba là đối thủ sừng sỏ nhất, có nhiều cơ hội thắng 
huy chương vàng. Tuy nhiên, Cô Defar đã đoạt huy chương vàng trong cuộc 
chay đua 5.000m với thành tích 15 phút 4 giây 24 sao (15:04:24 ). Huy 
chương Bạc về tay cô Vivian Cheruiyot người Kenya và huy chương đồng 
về tay cô Dibaba, người Ethiopia. 
Tưởng cũng nên nói thêm về thành tích chạy đua của cô Defar: Cô đã hai lần 
vô địch thế giới trong môn chạy đua 3.000m. Ở cự ly 5.000m, tại Hy Lạp 
năm 2004, cô đoạt huy chương vàng và ở Bắc Kinh năm 2008 cô đoạt huy 
chương đồng.  
Vào năm 2006, ở cự ly 5.000m, cô đã phá kỷ lục thế giới với thời lượng 14 
phút 24 giây 53 sao. 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha kêu gọi tái khám phá Bí tích Thánh Thể 

 
CASTELGANDOLFO - ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu tái khám phá 
Bí tích Thánh Thể và đón nhận Chúa Giêsu trong đức tin. 
Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa 
nhật 19-8-2012 với hàng ngàn tín hữu hành hương tại khuôn viên dinh thự 
Castel Gandolfo. 
Khi nghe "ăn thịt và uống máu Chúa" (Xc Ga 6,54) để được sự sống sung 
mãn, dân chúng hiểu rằng Đức Giêsu không phải là một vị Messia như họ 
mong muốn, một vị khao khát ngai vàng trần thế. Ngài không tìm kiếm sự 
đồng thuận để chinh phục thành Jerusalem; trái lại, Ngài muốn đến Thành 
Thánh để chia sẻ số phận của các vị ngôn sứ: nghĩa là hiến mạng sống vì 
Thiên Chúa và cho dân. Những tấm bánh đó, được bẻ ra cho hàng ngàn 
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người, không muốn khơi lên một hành trình đắc thắng, nhưng tiên báo hy tế 
trên Thập Giá, trong đó Chúa Giêsu trở thành Bánh được bẻ ra nuôi nhiều 
người, trở thành mình và máu được dâng hiến để đền tội, cho thế gian được 
sống. Vì thế, Chúa Giêsu trình bày bài diễn văn ấy để cho đám đông dân 
chúng tỉnh ngộ, và nhất là để khơi lên nơi các môn đệ một quyết định. Và 
thực tế là, từ lúc đó, nhiều môn đệ không còn theo Ngài nữa". 
Và ĐTC kết luận rằng: "Các bạn thân mến, chúng ta hãy để cho mình tái 
kinh ngạc vì những lời của Chúa Kitô: Ngài là hạt lúa được gieo vào lòng 
lịch sử, là hoa trái đầu mùa của nhân loại mới, được giải thoát khỏi sự hư nát 
của tội lỗi và chết chóc. Và chúng ta tái khám phá vẻ đẹp của Bí tích Thánh 
Thể, diễn tả trọn vẹn tất cả sự khiêm tốn và thánh thiện của Thiên Chúa: 
Ngài trở nên bé nhỏ, trở thành một mảnh nhỏ của vũ trụ để hòa giải trọn vẹn 
vũ trụ trong tình thương. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã ban cho thế giới 
Bánh Sự Sống, dạy chúng ta luôn sống kết hiệp sâu xa với Chúa". 
Tòa Thánh kêu gọi can thiệp để tránh một cuộc khủng hoảng thực 
phẩm mới trên thế giới 
Genève (RG 14-8-2012) - Ðức Tổng Giám Mục Silvano Tomasi, Quan sát 
viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève 
bên Thụy Sĩ, đã mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để tránh một 
cuộc khủng hoảng thực phẩm mới trên thế giới. 
Ðức Tổng Giám Mục Tomasi đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc 
phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ đài Vaticăng hôm 14 tháng 8 năm 
2012. 
Các thống kê hiện nay cho biết có 170 triệu trẻ em èo ọt vì thiếu thực phẩm 
thích hợp. Có các nước đang bị đói chẳng hạn như Yemen, nơi có tới 10 
triệu dân thiếu ăn và 260 ngàn trẻ em thiếu dinh dưỡng có nguy cơ bị chết. 
Thế rồi còn có các nước trong vùng Sahel, Somalia và Nam Sudan cũng bị 
nạn đói. Liên Hiệp Quốc cho biết phải cần tới 8 tỷ mỹ kim để có thể đáp ứng 
các nhu cầu cấp thiết hiện nay, nhưng tới nay đã chỉ thu được gần 4 tỷ. Vì 
thế nạn đói vẫn còn đó, và có nguy cơ trở thành phức tạp hơn vì một cuộc 
khủng hoảng thực phẩm mới trên thế giới, gây ra bởi nạn hạn hán mất mùa 
xảy ra tại Hoa Kỳ, Nga, Australia và một số nước sản xuất lương thực nhiều 
nhất trên thế giới. Nạn hạn hán mất mùa tại Hoa Kỳ hiện nay trầm trọng 
nhất kể từ 60 năm qua, vì thế số lượng đậu nành và bắp sản xuất đã giảm 
nhiều, và so với tháng 6 giá cả tăng vọt 17% hồi tháng 7 năm 2012. Nạn giá 
cả lương thực gia tăng sẽ ảnh hưởng trên cuộc sống xã hội, như đã xảy ra 
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trong các năm 2007-2008, với các cuộc xuống đường biểu tình của dân 
chúng tại 30 quốc gia, từ Bangladesh tới Haiti. 
Theo Ðức Tổng Giám Mục Tomasi để tránh xảy ra một cuộc khủng hoảng 
lương thực, cần phải đề ra một đường lối chính trị thực phẩm toàn cầu, chú ý 
tới các lý do gây ra nạn khan hiếm thực phẩm. Trong các lý do dĩ nhiên có 
nạn hạn hán mất mùa, nhưng cũng có sự kiện một số lượng rất lớn các sản 
phẩm nông nghiệp, từ bắp cho tới củ cải đường, được sử dụng để chế xăng 
sinh học, đặc biệt là êtanôn. Do đó trong thời gian này đang có các cuộc 
tranh luận để làm sao tìm ra một chính sách thích hợp giúp duy trì thế quân 
bình giữa việc bảo vệ môi sinh khỏi lượng thán khí quá lớn thải vào khí 
quyển do dầu hỏa, khí đốt xe cộ và các hãng xưởng kỹ nghệ gây ra, và nhu 
cầu thực phẩm của người dân, bởi vì thực phẩm là nhu cầu thiết yếu gắn liền 
với cuộc sống con người. 
Ngoài ra, cũng cần có các biện pháp mạnh mẽ hữu hiệu để chống lại nạn đầu 
cơ tích trữ thực phẩm và nạn khai thác bóc lột đối với các giai tầng nghèo 
túng nhất trong xã hội. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng không được coi thực 
phẩm như là các hàng hóa chung khác. Bởi vì quyền có thực phẩm và nước 
uống gắn liền với sự sống con người. Vì vậy không được đùa giỡn hay đầu 
cơ tích trữ kiếm lời trên sự sống của người khác. (RG 14-8-2012) 

Linh Tiến Khải 
GIÁO PHẬN PEORIA NỘP ĐƠN KIỆN LUẬT SỨC KHỎE CỦA 
CHÍNH QUYỂN HOA KỲ 
PEORIA: Ngày mùng 9-8-2012 giáo phận Peoria đã nộp đơn kiện luật mới 
về sức khỏe, do chính quyền của tổng thống Barack Obama ban hành. Giáo 
phận yêu cầu điều tra việc xâm phạm này của chính quyền để xác định xem 
có được miễn giữ luật đang gây tranh luận khắp nơi trong nước hay không. 
Đức Cha Daniel Jenky, Giám Mục sở tại tin rằng việc kiện tòa án liên bang 
này cần thiết, vì chính quyên liên bang đã không cố gắng sửa chữa sự sai 
lầm của luật mới này. Đức Cha nói: như là chủ chăn của giáo phận, tôi có 
bổn phận bảo vệ quyền tự do thực thi tôn giáo của chúng tôi. Tôi không thể 
im lặng, khi quyền thực thi đức tin của các tín hữu công giáo bị đe dọa trầm 
trọng như vậy. Luật mới bắt buộc các người chủ cung cấp việc phải cung 
cấp các bảo hiểm cho công nhân viên của mình, bằng cách trả các chi phí 
làm tuyệt đường sinh sản, mua thuốc ngừa thai và phá thai. Vụ kiện này liên 
quan tới các trường học, các giáo xứ và các tổ chức trợ giúp xã hội của giáo 
phận. 
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Đức Cha Jenky khẳng định rằng ý muốn của các thế hệ cha ông khi thành 
lập Hiệp Chủng Quốc là giữ chính quyền ở ngoài các chuyện nội bộ của 
Giáo Hội. 
Bà Patricia Gibson, luật sư của giáo phận giải thích rằng vụ kiện này liên 
quan tới một trong các quyền tự do quý báu nhất của Hoa Kỳ: đó là quyền tự 
do thực thi tôn giáo của mình mà không có sự can thiệp của chính quyền. 
Đây không phải là chuyện người dân có thể hưởng một vài dịch vụ nào đó 
hay không, nhưng là vấn đề chính quyền bắt buộc các cơ quan tôn giáo và 
các tín hữu tạo thuận lợi và tài trợ cho các dịch vụ trái với các niềm tin tôn 
giáo của họ. 
Luật miễn trừ tôn giáo loại trừ các nhà thương công giáo, các trường học, 
các đại học và các người chu cấp dịch vụ xã hội. Nhưng để được hưởng luật 
trừ như hiện nay, thì các cơ quan công giáo phải thôi phục vụ những người 
không công giáo cần được trợ giúp, và thôi nướn các nhân viên không công 
giáo. Nhưng đây là điều trái nghịch với dấn thân của Giáo Hội phục vụ tha 
nhân, không phải vì niềm tin tôn giáo của họ, nhưng vì phẩm giá là ngươi 
của họ. 
Các giáo phận Springfield và Joliet cũng như hơn 40 giáo phận và các cơ 
quan khác của Giáo Hội công giáo đã làm đơn kiện luật mới về sức khỏe của 
chính quyền Hoa Kỳ. Văn phòng luật sư Jones Day tại Chicago đang lo vụ 
kiện này cho giáo phận Peoria và nhiều giáo phận khác (CNA 10-8-2012) 
 
Tòa Thánh và các Giám Mục Hoa Kỳ hãnh diện về các đóng góp của 
các Dòng Nữ Hoa Kỳ 
Seattle (RG 12-8-2012) - Tòa Thánh và các Giám Mục Mỹ rất hãnh diện về 
phần đóng góp lịch sử và liên tục của các nữ tu Hoa Kỳ qua các dấn thân xã 
hội, mục vụ, tinh thần, trợ giúp y tế và giáo dục công giáo, cũng như đến với 
người nghèo trong nhiều lãnh vực khác. 
Ðức Cha Peter Sartain, Tổng Giám Mục Seattle, đại điện Bộ Giáo Lý Ðức 
Tin đối thoại với Liên hiệp các dòng nữ Hoa Kỳ, đã khẳng định như trên, 
sau khi Liên hiệp kết thúc đại hội thường niên tại Saint Louis hôm 11 tháng 
8 năm 2012. 
Ðức Cha Sartain nhấn mạnh rằng các nữ tu Hoa Kỳ đem lại các ơn duy nhất 
cho các dòng của mình nói riêng và cho Giáo Hội nói chung. Sự duy nhất ấy 
cũng bao gồm sự nhạy cảm đối với nỗi khổ đau và nghèo túng bên Châu Mỹ 
Latinh và trong các thành phố của Hoa Kỳ. Các nữ tu đã đem lại sự 
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đóng góp lâu dài cho thiện ích của đất nước chúng ta và còn tiếp tục làm 
điều ấy ngày nay. Vì thế các chị đáng được chúng ta quý trọng, ủng hộ, cám 
ơn và nhớ tới trong lời cầu nguyện. Ðức Cha Sartain cam đoan sẽ làm việc 
với các nữ tu để giải quyết các vấn đề đã được bộ Giáo Lý Ðức Tin nêu lên, 
trong bầu khí cầu nguyện và đối thoại tôn trọng. Cần phải làm việc với nhau 
để giải tỏa mọi hiểu lầm, mà không gây thiệt hại cho giáo huấn của Giáo Hội 
và vai trò quan trọng của Liên hiệp các dòng nữ Hoa Kỳ. Ðức Cha nóng 
lòng chờ đợi tiếp tục các cuộc thảo luận để cộng tác thăng tiến đời thánh 
hiến tại Hoa Kỳ. 
Trong thông cáo công bố sau đại hội triệu tập tại Saint Louis, đại biểu các 
dòng nữ cho biết đã thảo luận nhiều vấn đề trong đó có việc lượng định bản 
tường trình do Bộ Giáo Lý Ðức Tin soạn. Ngoài ra các nữ tu cũng thảo luận 
về làn sóng di cư vào Hoa Kỳ hợp pháp và bất hợp pháp, sự hiện diện của 
các công nhân nước ngoài, và vấn đề đoàn tụ gia đình họ. Các nữ tu cũng 
khẳng định cần tiếp tục cuộc đối thoại thẳng thắn và xây dựng với các vị đại 
diện Bộ Giáo Lý Ðức Tin liên quan tới các vấn đề tế nhị loại luân lý đạo 
đức, nhất là với Ðức Tổng Giám Mục Peter Sartain. Các đại biểu cũng nêu 
bật tầm quan trọng của các giá trị nẩy sinh từ Công Ðồng Chung Vaticăng II 
liên quan tới các lãnh vực thần học, giáo hội học và các hình thức của đời 
thánh hiến. 
Trong bài phát biểu kết thúc đại hội, nữ tu Pat Farrell, Chủ tịch Liên hiệp 
các dòng nữ Hoa Kỳ, đã đề nghị 6 điều giúp đương đầu với các thách đố của 
thế giới ngày nay: đó là chiêm niệm, khả năng có một tiếng nói ngôn sứ, liên 
đới với người di cư, sống cộng đoàn, không bạo lực, và khả năng sống niềm 
hy vọng tươi vui. 
Trong đại hội các nữ tu cũng kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ cải tổ hoàn toàn vấn 
đề di cư, thông qua luật đoàn tụ gia đình. Ngoài ra đại hội cũng nhắc tới tệ 
nạn buôn người và sự cần thiết phải loại trừ tệ nạn này. (RG 12-8-2012)  

Radio Vatican 

TỔNG THỐNG ẤN ĐỘ NGƯỠNG MỘ PHẦN ĐÓNG GÓP CỦA 
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TRONG LÃNH VỰC GIÁO DỤC VÀ Y TẾ 
NEW DEHLI: Tổng thống tân cử của Ấn Độ Ông Shri Pranab Mukherjee 
đã bầy tỏ sự ngưỡng mộ đối với phần đóng góp của Giáo Hội Công Giáo 
trong lãnh vực giáo dục và y tế, đặs biệt tại các vùng quê. 
Tổng thống đã bầy tỏ như trên trong cuộc viếng thăm của phái đoàn của Hội 
Đồng Giám Mục Ấn tại dinh Rashtrapati Bhavan trong thủ đô New 
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Dehli những ngày vừa qua. Phái đoàn gồm Đức Hồng Y Oswald Gracias, 
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục, Đức Cha Albert De Souza Tổng thư ký và 
linh mục Joseph Chinnayaan, phó tổng thư ký. 
Trong cuộc hội kiến phái đoàn của Hội Đồng Giám Mục đã chúc mừng tổng 
thống tân cử và bảo đảm rằng cộng đoàn công giáo Ấn Độ sẽ tiếp tục hoạt 
động cho hòa bình thịnh vượng và hòa hợp trong nước. Phái đoàn cũng nói 
lên nỗi lo lắng cho thế quân bình giữa các tôn giáo khác nhau và cầu chúc 
tổng thống thành công trong nhiệm vụ hướng dẫn một trong các quốc gia 
dân chủ lớn nhất thế giới nhờ tài năng khéo léo và ý chí của tổng thống 
trong nỗ lực tôn trọng và bênh vực các giá trị luân lý đạo đức của quốc gia 
và các nguyên tắc của hòa bình và hòa hợp (SD 15-8-2012) 
 
GIÁO PHẬN KON TUM TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC 
Bài Tham luận đọc tại Hội Nghị chuyên đề:“Các Tổ Chức Tôn Giáo tham 
gia công tác Khuyến Học ”tổ chức tại Tỉnh Thừa Thiên – Huế vào ngày 
22/06/2012 

Nữ Tu Đặng Thị Loan, Dòng Thánh Phaolô 
Giáo Phận Kon Tum bao gồm 2 Tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Ở đây, chúng tôi 
chỉ xin trình bày khái quát tình hình chung, cũng như đan cử một vài nơi 
tiêu biểu của Giáo Hội Công Giáo tại Tỉnh Kon Tum. 
Nhận thức về công tác Khuyến học: 
1. Sự cần thiết của việc học: 
Việc Học vô cùng cần thiết đối với mọi người. 
Học để phục vụ. Phục vụ bản thân, phục vụ mọi người. 
Học để có khả năng giúp mọi người có điều kiện sống xứng đáng với phẩm 
giá con người. 
2. Mục Tiêu của Giáo Phận: 
- Hết sức “góp phần xây dựng nền Giáo dục Việt Nam phát triển, lành mạnh, 
vừa mang bản sắc dân tộc, vừa từng bước tiếp cận trình độ tiên tiến của thế 
giới”. 
- Xây dựng ý thức “cái học là chìa khóa” giúp vượt đói, vượt nghèo, vượt áp 
bức và giúp cho con người sống trong tự do và hạnh phúc. 
- Quyết tâm không để cho một con em nào trong Xứ Đạo bỏ học hay không 
được cắp sách tới Trường. 
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3. Chú trọng đặc biệt đến các Vùng Người Dân tộc: 
Việc lo cho con em người Bản Địa (Người Dân tộc) được đến trường là một 
công tác rất cần thiết và rất lớn… Vì Người Dân Tộc không có điều kiện. 
Nếu không được giúp đỡ, có thể vì hoàn cảnh có những em không thể đến 
trường. 
Việc các em không được giáo dục sẽ dẫn đến những tai hại về mọi mặt và có 
thể sẽ đưa đến mọi tệ nạn xã hội. 
Trên các địa bàn toàn Tỉnh Kon Tum. Nhà Nước đã quan tâm và tạo điều 
kiện để các em học sinh dân tộc được đến trường. Nhất là chương trình phổ 
cập tiểu học: các em đi học mà  không phải đóng  góp một khoản tiền nào; 
Sách giáo khoa cũng được phát không… Thậm chí cả áo quần đồng phục 
nữa. Tháng trước, tôi có dịp lên một làng thật xa và thật cao trên đỉnh núi, 
thấy các em mặc những áo khoác có in những hàng chữ: “Đi học là hạnh 
phúc . Đến Trường là Niềm Vui ”. Đột nhiên dâng lên trong tôi một niềm 
vui khôn tả và một niềm phấn khởi, an tâm sâu sắc. 
Kết quả công tác Khuyến học của Giáo phận KonTum trong toàn Tỉnh 
KonTum 
1. Mọi Nhà Thờ, mọi Dòng Tu, mọi Linh Mục, mọi Tu Sĩ trong các Quận, 
Huyện, Xã , Phường… của Giáo Phận Kon Tum đều làm công tác khuyến 
học. 
Việc đào tạo các em là mối ưu tư hàng đầu sau việc mục vụ giáo xứ của mọi 
Linh mục và mọi Tu sĩ. Với nhận thức như đã trình bày trên, tất cả mọi Nhà 
Thờ, mọi Dòng Tu, mọi Linh Mục, mọi Tu Sĩ trong các Quận, Huyện, Xã, 
Phường… của Giáo Phận Kon Tum đều làm công tác khuyến học. 
Vì biết rõ Người Anh Em chưa thể có ý thức cao về việc học tập của con cái 
họ, nên tất cả các Linh mục, Tu sĩ chúng tôi, là những người đã khấn nguyện 
cống hiến đời mình để lo cho người khác, đặc biệt những người có hoàn 
cảnh khó khăn nhất … Chúng tôi đã xem đó như bổn phận của mình, và phải 
gồng mình ra để lo cho đến nơi đến chốn. 
Để  thực hiện được công việc này, mỗi nơi, mỗi cơ sở, chúng tôi phải tự 
bương chải, tìm kiếm các nguồn kinh phí… Từ các công việc tay chân như 
chăn nuôi, vườn ruộng và các công việc thủ công. Trong ý thức cho cần câu 
chứ không chỉ cho những con cá, chúng tôi khích lệ để  chính cha mẹ cũng 
như các em cùng cộng tác với mình. Chúng tôi luôn quan tâm, khuyến khích 
các em học bằng mọi cách. Sau đây là một số hình thức mà Giáo Phận Kon 
Tum đã và đang thực hiện từ rất nhiều năm qua: 
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- Luôn gây ý thức học hành là vô cùng cần thiết cho các em ở  độ  tuổi đi 
học, động viên và tạo điều kiện cho các em bỏ học được  bổ túc, đồng thời 
gây ý thức và đôi khi phải dùng áp lực cho các bậc phụ huynh. 
- Tổ chức các lớp học hè để bổ sung kiến thức cho các em. 
- Dạy kèm, tìm Thầy dạy kèm cho các em. 
- Mở các lớp học Tình Thương; các lớp xóa mù chữ cho các trẻ vào đời 
sớm. – Mở các Nhà Nội Trú, hỗ trợ tiền ăn, có nhiều trường hợp hỗ trợ cả 
tiền học thêm cho các em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt các em ở các 
vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Hầu hết các Nhà Nội Trú nhỏ thì cũng có ít 
nhất vài chục em, nhà Nội Trú đông thì có từ trên  dưới 300 em. 
- Cộng tác với Dân làng xây nhà giữ trẻ và tìm người giữ các cháu để các 
anh chị được rảnh rang đi học. 
- Giúp kinh tế, thuê nhà trọ và nhờ người coi sóc cho các cháu đi trọ học ở 
Thành Phố, Thị xã hoặc Thị trấn. 
- Các em không thể học chữ lên cao thì tìm nơi cho các em học nghề. 
- Mở các Nhà Thăng tiến cho các thiếu nữ, để các em được giáo dục và dạy 
dỗ về nhân bản, nội trợ và các nghề thích hợp trong  vai trò làm vợ, làm mẹ. 
- Mở các lớp ngoại ngữ, vi tính… Các lớp Học hè cho các em được rèn 
luyện kỹ hơn. 
- Tìm nguồn tài trợ để  hỗ trợ cho các em đi học Đại học, Cao đẳng, Trung 
cấp ở các Tỉnh, Thành xa. Phần đông là ở Thành Phố Hồ Chí Minh. 
- Gây tinh thần ham học hỏi và phấn đấu cho các em học sinh bằng cách trao 
các phần thưởng cho các em học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và  
giỏi. 
- Lập thư viện; trang bị bàn ghế , phòng học cho các em học tập; 
2-  Kết quả chung: 
Nhờ  sự hỗ trợ của chính sách Nhà Nước, tất cả các em nghèo đều có  cơ hội 
để học hết bậc tiểu học. Nhưng vì ý thức còn kém và chưa có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa nhà trường và  gia đình nên vẫn còn có nhiều em bỏ học và 
thất học. 
Nhưng tại các Giáo Xứ của Giáo Phận Kon Tum chúng tôi, nhờ những nỗ 
lực trên và nhờ sự tiếp tay của nhiều người khác nữa, chúng tôi  thấy việc 
học tập của các em có rất nhiều biến chuyển, và  có nhiều em được có cơ hội 
học lên cao. 
Các em được khuyến khích nên cũng cố gắng học hơn; có nhiều em năm học 
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trước là học sinh trung bình, thường xuyên vắng học nay đi học chuyên cần 
hơn… 
(Các con số cụ thể đều có tại các Giáo Xứ, nhưng vì khuôn khổ thời gian 
của Hội Nghị, chúng tôi không thể đan cử chi tiết được. Chúng tôi sẽ cung 
cấp những con số này cho Hội Khuyến Học Tỉnh và Thành Phố Kon Tum 
nếu quý vị yêu cầu) 
* Tại Thành Phố Kon Tum, chúng tôi có nhiều nhà Nội Trú. Tôi xin được 
đan cử ra đây hai nhà tiêu biểu: 
– Nhà Nội Trú Giáo Xứ Chính Tòa:   
+ Số các em xin ở khoảng trên dưới 300 em, gồm cả nam lẫn nữ. Các em 
được sắp xếp ở những khu vực riêng biệt. Các em nam thì do các Thầy coi 
sóc; còn các em nữ  thì được các Nữ Tu chăm nom. 
+ Các em ở đây được nuôi ăn, ở… Được dạy dỗ kỹ lưỡng về nhân bản, đạo 
đức. 
+ Các em học ở các trường công trong Thành phố 
+ Và để cha mẹ có trách nhiệm trên con cái của họ, chúng tôi yêu cầu phụ 
huynh  phải đóng góp cho con em của họ  mỗi  tháng  là 100.000 đồng. Thế 
nhưng không phải mọi phụ huynh đều có thể đóng góp 
- Nhà Nội Trú Phaolô: 
+ Số các em khoảng trên dưới 100 em. 
   Ở đây toàn các em nữ từ lớp ba lên đến Đại học. 
+ Các điều kiện và công việc điều hành cũng tương tự như trên. 
Phương Hướng: 
Tiếp tục các công việc đã và đang làm với ước mong ngày càng hoàn thiện 
và đầy đủ hơn. 
Không ngừng gây ý thức trên các em và các bậc phụ huynh trong những dịp 
gặp gỡ; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện để các em làm quen với môi trường 
trí thức. 
Sẽ đặc biệt giúp cho các em khuyết tật và con của những người bệnh phong 
được học hành đến nơi đến chốn; và có thể tìm được công việc thích hợp sau 
khi học xong. 
 
Cảnh báo nạn buôn người Việt sang Nga 

 Liên Minh CAMSA 

Trong thời gian gần đây, Liên Minh CAMSA liên tiếp nhận được đơn kêu 
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cứu khẩn cấp về các nạn nhân Việt Nam tại các xưởng may và công ty xây 
cất do người Việt làm chủ tại Nga. Các lời kêu cứu đến từ nạn nhân và từ 
các thân nhân của họ tại Việt Nam. Qua quá trình điều tra và nghiên cứu, 
chúng tôi nhận thấy công nhân đã bị lừa trực tiếp ngay tại Việt Nam và khi 
sang Nga thì bị bóc lột, để rồi trở thành nô lệ nơi đất người và di hại nặng nề 
khi đã được về nước. Những kẻ buôn người là chủ sử dụng lao động người 
Việt đã chiêu mộ các công nhân sang Nga làm việc qua các môi giới tại Việt 
Nam. Trước tình trạng việc buôn lao động với hình thức này đang thịnh 
hành, Liên Minh CAMSA gióng lên một tiếng chuông báo động về tình 
trạng buôn người Việt sang Nga. 

 
Cảnh ‘trại nô lệ’ người Việt ở Moscow. Ảnh: BBC 

Những điều nên biết về nạn buôn người Việt sang Nga 
Các nạn nhân Việt Nam đều có chung cảnh ngộ là điều kiện kinh tế gia đình 
khó khăn nên đã sang Nga làm việc cho các chủ sử dụng lao động người 
Việt qua một số cá nhân và công ty môi giới tại Việt Nam. 
Tất cả các công nhân trước khi sang Nga đều nhận được sự cam kết cũng 
như đã ký vào một bản hợp đồng với  môi giới tại Việt Nam với lương cơ 
bản là 500USD/tháng và thời gian làm việc là từ 8-10 tiếng/ngày. Tuy nhiên 
khi sang Nga làm việc thì chủ sử dụng lao động bắt buộc các công nhân phải 
ký vào một bản hợp đồng với một nội dung ép buộc, khác với những gì họ 
đã ký với bản hợp đồng trong nước. Nếu các công nhân không ký thì phải 
chịu trả một khoản phí là 4.500 USD để về Việt Nam. Các công nhân đã 
phải ở lại làm việc với sự bóc lột sức lao động từ 18-20 tiếng/ngày và làm 
việc 30 ngày/tháng mà không nhận được bất kỳ đồng lương nào vì tiền 
lương đã bị chủ trừ tiền ăn, ở, điện, nước và trả tiền cho bảo vệ. Như vậy, 
các công ty bóc lột tiền lương của công nhân ít nhất là 1200USD/tháng. 
Các công nhân bị chủ sử dụng lao động tịch thu tất cả giấy tờ tuỳ thân và bị 
giam giữ trong phạm vi công ty với điều kiện sống hết sức tồi tàn, thiếu ánh 
sáng và luôn có người canh gác. Các công nhân này nhiều hôm phải ăn 
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những thức ăn đông lạnh đã bốc mùi, nước uống thì mất vệ sinh, thời tiết tại 
Nga rất lạnh nhưng lại không có máy sưới ấm và phải tắm bằng nước lạnh. 
Khi bị dồn vào đường cùng, các công nhân ngưng làm việc thì bị chủ đánh 
đập, bỏ đói và tiếp tục ép buộc ký vào bản cam kết ở lại làm việc cho đến 
khi kết thúc hợp đồng. 
Trước khi sang Nga, các công nhận đã bị bóc lột với số tiền phí dịch vụ môi 
giới từ 2700-5000 USD và khi đến Nga thì tiếp tục phải đóng 1000 USD cho 
chủ sử dụng lao động.  Đây là số tiền quá với mức cho phép mà luật Việt 
Nam đã ban hành: công ty môi giới chỉ được phép thu không quá một tháng 
lương theo hợp đồng cho một năm làm việc. Một tháng lương trên hợp đồng 
của các công nhân đi Nga chỉ là 220-500 USD.  
Các công nhân phải chuyển qua tay một số môi giới tại Việt Nam và khi 
sang Nga làm việc thì bị mua và bán tới các chủ khác nhau như một món 
hàng trao tay. 
Với những hành vi lừa đảo, chuyển nhượng và bóc lột các công nhân, môt 
số công ty của người Việt ở Nga đã có hành vi buôn người, tiếp tay là các 
công ty môi giới tại Việt Nam.  
Hiện nay, trên nước Nga ước lượng có khoảng 200 công ty chiêu mộ người 
lao động từ Việt Nam sang làm việc tại hàng nghìn xưởng may và công ty 
xây dựng. 
Những điều cần biết khi sang Nga làm việc và thông điệp của Liên Minh 
CAMSA 
Để không bị trở thành nạn nhân, Quý Vị có thể thực hiện các biện pháp đề 
phòng sau đây: 
(1) Tuyệt nhiên không đi qua môi giới tư nhân; 
(2) Tuyệt nhiên không đi lao động với chiếu khán (visa) du lịch; 
(3) Nếu đi qua công ty xuất khẩu lao động, tuyệt nhiên không đóng tiền phí 
dịch vụ nếu không được cấp bản hợp đồng để cầm về nhà đọc trước và tham 
khảo những người rành luật; 
(4) Nếu đi qua công ty xuất khẩu lao động, tuyệt nhiên không đóng bất kỳ 
tiền phí nào nếu không nhận được biên nhận đúng với số tiền phải nộp; 
Chúng tôi kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước chung tay giúp phổ biến 
thông tin này nhằm bài trừ nạn buôn người Việt sang Nga ngày càng lan 
rộng. Liên lạc với chúng tôi qua số địa thoại: +60377268497 hoặc 
email:camsa@bpsos.org, để phối kiểm nơi làm việc ở Nga trước khi lên 
đường. 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Khai Giảng Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ 2012-2013 
Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ sẽ khai giảng ngày CN 16/9/2012. 
Nội dung chương trình năm học: 
_ Giáo Lý: học hỏi về Thánh Lễ. 
_ Việt Ngữ: tập đọc và tập viết. 
Đề nghị phụ huynh ghi danh sớm sau các Thánh Lễ CN để nộp danh sách 
học sinh cho văn phòng Giáo Xứ. 
Học phí: $50.00/ 1 em; $75.00/ 2 anh chị em; $100.00/ 3 anh chị em 
(học phí sẽ được giao cho văn phòng Giáo Xứ về việc mua sách Giáo Lý, 
sách Việt Ngữ, trang bị phòng học.) 
Liên hệ: thày Trí Mai, cell: 951.795.0120 

 
MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 

Tại sao phải đứng lên khi nghe công bố Tin Mừng? 

 
Đáp:  
Trong thánh lễ, cộng đoàn ngồi khi nghe đọc hai bài Sách Thánh đầu tiên 
cũng như khi hát hoặc đọc thánh vịnh. 

Nhưng chúng ta đứng lên khi nghe công bố Tin Mừng, vì là bài đọc quan 
trọng hơn cả. 
Các bài Tin Mừng chứa đựng chính lời của Chúa Giêsu. Khi linh mục đọc 
Tin Mừng trong thánh lễ, chính Chúa Kitô đang hiện diện và nói với chúng 
ta. Tin Mừng thuật lại các việc và hành động của Chúa Giêsu. Do đó, khi 
nghe công bố Tin Mừng, chúng ta đứng lên để tỏ lòng tôn kính Chúa Giêsu, 
tôn kính những giáo huấn của Người, cũng như mọi việc Người làm. 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Dừng lại để biết thương  

Nguyễn Duy Nhiên 
Cách đây vài năm, ông Daniel Goleman, một nhà tâm lý học, có kể lại một 
thử nghiệm do trường đại học Princeton Theological Seminary tại New 
Jersey thực hiện. 

 
Họ muốn tìm hiểu tại sao trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cơ hội để giúp 
người khác, nhưng có lúc ta làm và có khi lại không? 
Các vị giáo sư chọn một nhóm sinh viên trong một lớp thần học, và bảo rằng 
mỗi người sẽ phải chuẩn bị một bài thuyết trình về một dụ ngôn trong Kinh 
Thánh. Phân nửa số sinh viên được trao cho đề tài “Dụ ngôn người  
Samaritano nhân hậu” (The Parable of the Good Samaritan), và số còn lại 
được tùy ý chọn lựa bất cứ một dụ ngôn nào khác họ muốn. Dụ ngôn người 
nhân hậu là một tỷ dụ, kể lại câu chuyện một người bị nạn nằm bên đường, 
anh ta gặp những người nổi tiếng là đạo đức và tốt lành đi ngang qua, họ 
thấy anh nhưng cố ý tránh, không ai dừng lại để giúp đỡ. Cuối cùng một 
người xa lạ, một người nhân hậu, đã dừng lại để chăm sóc cho anh. 
Và từng sinh viên một được yêu cầu đi sang lớp học trong một tòa nhà bên 
kia đường để thuyết giảng về đề tài của mình. Trên đường đi họ gặp một 
người đứng gục mình bên vệ đường rên rỉ và tỏ vẻ đau đớn. Chắc là bạn 
nghĩ trong số sinh viên này sẽ có ai dừng lại để giúp người ấy? Nhưng ngạc 
nhiên hơn, những sinh viên đang sắp sửa nói về “dụ ngôn của người nhân 
hậu” ấy, họ có hành xử khác hơn những người khác: Kết quả là không có 
một ai dừng lại để giúp cả! Trong đầu họ đang nghĩ về vấn đề “nhân hậu” 
nhưng họ lại không hành xử nhân hậu. 
Sau cuộc thử nghiệm này, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, nếu như ta 
đang bận rộn hay quá vội vã, khi ta nghĩ là mình không có thì giờ, chúng ta 
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sẽ không quan tâm đến người khác. Hoặc khi đầu óc đang suy nghĩ, ta chìm 
đắm trong một vấn đề nào đó, một công việc sắp phải làm, cho dù là một 
việc tốt, ta cũng sẽ không thể dừng lại cho ai. Những khám phá mới của 
khoa học ngày nay cho thấy, bản chất của chúng ta không phải ích kỷ, 
ngược lại rất vị tha, nhưng vì chúng ta quá bận rộn mà thôi. 
Và tôi nghĩ đó cũng là vấn đề chung của chúng ta hôm nay. Thời đại này, 
chúng ta ai mà lại không bận rộn, ai mà lại có dư thì giờ đâu, bạn nhỉ? Mặc 
dù tôi vẫn nghĩ là thật ra chúng ta chỉ tự tìm cho mình sự bận rộn ấy mà 
thôi! 
Thì giờ cho một tách trà 
Tháng trước chúng tôi có một khóa tu ở trung tâm. Khóa tu vào gần ngày 
rằm nên trăng thật sáng. Ngày đầu của khóa tu, buổi tối đi xuống thiền 
đường, tôi thấy trăng tròn sáng vằng vặc trên đầu dãy núi. Ánh trăng soi 
sáng bóng cây đổ dài trên con đường trải đá xanh. Trong ngày đầu tiên, các 
thiền sinh chia sẽ là khi vừa đến đây họ đã cảm thấy thật an tĩnh vì được xa 
lìa thành phố. Con đường đi lên đây, ngang qua dãy rừng núi rực rỡ màu sắc 
vào mùa Thu, xanh mát vào mùa Hè, cũng đủ mang lại cho họ một sự tươi 
mát và tĩnh lặng rồi. 
Trung tâm tu học nằm xa thành phố. Nơi không có ra-dio, không có ti-vi và 
cũng không có cell-phone hay Internet! Nhưng chúng tôi có ánh trăng và 
bầu trời đầy sao, có suối nước trong, vách đá cao, có tiếng chim hót vang 
trong rừng mù sương vào mỗi sáng. Và nơi đây chúng tôi có dịp ngồi yên 
với nhau. 
Trong đời sống hằng ngày chúng ta làm gì mà có thì giờ để ngồi với nhau 
uống một tách trà bạn nhỉ! Mà bạn nghĩ xem, bận rộn quá thì làm sao ta có 
thì giờ để biết đến những gì khác đang có mặt chung quanh mình! Ngày nay 
chúng ta rất bận rộn nhưng vẫn sẽ không bao giờ thấy đủ, như ông Eric 
Hoffer, một triết gia của thế kỷ 20, viết: “Ta sẽ không bao giờ có đủ những 
gì mà mình không thật sự cần đến, để mang lại cho ta hạnh phúc.” (You can 
never get enough of what you don't really need to make you happy.) Và vì 
vậy mà chúng ta sẽ cứ bận rộn mãi. 
Lánh xa không phải là trốn chạy 
Nhưng bạn biết không, thật ra tôi nghĩ, chúng ta về đây không phải để lánh 
xa mà là tiếp xúc lại với sự sống của mình, cho sâu sắc hơn. Tôi nhớ trong 
kinh có dạy rằng nếu ta biết lánh xa, cách ly những gì mang lại cho mình 
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muộn phiền, mệt nhọc thì ta sẽ có được niềm vui và hạnh phúc. Ly sinh hỷ 
lạc. Nhưng thế nào là biết lánh xa? Ông Trang Tử có kể câu chuyện về một 
người chạy trốn bóng mình, “Một người sợ cái bóng của mình, ghét những 
vết chân của mình bèn chạy trốn; nhưng càng bước nhiều thì vết chân càng 
nhiều, càng chạy mau thì cái bóng càng theo bén gót; thấy như vậy vẫn còn 
chậm, nên anh ta lại càng ráng chạy mau hơn nữa, không ngừng, tới nỗi kiệt 
lực mà chết. Người đó thật dại khờ, không biết rằng chỉ cần dừng lại, đứng 
vào chỗ bóng mát sẽ không còn thấy bóng mình nữa; và nếu chỉ cần ngồi 
yên xuống sẽ không còn thêm vết chân của mình nữa.” 
Như vậy thì lánh xa cũng đâu có nghĩa là ta phải trốn chạy hoàn cảnh hay 
cuộc đời, mà chỉ có nghĩa là ta ý thức rõ được gốc rễ của vấn đề. Nhiều khi 
chỉ cần dừng lại cho yên thôi, ta cũng đã cách ly được những muộn phiền và 
khó khăn của mình rồi. 
Chúng tôi cùng với nhau bước chậm lại hơn, ngồi thẳng lưng hơn, mỉm cười 
nhiều hơn để mình bớt vội vã hơn. Bận rộn giúp đời cũng vẫn là một bận 
rộn, phải không bạn! Cũng như những sinh viên trong câu chuyện ở trên, vì 
bận rộn suy nghĩ về “người nhân hậu” mà họ không nhìn thấy được người 
đang cần sự giúp đỡ ngay trước mặt mình. 
Thênh thang như bầu trời  
Tôi nghĩ mục đích đầu tiên của sự sống là sống. Sống cho thật. Trong mỗi 
hoàn cảnh có cái sống chân chánh của nó. Khi ta đi đi cho thật, khi ta ngồi 
ngồi cho thật, khi ta thở thở cho thật, khi ta nằm xuống, khi ta uống một tách 
trà, khi ta hát ca... làm một điều gì hãy làm cho thật, cho dù ta đang ở đâu. 
Mà điều kiện để sống thật là khả năng dừng lại của mình. 
Nhưng giữa một cuộc sống đầy vội vã, lo toan hằng ngày, việc ấy có thực tế 
không bạn? Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được những lời phê bình của vài 
người bạn rằng, “Nói thì nghe hay và dễ, nhưng làm thì rất khó!” Nhưng tôi 
thường tự hỏi, nếu như ta không sống như vậy thì ta đang sống như thế nào 
đây? Ta đi như thế nào, ngồi như thế nào, và sống với những buồn vui của 
mình như thế nào đây? Và nếu việc ấy bây giờ là khó làm, thì bao giờ nó sẽ 
trở thành là dễ làm bạn hả? Tu học là để thấy lại được con người thật của 
mình, a genuine, whole person. 
Có lần tôi chia sẻ một câu chuyện về một vị thiền sư biểu diễn thiền bắn 
cung (zen archery) cho mọi người xem. Trong khi tất cả ngồi yên chờ đợi, 
thì thay vì nhắm mũi tên về tấm bia đằng xa, vị thiền sư lại hướng cung lên 
trời và buông mũi tên bay cao vào bầu trời xanh biếc. Có vài bạn viết 
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thư và chia sẻ với tôi về những ý nghĩa sâu xa khác nhau của câu chuyện ấy. 
Nhưng bạn biết không, tôi thì chỉ đơn giản hiểu rằng vị thiền sư ấy muốn 
nhắc nhở rằng, sự thực tập của ta có mặt ở khắp mọi nơi, trong mỗi việc 
mình đang làm, trong mỗi bước chân mình đi, trong mỗi hơi thở của ta. Nó 
thênh thang như bầu trời. 
Tôi thấy mũi tên của vị thiền sư ấy nhiệm mầu lắm, nó phá tung được cái ảo 
tưởng về một mục tiêu xa xôi nào đó của mình. Tất cả nơi nào mình đi cũng 
là nơi mình đang đến. Nếu nơi này mình có hạnh phúc thì nơi kia cũng vậy. 
Ta chỉ cần thực tập bây giờ và ở đây thôi. Chỉ đơn giản có vậy! 
Ðể có thể thương nhau 
Tháng này trời mưa thật nhiều. Có những hôm mưa liên tiếp mấy ngày 
không dứt. Con suối ở cạnh sở tôi làm nước chảy ồ ạt. Mấy ngày nay, mỗi 
tối tôi vào thư viện gần nhà để làm bài. Thư viện lúc nào cũng vắng người. 
Tôi nhớ ngày xưa khi còn đi học, thư viện bao giờ cũng đông, mỗi tối đến 
trễ một chút không còn bàn để ngồi học. Nhưng bây giờ thì khác, lúc nào 
cũng có bàn ghế trống. Ngày nay người ta có nhiều phương tiện tra cứu bằng 
Internet, nên có lẽ vì vậy thích ngồi ở nhà hơn. Nhưng tôi vẫn thích không 
gian của thư viện, có những hàng kệ sách, sự yên lặng, mọi người ngồi lắng 
nghe bên những trang sách mở. 
Ông Daniel Goleman có kể một câu chuyện này:  
Một ngày vào giờ tan sở ông lấy xe điện ngầm ở New York để đi về nhà. Lúc 
đó là vào giờ cao điểm, nên rất đông người. Trên chiếc thang dẫn xuống 
đường hầm, anh thấy có một anh chàng với vẻ mặt mất hồn ngồi trên một 
bậc thang, dựa vào tường. Ông thấy người ta qua lại như không biết đến sự 
có mặt của người thanh niên ấy, họ bước ngang qua anh, không một ai dừng 
lại để tìm hiểu. Thấy vậy, ông bước lại ngồi xuống bên cạnh anh ta và hỏi 
thăm. Khi thấy ông dừng lại, thì tự nhiên cũng có nhiều người khác cùng 
dừng lại để hỏi han. Và họ khám phá ra rằng anh ta là một người dân di cư, 
không biết nói tiếng Anh, anh đã lang thang mấy ngày nay và vì đói quá nên 
ngất xỉu. Thấy vậy, có người chạy đi mua cho anh thức ăn, nước cam...; mọi 
người chung quanh sốt sắng tận tình giúp đỡ.  
Ông Goleman nói rằng, thật ra chúng ta chỉ cần một người dừng lại thôi thì 
sẽ có những người khác theo ta. Trong cuộc đời này, dầu bận rộn đến đâu 
chúng ta cũng có thì giờ để lo cho nhau, phải không bạn! Bản chất của mỗi 
chúng ta bao giờ cũng biết thương yêu, chỉ cần mình biết dừng lại thôi. Và 
sự dừng lại ấy có thể bắt đầu từ chỉ một người như bạn. 
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ, 
nghề nghiệp. 

29950 Hunter Rd, #101,  Murrieta, CA 92563 
Cell: (702)-376-3971 
Off: (951) 461-8377 

Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 

951-672-4900 951-302-6900

Nhận giữ trẻ 
Ai có nhu cầu xin liên hệ Cô 
Hương Nhi: Cell 951-305-1798 
email: ginanhi@yahoo.com 
Địa chỉ: 26840 Maple Glen St, 
Murrieta CA 92563 

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 
Anh Chị Ba:  951-926-9986 

951-786-8693 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền Giáo 
Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: 619-282-9696  Fax: 619-516-1279 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off 773-734-4418 
Cell 501-908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  
email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel 951-677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  

Liên hệ 951-473-0325  

Blinds & Shutters 
100% basswood shutters 
2”&2.5” basswood blinds 

2”&2.5” fauxwood blinds vertical 
Free In-Home quote 

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  951-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591.

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA 
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid 

Vehicle,Certified Master ASE 
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer. 

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-973-1566

FULL REALTY – Service, Inc. 
Realtor DRE License # 01806276 

Liên lạc:  D. “Chris” Nguyen.  Cell:  951-834-7701 
Email: nguyenchris@hotmail.com     Fax: 951-870-4053 

Website: www.chrisnrealestate.com
Redhawk Family Dentistry 

44274 George Cushman Court, Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. Cell:  951-303- 8695 

 

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh 
Đấng Cứu Thế đầy quyền năng.  Nay con cầu khẩn Cha giúp con 
vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay.  Đọc những lời nguyện này 
9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại 
nguyện . Được việc hứa in lời nguyện này và tình Cha Trương 
Bửu Diệp.  Gia Đình Thuý Trần 


