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CN IX PHỤC SINH NĂM B 

LỄ CHÚA  BA NGÔI 
 
TIN MỪNG 
 Mt 28, 16-20 
 
"Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha 
và Con và Thánh Thần". 
 
Khi ấy, mười một môn đệ đi về 
Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. 
Khi thấy Người, các ông thờ lạy 
Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. 
Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông 
rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới 
đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con 
hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép 
rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và 
Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi 
điều Thầy đã truyền cho các con. Và 
đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho 
đến tận thế".  
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi 

 
Trong một xứ đạo miền quê xa xôi hẻo lánh, đa số dân chúng là người ít học 
và nghèo khổ.  Trong thánh lễ ngày Chúa Nhật, cha xứ giảng một bài giảng 
rất hùng hồn về Chúa Ba Ngôi. Trước khi kết thúc bài giảng, cha xứ hỏi: 
- Ông bà anh chị em có hiểu được gì về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không? 
Cả nhà thờ im lặng, nhưng có một bà cụ già đứng lên nói: 
- Thưa cha, cha giảng rất hay, con không hiểu gì hết nhưng con cũng xin nói 
lên những việc làm của con về việc tôn kính Chúa Ba Ngôi. Lúc nhỏ, con 
cũng được học giáo lý, được nghe các dì phước dạy về Chúa Ba Ngôi và con 
đã làm trong cuộc sống của con là:  Mỗi ngày trước khi đi ngủ con dành ra 
ba phút, chỉ ba phút ngắn ngủi thôi vì suốt ngày con phải làm việc cực nhọc, 
tối về mệt mỏi, con không còn đọc kinh nhiều được nữa, vì thế con chỉ có ba 
phút thôi rồi ngủ ngon lành. 
Phút đầu tiên con nhìn lại những khuyết điểm: nào là con gây lộn với người 
hàng xóm, nào là con tức giận với chồng với con trong gia đình …con nhìn 
lại những sự thiếu sót lỗi lầm đó và con dâng điều đó lên cho Chúa Cha. 
Phút thứ hai con nhìn lại xem con có làm điều gì tốt trong ngày hôm đó 
không: những việc tốt như con cho người hàng xóm một cộng hành, cho một 
em bé một cái bánh, dỗ một đứa bé khóc vì nhớ mẹ đi làm ruộng chưa về … 
những việc tốt nhỏ nhặt đó con cũng xin dâng lên cho Chúa Giêsu và con 
nói với Chúa rằng: Mặc dầu con có nhiều tật xấu, nhưng con cũng có những 
việc lành nho nhỏ, con xin góp những việc lành nho nhỏ đó để cộng tác với 
việc cứu chuộc của Chúa, để đền bù một chút tội lỗi của con. 
Phút thứ ba con so sánh xem việc tốt, việc xấu con đã làm trong ngày, con 
lại thấy việc xấu nhiều hơn việc tốt, nhưng con cũng dâng hết lên cho Chúa 
và con nói: Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hoá và biến đổi cuộc sống của 
con mỗi ngày một tốt hơn. 
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Như thế đó, con chỉ có làm bấy nhiêu đó thôi để sống mầu nhiệm Chúa Ba 
Ngôi.”  
Bạn thân mến! Làm sao giải thích được mầu nhiệm Chúa Ba ngôi? Một 
Chúa duy nhất, nhưng lại có Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh 
thần. Ba Ngôi phân biệt rõ ràng đến nỗi không hề lẫn lộn, không bao giờ hòa 
trộn, nhưng lại chỉ là một Thiên Chúa. Làm sao giải thích? Làm sao để hiểu 
cho được? Nhưng dù cho có khó khăn đến đâu đi nữa, dù cho mầu nhiệm 
Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn chỉ là một huyền nhiệm đối với trí khôn hạn hẹp 
của con người, thì không phải vì thế mà ta không thể biết gì về mầu nhiệm 
Chúa Ba Ngôi. Xin mời bạn cùng với tôi, chúng ta hãy lần theo dấu chân 
ngược xuôi rao giảng của Chúa Giêsu trong Tin Mừng để hiểu thêm về mầu 
nhiệm cao cả này . 
Qua Chúa Giêsu, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi được diễn tả qua sự hiệp thông 
trong tình yêu “Cha Con”. Tình yêu đó là keo sơn gắn bó Chúa Cha và Chúa 
Con trở nên một. “Ta và Chúa Cha là một” (Ga.10:30). Đó là lời giảng dạy 
của Chúa Giêsu nơi hành lang Solomon của đền thờ Giêrusalem ngày xưa. 
Cũng tại nơi đây, Chúa Giêsu cũng đã hé mở cho chúng ta biết một sự hiệp 
thông trọn vẹn: “Chúa Cha ở trong Ta và Ta ở trong Chúa Cha” (Ga.10:38). 
Đó phải là sự hiệp thông trọn vẹn trong tư tưởng, trong lời nói và trong cả 
việc làm . 
Qua Chúa Giêsu, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi được diễn tả cụ thể hơn và dễ 
hiểu hơn trong "công cuộc cứu chuộc" của Ngài. Qua "Ðấng Hóa Thân Làm 
Người", Thiên Chúa Cha được diễn tả là Đấng yêu thương và nhân hậu, bao 
dung và tha thứ. Ngài đau khổ vì tội lỗi con người vấp phạm, Ngài đau khổ 
khi con người đau khổ... chính vì thế: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi 
đã ban Con một của Người, để tất cả những ai tin vào Con của Ngài, thì 
không phải hư mất, nhưng được sống đời đời..." (Ga.3:16) 
Qua Chúa Giêsu, chúng ta được biết về Chúa Thánh Thần. Trong bữa ăn 
cuối cùng, Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần là "Ðấng Bảo Trợ" từ Chúa Cha 
cho các môn đệ (Ga.14:26). Sau khi chết và sống lại, Ngài hiện ra nhiều lần 
với các môn đệ, thổi hơi vào các ông để ban Thánh Thần và sai các ông đi 
làm nhân chứng cho Ngài (Ga.20:22). Và trong ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn 
đệ đang ở trong tình trạng hoang mang sợ sệt, Chúa Giêsu đã đến bên các 
ông, Ngài ban Thánh Thần cho các ông và biến các ông từ những kẻ nhút 
nhát trở nên những người mạnh dạn đi loan báo Tin Mừng. 
Bạn thân mến, đối diện với Thiên Chúa, con người quá bé nhỏ. Mầu 
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nhiệm về Thiên Chúa như một bầu trời mênh mông cao cả, trí tuệ con người 
như một cánh chim tung bay trong bầu trời mênh mông ấy. Cánh chim 
không thể che phủ cả bầu trời. Nếu muốn che phủ bầu trời, cánh chim phải 
lớn bằng cả bầu trời… 
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin cho cuộc sống của con mỗi ngày được trở nên 
giống hình ảnh của Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi, hình ảnh của hiệp nhất; của 
yêu thương và nhân hậu; của bao dung và tha thứ. Amen. 

SỐNG ĐẠO 
ĐIỀU GIẢN DỊ CAO QUÍ 
Chín năm và một mối tình 
Theo giới truyền thông Mỹ, đám cưới của cặp đôi được tổ chức rất bình dị 
vào ngày 18.5.2012 vừa qua, ít ngày sau khi Priscilla Chan chính thức tốt 
nghiệp khoa y Đại Học California, thành phố San Francisco, Mỹ, đúng một 
ngày sau khi Facebook chính thức phát hành cổ phiếu lên sàn chứng khoán 
Nasdaq ( IPO ). 
Mark Zuckerberg và Priscilla Chan gặp nhau cách đây chín năm, khi cả hai 
còn đang là sinh viên tại Đại Học Harvard. Năm 2005, khi Zuckerberg 
chuẩn bị rời khỏi nơi này, anh đã đặt câu hỏi với bạn gái mình là “có muốn 
làm việc tại Facebook không?” Tuy nhiên, cô 
gái người Mỹ gốc Hoa tốt nghiệp Đại Học 
Harvard chuyên ngành sinh học năm 2007 
chưa bao giờ hiện thực hóa lời đề nghị của 
Zuckerberg: trở thành nhân viên của 
Facebook. …. 
Đám cưới bất ngờ và giản dị 
Một ngày sau cú hích ra mắt thị trường 
chứng khoán được báo chí Mỹ mô tả “đi vào lịch sử” trên sàn chứng khoán 
của mạng xã hội Facebook, chú rể 28 tuổi Zuckerberg đã tiến hành đám cưới 
bình dị với cô dâu 27 tuổi, Priscilla Chan. Chàng tặng nàng một chiếc nhẫn 
hồng ngọc “vô cùng giản dị” – theo lời một vị khách có mặt tại buổi tiệc miêu 
tả, do chính tay Zuckerberg thiết kế mẫu. 
Đám cưới được tổ chức tại nhà riêng của Zuckerberg ở Palo Alto, bang 
California. Tất cả 100 khách mời là họ hàng và bạn bè thân thiết trước đó 
còn tưởng đây chỉ là buổi tiệc ăn mừng… lễ tốt nghiệp đại học của Priscilla 
Chan, và dĩ nhiên ai cũng đều bị bất ngờ. 
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Một kết thúc có hậu từ một tình yêu đẹp và bình dị. Mark Zuckerberg hiện 
đang nắm giữ 503,6 triệu cổ phiếu và giữ quyền điều hành công ty. 
Hẳn nhiều người trong chúng ta mấy ngày nay đều biết và xôn xao về thông 
tin này. Học và tốt nghiệp trường Đại Học Havard ( ước mơ của bao nhiêu 
người ), giàu có ( nắm quyền điều hành một trong những công ty giàu có 
nhất nước Mỹ ), sở hữu kiến thức ( chủ mạng thông tin ảnh hưởng nhất nhì 
thề giới ), nhưng tổ chức đám cưới với người yêu ( chin năm một mối tình ), 
tại nhà riêng ( không phải tại nhà hàng sang trọng ), khoảng 100 khách mời ( 
nói theo kiểu ta là 10 bàn ), quà cưới đơn giản ( Một chiếc nhẫn hồng ngọc 
“vô cùng giản dị” ).  
Một người có rất nhiều thứ như thế mà lại tổ chức lễ cưới như vậy đáng cho 
chúng ta học hỏi. Ngược hẳn với bài học này, chúng ta đang chứng kiến 
những kiểu tiêu tiền như nước của một loại “công tử Bạc Liêu” mới, đám 
cưới “siêu sang” đầy mỉa mai của những kẻ mà xét trình độ, tài năng và của 
cải không đáng làm học trò của Mark Zuckerberg. Chạy đua với những kiểu 
ăn chơi cho có đẳng cấp, họ đang làm những chuyện lố bịch phù phiếm. 
Cách đây hai năm tôi có được mời đi dự một đám cưới của một gia đình 
quen biết, hai anh chị là người có học, trước đây cả hai là nhà giáo, khi cơ 
cấu kinh tế thay đổi, anh có việc ở một công ty nước ngoài, vị trí khá cao 
nên thu nhập lớn, chị loay hoay làm từ thiện rồi ngẫu hứng mở “chuỗi” nhà 
hàng khá thành công, tiền lời từ các nhà hàng chị dành cho người nghèo, thu 
nhận nhân viên chị nhằm giáo dục thanh tiếu niên làm người.  
Hai anh chị làm đám cưới cho con trai ở một nhà hàng khách sạn năm sao 
nổi tiếng ở thành phố Sàigòn. Anh con trai vừa đi du học ở nước ngoài về 
thương một cô bé… nhà quê ! Hai ông bà cha mẹ cô dâu chưa một lần biết 
đến chợ Bến Thành. Đám cưới diễn ra trong một bầu khí hết sức thân mật, 
khách trong nước lẫn ngoài nước khoảng… 10 bàn (nên nhớ anh làm giám 
đốc bán hàng của một tập đoàn lớn, có cả ngàn đại lý ở khắp nơi trên đất 
nước ).  
Ông bố chú rể khai mạc tiệc rất giản đơn, anh lên nói vài lời về tiến trình 
“chúng nó” thương nhau, bổn phận làm cha làm mẹ phải lo cho con cái, cám 
ơn mọi người đã đến dự, cám ơn cha mẹ cô dâu đã vui lòng làm sui, “anh 
chị sui” đã làm cho anh nhớ lại thời gian khổ, ngồi bờ ruộng vấn điếu thuốc 
rê trong giờ nghỉ của thời phải đi lao động Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhớ lại 
hương đồng gió nội, nhớ mùi rạ mùi rơm, nhớ làn khói chiều làm cay mắt 
khi nấu bếp, nhớ củ khoai lang lùi trong bếp lửa thân thương…  
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Anh ngỏ vài câu tiếng Anh với bạn bè và đồng nghiệp, rồi bữa tiệc bắt đầu. 
Không văn nghệ, không MC, không hò hét, không vũ điệu nhảy nhót, không 
chân dài chân ngắn váy thấp váy cao, không đội hoa đội nến, không tháp ly 
rượu rót đầy tràn… bầu khí thân mật mọi người nói chuyện ăn uống thoải 
mái, chính bố mẹ chú rể chủ động làm cho thoải mái, anh chị sui ăn uống 
kiểu nông dân, không câu nệ muỗng nĩa, khăn ăn, ly tách… 
Ngày nay có quá nhiều kiểu đua đòi “cho bằng em bằng chị”, tốn kém vô 
ích, thậm chí gây bất đồng cho cuộc sống hôn nhân mai hậu, người ta quá 
bận tâm vào những cái hào nhoáng bề ngoài mà bỏ quên những sự chuẩn bị 
cần thiết cho nội tâm là yếu tố quan trọng của cuộc sống. Sẽ là vô ích khi 
đám cưới thật to nhưng không tạo nên hạnh phúc. Điều quan trọng là sẽ 
sống ngày mai ra sao thì họ bỏ quên. Ích gì khi “nở mặt nở mày” nhưng “ba 
bẩy hăm mốt ngày” gia đình trở thành địa ngục. Giản đơn bình dị nhưng 
chân thành và yêu thương là sự khôn ngoan cần phải được tạo dựng. 
Chúng ta bắt đầu chuẩn bị vào Hè, đối với Giáo Hội, chúng ta bước vào 
“mùa lễ lạc”, ngay sau kết thúc niên học, các Giáo Phận, các Dòng Tu vào 
“mùa chịu chức”, vào “mùa khấn hứa”, chúng ta sắp đối diện với những 
những điều nhức nhối như những nhức nhối 
của xã hội, dĩ nhiên với tư cách của Hội 
Thánh theo Chúa Kitô, Hội Thánh của 
người nghèo, vấn đề của chúng ta sẽ nhức 
nhối hơn gấp bội. Chúng ta sẽ tổ chức hay 
tham dự các Lễ Tạ Ơn của các tân Linh Mục 
như thế nào? Đó là thách đố của chúng ta 
hôm nay. 
Tôi nhớ lại vào tháng 8 năm 1999 , khi Giáo 
Phận Long Xuyên tổ chức lễ phong Giám Mục cho hai Linh Mục, Giuse 
Trần Xuân Tiếu và Giuse Ngô Quang Kiệt, tin tức được loan đi để xin cầu 
nguyện nhưng không đặt thiệp mời một ai, Ban Tổ Chức chuẩn bị cơm hộp 
cho bất cứ ai đến tham dự lễ phong chức, sau lễ đó, tiếng ra tiếng vào khá ồn 
ào, lắm người đã phê bình nặng lời, họ xem như “không bình thường” và 
không đúng cách.  
Lễ phong chức giản dị như vậy, nhưng hai vị Giám Mục đó đã sống rất xứng 
đáng, cách riêng Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, người mà nay đã lui vào 
ẩn mình như đời đan tu, ngài đã hết lòng với Giáo Phận trong những ngày 
được đặt làm Giám Mục Lạng Sơn, một Giáo Phận có trăm ngàn khó khăn, 
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ngài đã sống xứng đáng là một vị Tổng Giám Mục của Hội Thánh Công 
Giáo khi kiên cường lên tiếng cho Giáo Hội và cho con người.  
Còn đó những tiếng nói của ngài dõng dạc cất lên ở hội trường UBND thành 
phố Hà Nội năm 2008, cất lên giữa những người đang “hằm hè nghiến lợi 
nghiến răng” như muốn cắn xé Giáo Hội. “Tôn giáo là quyền của con người, 
không phải là đặc ân xin – cho”, ngài đã nhận lấy trách nhiệm không chỉ là 
trách nhiệm tôn giáo, thứ tôn giáo quanh quẩn trong Nhà Thờ, nhưng còn là 
trách nhiệm với đất nước, dân tộc và lịch sử của đất nước này khi chỉ ra cái 
sai của sự lạm quyền, tham nhũng, bất minh.  
Vị Tổng Giám Mục đó đã lãnh lấy sứ mạng mục tử trong một buổi lễ hết sức 
giản dị, không rềnh rang, không tiệc tùng, không “vinh qui bái tổ” hoành 
tráng… Nhưng 4 năm qua, những biến chuyển của xã hội đang tiếp tục chứng 
minh con người kiên cường bất khuất và yêu mến ấy đúng, đúng trong cả tầm 
nhìn và đúng trong cả cách ứng xử với xã hội. 
Hãy học nơi những tấm gương giản dị nhưng tuyệt vời, hãy học cách sống 
cho đời và cho người, chúng ta cần giúp nhau sống cuộc đời ngắn ngủi ở 
trần gian này một cuộc sống có ý nghĩa. 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 27.5.2012 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Chúa Thánh Thần tạo dựng hiệp nhất và hiệp thông giữa mọi dân nước 
Vatican (Vat. 27/05/2012) – “Lễ Ngũ Tuần là lễ của sự hiệp nhất, hiểu biết 
và hiệp thông nhân loại. Thần Khí của Thiên Chúa, là Ðấng ban cho chúng 
ta một con tim mới, một tiếng nói mới và một khả năng truyền thông mới, 
làm cho chúng ta rộng mở cho tha nhân và cho thế giới.” 
Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh 
lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống trong đền thờ thánh Phêrô sáng Chúa 
Nhật 27 tháng 5 năm 2012. 
Thánh lễ đã bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi sáng. Cùng đồng tế với Ðức Thánh Cha 
có 40 Hồng Y, và 50 Tổng Giám Mục và Giám Mục. Tham dự tánh lễ hàng 
trăm linh mục tu sĩ nam nữ, ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh và 10.000 giáo 
dân. Ðảm trách phần thánh ca trong thánh lễ ngoài ca đoàn Sistina của Tòa 
Thánh, còn có 150 thánh viên ca đoàn và ban nhạc trẻ của Hàn lâm viện 
Thánh Cecilia, và ca đoàn hướng dẫn tín hữu gồm 60 ca viên. 
"Anh em hãy bước đi theo Thần Khí và sẽ không bị dẫn tới sự thỏa mãn của 
xác thịt" (Gl 5,16) thánh Phaolô giải thích rằng đời sống cá nhân của chúng 
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ta bị ghi dấu bởi một cuộc xung khăc nội tâm, bởi một sự chia rẽ giữa các 
thúc đẩy đến từ xác thịt và các thúc đẩy đến từ Thần Khí, và chúng ta không 
thể theo cả hai. Thật vậy, chúng ta không thể vừa ích kỷ vừa quảng đại, vừa 
theo khuynh hướng thống trị người khác vừa cảm thấy niềm vui phục vụ vô 
vị lợi. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn với sự trợ giúp của Thần Khí Chúa Kitô. 
Vì các công việc của xác thịt là các tội ích kỷ, bạo lực, thù nghịch, bất hòa, 
ghen tương, chia rẽ. Ðó là càc tư tưởng và hành động không giúp ta sống là 
người và là kitô hữu thực sự trong tình yêu. Ðó là hướng đi dẫn chúng ta tới 
sụ hư mất cuộc sống. Trái lại, Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tới các đỉnh 
cao của Thiên Chúa, để ngay trên trái đất này chúng ta sống mầm giống 
cuộc sống thiên linh của tình yêu, niềm vui và hòa bình (Gl 5,22). Như thế 
sự hiệp nhất của lễ Ngũ Tuần đối chọi lại sự phân tán của tháp Babel. 
Chúng ta phải cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn 
chúng ta lựa chọn chân lý của Chúa Kitô được thông truyền trong Giáo 
Hội.” 
Phỏng vấn ÐTGM Angelo Becciu Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh về 
vụ ăn cắp thư từ của Ðức Giáo Hoàng 
Phỏng vấn Ðức Tổng Giám Mục Angelo Becciu, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa 
Thánh, về vụ ăn cắp thư từ của Ðức Giáo Hoàng. 
Vatican (Osservatore Romano, 30-5-2012) - Cay đắng và đau buồn vì những 
gì xảy ra trong những ngày qua tại Vatican, nhưng cũng quyết tâm và tin 
tưởng đương đầu với tình thế thực sự là khó khăn. Ðó là những tâm tình 
người ta cảm thấy nơi vị Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðức Tổng Giám 
Mục Angelo Becciu, trong cuộc nói chuyện với giáo sư Giovanni Maria 
Vian, Tổng giám đốc báo "Quan sát viên Roma" về đề tài thu hút sự chú ý 
của rất nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới, nghĩa là vụ bắt giam ông 
Paolo Gabriele người giúp việc Ðức Thánh Cha, ngày 23 tháng 5 năm 2012, 
vì ông giữ nhiều tài liệu kín thuộc về Ðức Giáo Hoàng. Do chức vụ, Ðức 
Tổng Giám Mục Becciu làm việc hằng ngày, tiếp xúc chặt chẽ với Ðức Giáo 
Hoàng (Ðức Tổng Giám Mục là nhân vật thứ ba tại Tòa Thánh, sau Ðức 
Thánh Cha và Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh, và thường được ví như 'bộ 
trưởng nội vụ' của Tòa thánh). Ðức Tổng nói gì đây về tâm tình của người 
làm việc tại Tòa Thánh? Ngài đáp: 
"Với những người gặp nhau trong những giờ này, chúng tôi nhìn nhau trong 
mắt và chắc chắn tôi đọc được sự ngỡ ngàng và lo âu, nhưng tôi cũng thấy 



 9

được quyết tâm tiếp tục phục vụ âm thầm và trung thành với Ðức Giáo 
Hoàng". 
Một thái độ người ta cảm thấy hằng ngày trong đời sống của các văn phòng 
tại Tòa Thánh và của thế giới Vatican bé nhỏ, nhưng chắc chắn là không trở 
thành tin tức trong trận hồng thủy truyền thông bùng lên sau những sự kiện 
trầm trọng và gây kinh hoàng về nhiều khía cạnh trong những ngày nay. 
Trong bối cảnh có, Ðức Tổng Giám Mục Becciu quan tâm cân nhắc lời nói 
để nhấn mạnh "kết quả tích cực" của cuộc điều tra, cho dù đó là một kết quả 
cay đắng. Và rồi, những phản ứng trên thế giới, một đàng có thể biện minh 
được, đàng khác, chúng gây lo âu và đau buồn về cách thức thông tin, do 
những sự tưởng tượng, không tương ứng tí nào đối với thực tại" 
Hỏi: Thưa Ðức Tổng Giám Mục, người ta có thể phản ứng mau lẹ và đầy đủ 
hơn về vụ này hay không? 
Ðáp: Ðã đang và sẽ có sự tôn trọng nghiêm túc đối với nhân vị và các thủ 
tục như luật lệ của Vatican trù định. Vừa khi xác nhận được sự kiện, ngày 25 
tháng 5, Phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến tin tức, dù có là một cú "sốc" 
đối với mọi người, và sự kiện này gây ngỡ ngàng. Vả lại cuộc điều tra vẫn 
đang tiến hành. 
Hỏi: Ðức Tổng thấy Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 thế nào? 
Ðáp: Ngài đau buồn. Vì theo những gì người ta có thể kiểm chứng cho đến 
nay, kẻ ở gần ngài dường như là thủ phạm của những hành động không thể 
biện minh được dưới mọi khía cạnh. Dĩ nhiên nơi Ðức Giáo Hoàng, tâm tình 
cảm thương đối với người liên hệ vẫn trổi hơn. Nhưng vẫn còn sự kiện là 
hành vi mà ngài phải chịu thực là tàn bạo: Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã 
thấy các thư bị đánh cắp từ nhà của ngài và xuất bản. Những thư ấy không 
phải chỉ là thư từ riêng tư, nhưng đúng hơn là những thông tin, suy tư, 
những bày tỏ lương tâm, và cả những bộc lộ mà ngài nhận được với tư cách 
duy nhất là do sứ vụ của Ngài. Vì thế, Ðức Giáo Hoàng thực sự đau buồn, 
cũng vì bạo lực mà tác giả của những thư hoặc bút tích ấy gửi cho ngài phải 
chịu. 
Hỏi: Ðức Tổng có thể đưa ra một phán đoán về những gì xảy ra hay không? 
Ðáp: Tôi coi việc xuất bản các thư đánh cắp như thế là một hành vi vô luân 
trầm trọng chưa từng thấy. Tôi lập lại, nhất là vì đây không phải chỉ là một 
sự vi phạm - vốn đã rất trầm trọng - sự kín đáo riêng tư mà bất kỳ ai cũng có 
quyền - nhưng còn là vì đó là một sự xúc phạm hèn nhát đối với một tương 
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quan tín nhiệm giữa Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 và những người ngỏ lời 
với ngài, cho dù là để bày tỏ những sự phản đối trong lương tâm. Chúng ta 
hãy lý luận: không phải chỉ có thư tư gửi cho Ðức Thánh Cha bị đánh cắp, 
nhưng những việc làm ấy còn là một sự chà đạp lương tâm của người ngỏ 
lời với Ðức Thánh Cha trong tư cách ngài là vị Ðại diện Chúa Kitô và đó là 
một sự xúc phạm đối với sứ vụ của người Kế Vị Thánh Phêrô. Trong nhiều 
tài liệu được xuất bản, người ta thấy chúng ở trong bối cảnh vốn đòi phải có 
sự tín nhiệm hoàn toàn. Khi một tín hữu Công giáo nói với Ðức Giáo 
Hoàng, họ có nghĩa vụ phải cởi mở như là khi đứng trước Thiên Chúa, cũng 
vì họ cảm thấy được bảo đảm nhờ sự kín đáo tuyệt đối. 
Hỏi: Người ta muốn biện minh cho việc xuất bản các tài liệu đó dựa theo 
tiêu chuẩn gọi là thanh tẩy, minh bạch, cải tổ Giáo Hội. 
Ðáp: Những lối ngụy biện như thế không đi xa lắm. Cha mẹ tôi không 
những đã dạy tôi đừng trộm cắp, nhưng còn dạy đừng bao giờ nhận những 
đồ mà người khác ăn cắp. Tôi thấy đó có những nguyên tắc đơn giản, có lẽ 
quá đơn giản đối với một số người, nhưng chắc chắn là khi một người không 
nghĩ tới các nguyên tắc ấy, thì dễ bị lầm lạc và đưa người khác đến sự hư 
hỏng. Không thể có sự canh tân mà lại chà đạp luật luân lý, có lẽ họ theo 
nguyên tắc mục đích biện minh cho phương tiện, nhưng đây là nguyên tắc 
không hợp với tinh thần Kitô giáo. 
Hỏi: Nhưng Ðức Tổng trả lời thế nào cho những người đòi quyền thông tin? 
Ðáp: Tôi nghĩ rằng trong những ngày này, về phía các ký giả, cùng với 
nghĩa vụ phải trình bày những gì đang xảy ra, còn phải có một sự tôn trọng 
luân lý đạo đức nữa, nghĩa là phải can đảm minh bạch đừng chiều theo sáng 
kiến của một đồng nghiệp mà tôi không do dự gọi đó là một sáng kiến tội ác. 
Một chút sự lương thiện trí thức và tôn trọng luân lý nghề nghiệp tối thiếu, 
chắc chắn là không gây hại cho thế giới truyền thông. 
Hỏi: Theo nhiều bình luận, thì những thư từ được xuất bản biểu lộ một thế 
giới nhơ bẩn bên trong Giáo Hội, đặc biệt là Tòa Thánh. 
Ðáp: Ðàng sau một vài bài báo, dường như tôi thấy một sự giả hình sâu xa. 
Một đàng họ lên án tính chất chuyên chế và quân chủ của cơ quan lãnh đạo 
trung ương của Giáo Hội, nhưng đàng khác, họ lại cảm thấy như một gương 
mù vì một vài người viết cho Ðức Giáo Hoàng để bày tỏ tư tưởng và cả 
những lời than phiền về chính cơ quan lãnh đạo ấy. Nhiều tài liệu được xuất 
bản không biểu lộ cuộc đấu tranh hoặc trả thù, nhưng là biểu lộ sự tự do tư 
tưởng mà người ta trách Giáo Hội không cho phép. Tóm lại, chúng tôi 
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không phải là những xác ướp, và những quan điểm khác nhau, thậm chí 
những đánh giá lượng định trái nghịch nhau là điều khá bình thường. Nếu ai 
cảm thấy không được hiểu và cảm thông, thì có quyền nại đến Ðức Giáo 
Hoàng. Có gì là gương mù đâu? Vâng phục không có nghĩa là từ bỏ quyền 
có phán đoán riêng, nhưng biểu lộ một cách chân thành và sâu rộng ý kiến 
của mình, để rồi tuân hành quyết định của bề trên. Ðó không phải là một sự 
tính toán, nhưng là một sự gắn bó với Giáo hội được được Chúa Kitô muốn. 
Ðó là những yếu tố cơ bản của quan điểm Công Giáo. 
Hỏi: Những tranh giành, thuốc độc, nghi ngờ: phải chăng Vatican là như 
thế? 
Ðáp: Tôi không nhận thấy điều đó trong môi trường này và rất tiếc vì người 
ta có một quan niệm lệch lạc như thế về Vatican. Nhưng điều đó phải làm 
cho chúng ta suy nghĩ, và kích thích tất cả chúng ta dấn thân hết mình để 
làm nổi bật một cuộc sống thấm đượm Tin Mừng. 
Hỏi: Vậy phải nói gì với các tín hữu Công Giáo và những người đang quan 
tâm nhìn Giáo Hội? 
Ðáp: Tôi đã nói về sự đau buồn của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16, nhưng tôi 
phải nói rằng nơi Ðức Giáo Hoàng không bị suy giảm sự thanh thản giúp 
ngài cai quản Giáo Hội một cách quyết liệt và sáng suốt. Cuộc gặp gỡ các 
Gia đình công giáo thế giới sắp khai mạc tại Milano. Ðó là những ngày đại 
lễ trong đó người ta thở hít niềm vui được làm Giáo Hội. Chúng ta hãy đón 
nhận dụ ngôn Tin Mừng mà Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 nhắc nhở chúng ta 
cách đây vài ngày: bão tố dập vùi trên căn nhà, nhưng nhà không bị sập. 
Chúa nâng đỡ căn nhà sẽ không bão tố nào có thể phá đổ căn nhà ấy". 

(Osservatore Romano, 30-5-2012) 
G. Trần Ðức Anh OP chuyển ngữ 

Tin về Viện Giáo Vụ - Ngân hàng Vatican 
Vatican (VIS, WHÐ 28-05-2012) - Trong những ngày qua, sự kiện ông 
Ettore Gotti Tedeschi, giám đốc Viện giáo vụ (tức Ngân hàng Vatican) bị 
Hội đồng quản trị bỏ phiếu bất tín nhiệm và bị cách chức, đã trở thành 
nguồn tin sốt dẻo cho các hãng thông tấn. Báo chí Việt Nam cũng đưa tin 
với những tựa đề hấp dẫn, chẳng hạn: "Bí ẩn trong ngân hàng Vatican" 
(Tuổi Trẻ, ngày 26-5-2012). Chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về Viện giáo vụ 
để đọc giả hiểu rõ bối cảnh của vụ việc. 
Viện Giáo Vụ (Istituto per le Opere di Religione, Institute for the Works of 
Religion, viết tắt là: IOR), cũng được gọi là ngân hàng Vatican, được thành 
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lập năm 1887 để giúp Ðức giáo hoàng điều hành vấn đề tài chính của Giáo 
Hội. Khách hàng chủ yếu của ngân hàng này là các nhân viên và văn phòng 
của Vatican, các dòng tu, các giáo phận, các tổ chức bác ái công giáo và 
những tổ chức khác của Giáo Hội. Trước đây, nhiều giáo dân người Ý cũng 
có quan hệ với ngân hàng này, nhưng những cải tổ sau này đã giới hạn việc 
sử dụng ngân hàng cho các việc bái ái và các nhân viên Vatican mà thôi. 
Theo sự cải tổ từ năm 1989, một hội đồng giám sát được thiết lập gồm năm 
chuyên viên tài chính, có trách nhiệm giám sát hoạt động của ngân hàng và 
chỉ định giám đốc. Thành viên của hội đồng này được tuyển chọn do tiểu 
ban gồm năm vị hồng y được chính Ðức giáo hoàng chỉ định. Tiểu ban này 
có trách nhiệm bảo đảm cho ngân hàng hoạt động đúng quy chế. Theo lời 
giải thích của Ðức hồng y Castillo (+2007), tiểu ban các hồng y chỉ giải 
quyết những vấn đề quan trọng nhất, cụ thể là mối quan hệ với công chúng 
và với các cơ quan của giáo triều Rôma. 
Ngân hàng Vatican cung cấp các dịch vụ ngân hàng như giữ tiền, đổi tiền và 
chuyển tiền cho các giáo phận, dòng tu, các tổ chức bác ái và tôn giáo khác. 
Ví dụ, việc gửi tiền tại ngân hàng này giúp cho các tổ chức công giáo không 
bị tịch thu tài khoản do các chính phủ không có thiện cảm với công giáo. 
Ngân hàng cũng giúp đỡ nhiều cho các tổ chức tôn giáo hoạt động tại nhiều 
quốc gia, ví dụ một dòng truyền giáo muốn gửi tiền cho cộng đoàn ở châu 
Phi, họ có thể giữ tài khoản bằng Mỹ kim tại ngân hàng Vatican và chỉ đổi 
thành tiền châu Phi khi cần thiết. 
Lợi nhuận của ngân hàng được trình lên Ðức giáo hoàng và phần lớn được 
ngài dùng vào việc giúp các Giáo hội có nhu cầu. Ðức hồng y Castillo giải 
thích: "Có nhiều Giáo hội trong thế giới thứ ba và ngày nay tại Ðông Âu cần 
sự giúp đỡ. Ðức Thánh Cha cần có tiền để giúp nhiều việc: ở Rwanda, 
Mozambique và những nơi khác. Tất cả đều là việc bác ái, chỉ dành một 
phần nhỏ cho việc chi phí của giáo triều Rôma". 
Viện giáo vụ đã từng bị công kích về nhiều chuyện, từ việc giúp các nhà 
giàu ở Ý trốn thuế đến việc rửa tiền cho Mafia. Vụ việc ồn ào nhất là sự sụp 
đổ của Banco Ambrosiano năm 1982 mà Viện giáo vụ bị kết án là có dính 
líu. Người đứng đầu Viện giáo vụ lúc ấy là Tổng giám mục Paul Marcinkus, 
người Mỹ. Không ai nghĩ rằng ngài đã dùng vị thế cá nhân để kiếm lợi riêng 
nhưng nhiều người cho rằng ngài hơi ngây thơ khi quá tin tưởng Roberto 
Calvi là giám đốc ngân hàng Ambrosio lúc đó. 33 người đã bị buộc tội trong 
vụ việc này, Roberto Calvi tự tử ở cầu Blackfriars tại Luân Ðôn, riêng Tổng 
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giám mục Marcinkus có quyền miễn trừ về ngoại giao nên chính phủ Ý 
không thể kết tội. 
Nhiều khi, các tổ chức tôn giáo, cách riêng tại Ý, cũng có thể gây khó khăn 
cho ngân hàng Vatican, chẳng hạn khi họ dùng những tài khoản của mình để 
giúp các ân nhân tại Ý chuyển tiền ra nước ngoài mà không bị chính quyền 
Ý kiểm soát. Vì có hằng trăm hội dòng và tổ chức tôn giáo có tài khoản tại 
ngân hàng nên không dễ để kiểm soát được những lạm dụng này, do đó ngân 
hàng bị quy gán trách nhiệm là cộng tác với hoạt động rửa tiền. 
Ðôi khi ngân hàng Vatican cũng được sử dụng để tránh những hạn chế của 
các quốc gia về việc chuyển tài sản của Giáo hội. Ví dụ, Tòa Thánh đã 
chống lại việc cấm vận kinh tế đối với Ba Lan sau khi nước này ban hành 
thiết quân luật năm 1981, và tiếp tục gửi tiền giúp Giáo hội Ba Lan qua ngân 
hàng Vatican. 
Tương tự như thế, Tòa Thánh chống lại việc cấm vận kinh tế đối với Cuba, 
do đó những nguồn giúp đỡ từ Hoa Kỳ có thể gửi cho Giáo Hội Cuba qua 
ngân hàng Vatican; đây là điều mà theo quy định của Hoa Kỳ, là trái luật. 
Ngoài những sai sót trong việc điều hành, không thể không nói đến sự tấn 
công từ bên ngoài. Ðức hồng y Castillo nhận định: "Tại Ý, ảnh hưởng của 
Tam điểm rất lớn trong hoạt động ngân hàng và báo chí, và họ tấn công Tòa 
Thánh cũng như Viện giáo vụ cách dữ dội".  

R.V.A. 

Cựu thủ tướng Anh, ông Tony Blair tuyên bố rằng không đức tin thế 
giới sẽ gặp thảm kịch, tai họa.  

Luân Ðôn, Anh quốc (VietCatholic News; 
NMS, 22/05/2012) - Nguyên Thủ tướng Anh 
Tony Blair đã đưa ra một lập trường bảo vệ sôi 
nổi về tôn giáo, khi ông tuyên bố thế giới sẽ đi 
đến thảm kịch, tai họa nếu không có đức tin. 
Trong một cuộc phỏng vấn trước hơn 4,300 
người tại một cuộc họp tham khảo thuộc giáo 
phái Anh ở Sảnh đường Royal Albert, Luân 
Ðôn, ông Blair cũng tiết lộ rằng ông đã một 
lần bị một viên chức khiển trách vì đã đề nghị 

kết thúc một bài diễn văn với câu: "Xin Thiên Chúa chúc lành cho Anh 
Quốc." 
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Ông Blair nguyên là một tín đồ Anh giáo và đã trở thành tín hữu Công giáo 
năm 2007 - ngót một năm sau khi ông bước khỏi vai trò lãnh đạo đất nước 
của ông, -- nói rằng đức tin cần cho sự sống vì nó khai tâm đức tính của con 
người trong lối sống xã hội. 
Ông đặt vấn đề: "Yếu tính đức tin của chúng ta bên cạnh những điều chúng 
ta tin chắc chắn, như là những Kitô hữu, về Chúa Giêsu Kitô và tin nơi 
Người trong đời sống của chúng ta, là gì?". Và ông đã đề nghị câu trả lời 
như sau: "tôi nghĩ rằng nghĩa vụ thiết yếu của con người dành cho con người 
vô cùng quan trọng," "Tôi thiết nghĩ một thế giới không đức tin sẽ là một thế 
giới trên con đường thảm họa, tai ương, tôi thực sư tin như vậy. 
Nhà cựu lãnh đạo Ðảng Lao động nhận thức rằng "Thiên Chúa và tôn giáo 
cũng có thể bị các nhà lãnh đạo lạm dụng" và cảnh báo những ai có thể lạm 
dụng tôn giáo vào mục đích chính trị của họ. 
Ông kể lại một trải nghiệm cá nhân: đó là khi ông đề nghị kết thúc một bài 
diễn văn đơn giản với tư cách là thủ tướng và nói câu: "Xin Thiên Chúa ban 
phúc lành cho nhân dân Anh," thì một phụ tá đã tỏ vẻ không đồng ý và nói 
rằng: "Tôi chỉ nhắc ngài Thủ tướng một điều: "Ðây không phải là nước 
Mỹ." Sau đó ông bỏ ý tưởng này. 
Pakistan: Đề nghị phong thánh cho cố bộ trưởng Shahbaz Bhatti 
Các Kitô hữu ở Pakistan và nhiều nhóm tôn giáo khác mong muốn Đức 
Thánh Cha phong thánh cho cố bộ trưởng Shahbaz Bhatti. 
Islamabad, Pakistan (06/03/2012) – Nhân dịp lễ giỗ một năm ngày qua đời 
của ông Shahbaz Bhatti, cựu bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số Pakistan, 
bị sát hại ngày mùng 02 tháng 03 năm 2011, các Kitô hữu Pakistan cùng 
nhiều người Hồi giáo, Ấn giáo và nhóm thiểu số tôn giáo khác, ngỏ ý xin 
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tôn phong ông Shahbaz Bhatti là thánh tử 
đạo của Giáo Hội. 
Các thánh lễ giỗ và đêm canh thức cầu nguyện cho cựu bộ trưởng Shahbaz 
Bhatti được tổ chức tại Faisalabad, rồi tại Khushpur, tỉnh Punjab, quê hương 
của ông, tại Lahore, Multan, Karachi và nhiều nơi khác ở Pakistan. 
Tại thủ đô Islamabad, nơi bộ trưởng Bhatti bị những người cực đoan bắt 
chết, một buổi lễ đã được tổ chức với cuộc rước đuốc và di ảnh đi ngang qua 
nhà ông, nơi mà năm ngoái đã diễn ra cuộc phục kích gây ra cái chết cho 
ông. 
Trong buổi lễ, một nhóm các nhà hoạt động xã hội đã trao cho ông Paul 
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Bhatti, em trai của ông Shahbaz và hiện là cố vấn của Bộ hòa hợp quốc gia 
của Thủ tướng Gilani, một lá cờ của Liên minh các nhóm tôn giáo Thiểu số 
tại Pakistan (APMA), một tổ chức được thành lập bởi chính vị bộ trưởng đã 
bị giết, để khuyến khích Paul Bhatti tiếp tục cuộc chiến vì bình đẳng và 
quyền lợi cho tất cả các công dân. 
Cố bộ trưởng Shahbaz Bhatti đã bị giết chết vào sáng ngày 02 tháng 03 năm 
2011, khi ông đang trên đường đi làm; cơ thể của ông trúng khoảng 30 viên 
đạn. 
Trong nhiều tháng, chính quyền đã cố gắng che đậy vụ việc, đổ lỗi vụ ám sát 
là do tranh chấp gia đình, và sau đó là do vấn đề tài chính. 
Cho đến nay, chưa rõ ai thực hiện vụ sát hại này, nhưng ngay sau vụ việc 
xảy ra, một nhóm cực đoan Pakistan lên tiếng nhận trách nhiệm vụ này; tuy 
nhiên cảnh sát nói rằng bọn giết người vẫn còn trong bóng tối. 

 
Tang lễ cố bộ trưởng Shahbaz Bhatti 
Tuy nhiên, nhiều người ở Pakistan muốn lưu giữ kỷ niệm về ông Shahbaz 
Bhatti, bằng cách cổ vũ chứng tá chính trị – văn hóa của ông như là một 
nhân vật thế tục và đa văn hóa của Pakistan, giống như vị cha già dân tộc 
Ali Jinnah đã hết lòng phục vụ trước đây. 
Ðức cha Joseph Coutts, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Karachi, một bạn 
thân của ông Shahbaz Bhatti, đã cử hành thánh lễ giỗ một năm tưởng nhớ 
ông Shahbaz Bhatti. Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Tổng Giám mục Joseph 
Coutts chia sẻ rằng: “Ông Shahbaz Bhatti sống trong ký ức của chúng ta vì 
sứ mạng và sự hy sinh của ông nhân danh Kitô giáo. Ông là đại sứ của hòa 
bình, tình yêu và tình huynh đệ, và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh của 
chúng ta theo bước chân của ông”. 
Linh mục Anjum Nazir ca ngợi đức tin vững vàng của ông Shahbaz Bhatti, 
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khi nói rằng: “Ông Shahbaz Bhatti luôn mang chuỗi Mân côi trong người, 
điều này chứng tỏ sự gắn bó của ông với đức tin của mình”. 
Giải thích mong ước của cộng đồng Kitô hữu Pakistan trong việc xin phong 
thánh cho ông Shahbaz Bhatti, cha Pervez Emmanuel xác nhận và nói rằng: 
“Xin Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI hãy tuyên phong ông Shahbaz Bhatti 
là vị thánh tử đạo của Giáo Hội”. 
Tưởng cũng nên nhắc lại, đó là Bộ trưởng Phụ trách vấn đề các nhóm Thiểu 
số tại Pakistan đã bị giết chết vì cuộc đấu tranh của ông chống lại luật chống 
phạm thượng của đất nước, và vì việc ông bênh vực cho bà Asia Bibi, người 
mẹ 45 tuổi có năm con, bị kết án tử hình về các cáo buộc là cải đạo sang Hồi 
giáo. 
Cha Pervaiz, linh mục quản xứ ở vùng Khushpur đa số Công giáo, nói về 
cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới, nơi mà lần đầu tiên và nhờ các nỗ lực của 
cố bộ trưởng Shahbaz Bhatti, bốn ghế Thượng viện được dành cho đại diện 
các nhóm thiểu số tôn giáo, rằng: “Ðây là kết quả do nỗ lực làm việc và 
tranh đấu của ông Shahbaz Bhatti”. 
Còn cha Anwar Patras phát biểu: “Ông Shahbaz Bhatti đã sống cuộc đời 
như một tín hữu trung thành của Chúa Giêsu Kitô. Ông biết ông có thể sẽ bị 
ám sát, nhưng ông kiên định trong việc bênh vực cho các cộng đồng không 
có tiếng nói và bị gạt ra bên lề xã hội tại Pakistan”. 

R.V.A. 

Tông thư gửi Giáo Hội Trung Quốc đã mang lại kết quả 

 
Lm. Peter Peng Jiandao thuộc giáo phận Hàm Đan (Yongnian), tỉnh miền 
bắc Hà Bắc, TQ. Ngài theo học chương trình đào tạo linh mục trong cộng 
đồng Giáo hội bí mật trước khi ra hoạt động công khai. 
UCAN (30.5.2012) - Đức Thánh cha Bênêđictô XVI ký Tông thư lịch sử gửi 
Giáo Hội Trung Quốc hôm 27-5, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm 
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2007. Ngài nêu rõ sứ mệnh và lập trường cứng rắn của Giáo Hội Công giáo. 
Hai năm sau khi tông thư được phát hành, tôi cảm thấy buồn trước sự thờ ơ 
của các giám mục Trung Quốc và đã viết bài bình luận bày tỏ hối tiếc vì 
thấy tông thư giống như “một sao băng lóe sáng trong nháy mắt”. 
Hôm nay dựa trên quan sát trong những năm gần đây, tôi cảm thấy tông thư 
đang mang lại những thay đổi tinh tế cho Giáo Hội Trung Quốc. 
Trong tông thư, Đức Giáo hoàng thần học gia nói về tình hình của Giáo Hội 
theo quan điểm thần học, đặc biệt là việc Giáo Hội tại Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa vẫn còn bị chia rẽ. 
Ngài nhấn mạnh các nguyên tắc Giáo Hội không thể bỏ qua và hy vọng tất 
cả người Công giáo có thể làm việc chung với nhau vì lợi ích của nhân dân 
Trung Quốc và thế giới một khi vượt qua những hiểu lầm trong quá khứ. 
Sự chia rẽ trong Giáo Hội Trung Quốc khiến cho người dân cảm thấy đau 
buồn nhưng Đức Thánh cha nói: “Không có người nào trong Giáo Hội là 
người ngoại quốc, nhưng tất cả đều là công dân cùng một dân tộc, chi thể 
trong cùng một nhiệm thể Đức Kitô. Giao ước hiệp thông bí tích là Thánh 
Thể, được bảo đảm qua sứ vụ của các giám mục và linh mục”. 
Qua đó, chúng ta có thể hiểu tại sao Đức Thánh cha công nhận rất nhiều 
giám mục bất hợp thức. Trước đây, cộng đồng Giáo Hội “bí mật” trung 
thành hầu như không thể hiểu được các nguyên tắc và chính sách của Tòa 
Thánh, thường cảm thấy họ bị phản bội. Thực ra, Đức Thánh cha đang chấp 
nhận sự trở về của người con hoang đàng bằng tấm lòng của người cha. 
Tông thư còn thể hiện sự cảm thông sâu sắc của ngài về “những tình huống 
phức tạp rõ ràng” trong Giáo Hội Trung Quốc. 
Giữa những hoàn cảnh đó, người Công giáo Trung Quốc, nhất là các giáo sĩ 
có thể cảm nhận sâu sắc rằng họ thuộc cộng đoàn Giáo Hội hoàn vũ, vốn 
không một thế lực nào trên thế gian này có thể chia rẽ được. 
Sự quan tâm của người cha và giáo huấn nghiêm khắc của Đức Thánh cha 
thúc đẩy Giáo Hội Trung Quốc tỉnh thức. Mặc dù chúng ta không thể thấy 
có sự thay đổi lớn lao nào và cuộc sống dường như diễn ra bình thường, 
nhưng tôi tin rằng sẽ ngày càng ít người thực sự đi theo cơ cấu độc lập khỏi 
Tòa Thánh, như được chứng minh trong các trường hợp sau. 
Đức Giám mục John Liu Jinghe của Đường Sơn từ chối tấn phong cho giám 
mục bất hợp thức của Thừa Đức hồi tháng 11-2010. Đức Giám mục Joseph 
Li Liangui của Cangzhou (Xianxian) đã hối lỗi sau khi tham dự lễ tấn phong 
ở Thừa Đức về và thể hiện sự quyết tâm giữ gìn đức tin Công giáo, ngài 
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từ chối tham dự Hội nghị Đại biểu Công giáo toàn quốc. Tòa Thánh kêu gọi 
các giám mục Trung Quốc tránh tham dự hội nghị này, hồi tháng 12-2010. 
Đức cha Stephen Yang Xiangtai của Hàm Đan bí mật tấn phong Đức Giám 
mục phó Joseph Sun Jigen hồi tháng 6-2011 để tránh không cho giám mục 
bất hợp thức tham dự. 
Tháng sau, các linh mục triều thuộc Thẩm Dương (Liêu Ninh) nhóm họp tại 
tòa giám mục để cầu nguyện chung và bảo vệ Đức Giám mục Paul Pei 
Junmin khỏi bị chính quyền bắt đi dự lễ tấn phong giám mục bất hợp thức. 
Các linh mục của giáo phận Liêu Thành (Yanggu) từ chối đồng tế Thánh lễ 
với giám mục của họ là Joseph Zhao Fengchang, người đã tham dự một số 
lễ tấn phong bất hợp thức. 
Các linh mục của giáo phận Hà Trạch gần đó cũng không chấp nhận ngài 
làm giám quản của họ do các chức sắc Giáo Hội ở Bắc Kinh bổ nhiệm. Cho 
đến khi vị giám chức không có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ xin Tòa 
Thánh tha thứ, các linh mục của Liêu Thánh chỉ đồng tế Thánh lễ Dầu với 
ngài vào Thứ Năm Tuần Thánh. 
Những hành động này là hưởng ứng tốt nhất của giáo sĩ Trung Quốc dành 
cho tông thư cũng như ý thức bảo vệ hàng giáo phẩm. 
Tông thư còn nhấn mạnh sứ vụ giáo huấn và cai quản của giám mục “được 
Chúa trao ban thông qua ơn bí tích truyền chức thánh”, nhưng “về bản chất 
chỉ có thể được thực hiện trong sự hiệp thông phẩm trật với người đứng đầu 
và các thành viên trong giám mục đoàn”. 
Sau khi các linh mục Paul Lei Shiyin của Lạc Sơn và Joseph Huang 
Bingzhang của Sán Đầu bất chấp giáo luật nhậm chức giám mục bất hợp 
thức, Đức Thánh cha đã ra vạ tuyệt thông cho họ. Quyết định này không 
những duy trì giá trị của giáo luật mà còn duy trì địa vị kế nhiệm Thánh 
Phêrô của Đức Thánh cha. 
Các án phạt vạ tuyệt thông này đã ngăn chặn được một số ứng viên có thể 
được “tự phong giám mục”. Một số giáo phận đã trì hoãn các lễ tấn phong 
giám mục được lên kế hoạch trước hồi năm ngoái, vì các ứng viên này chưa 
nhận được sự chấp thuận của Đức Thánh cha. Đa số linh mục và giáo dân hy 
vọng các ứng viên giám mục của họ được sự chấp thuận của Đức Thánh cha 
trước khi được phong chức. 
Những dấu hiệu này cho thấy rõ ràng tông thư của Đức Thánh cha 
Bênêđictô gửi Giáo Hội tại Trung Quốc đã mang lại một số kết quả. 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
VIII/  Tân BMV tuyên thệ và nhậm chức trước CĐ: 10/6/2012  
      _ Sau bài thuyết giảng Phúc Âm, Trưởng Ban Bầu Cử xướng danh  
         mời tân BMV lên tuyên hứa và nhận trách nhiệm trước mặt  
         cha Quản nhiệm và CĐ. 
      _ Tân BMV đọc lời tuyên hứa trước CĐ. 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
TỘI PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN LÀ TỘI NÀO? 
LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 
Hỏi: Nhân lễ Chúa Hiện Xuống, Xin cha giải thích rõ tại sao tội phạm đến 
Chúa Thánh Thần thì không được tha thứ?  
Trả lời: Trong Tin Mừng Thánh Maccô, Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo thật 
anh  em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói 
phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói 
phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn 
đời.” (Mc 3,28-29) 
Chúng ta phải hiểu thế nào về lời  dạy trên đây của Chúa Giêsu?  
Trước hết, chúng ta cần nhớ là những lời Chúa Giêsu đã nói với các Tồng 
Đồ về Chúa Thánh Thần như sau: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật 
vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh  em; 
nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh  em. Khi Người đến, 
Người  sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và 
về việc xét xử.” (Ga 16: 7-8) 
Đấng Bảo Trợ (the Paraclete) mà Chúa Giêsu nói đây chính là Chúa Thánh 
Thần. Ngài là Thần Chân Lý (the Spirit of Truth) là Thần Khí của Thiên 
Chúa (the Spirit of God) là Đấng  được sai đến để “dẫn anh  em tới sự thật 
toàn vẹn” (Ga 16, 13) một sự thật hay chân lý mà các Tông Đồ không  thể 
hiểu thấu nếu không có ơn soi sáng  trợ giúp của Thần Khí Chúa là Chúa 
Thánh Thần, tức Ngôi Ba Thiên Chúa.  
Vì thế, sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã hiện ra với  các Tông Đồ, 
thở hơi vào các ông và nói: “Anh  em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20: 
22). Chúa ban Thánh Thần cho các Môn đệ để giúp họ thấu hiểu những điều 
Người đã dạy bảo họ trong 3 năm sống chung và đi rao giảng Tin Mừng 
Cứu Độ, trước khi Người thọ nạn thập giá , chết, sống lại và lên Trời.  
Khi lãnh nhận bí tich rửa tội, qua việc xức dầu thánh, chúng ta đã lãnh 
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nhận một phần ơn Chúa Thánh Thần. Với  bí tích thêm sức, ta được ban đầy 
đủ ơn của Chúa Thánh Thần, như ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết,  lòng mến, 
sức mạnh… để kiện toàn ơn tái sinh của phép rửa và để “cho ta có sức 
mạnh đặc biệt hầu loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm 
với  tư cách là những  nhân chứng đích thực của Chúa Kitô, nghĩa là để  
tuyên xưng danh Chúa một cách can trường  và không bao giờ hổ thẹn về 
Thập Giá của Người.” (Sách Giáo Lý Công Giáo, số 2044) 
Như thế, thật cần thiết biết bao cho ta được lãnh nhận những ơn quí báu của 
Chúa Thánh Thần để sống đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng và đức mến 
nồng  nàn hầu trở nên nhân chứng  đích thực và sống động  của Chúa Kitô 
trong trần thế này. 
Giáo Hội không thể lớn lên trong sự thánh thiện và khôn ngoan, cũng như 
không thể chu toàn được sứ mệnh mà Chúa Kitô trao phó, nếu không có sự 
phù giúp hữu hiệu của Chúa Thánh Thần. Vì thế, Giáo Hội luôn cầu xin ơn 
Thánh Linh trước khi làm bất cứ việc lớn nhỏ nào. Và phong trào, đoàn thể 
 nào có mục đích xin ơn Chúa Thánh Thần để canh tân đời sống thiêng 
liêng, thêm yêu mến Chúa Kitô và ơn cứu độ của Người thì đều được Giáo 
Hội khuyến khích, nâng đỡ. 
Tuy nhiên, ai mượn danh Chúa Thánh Linh để làm trò “ảo thuật” như đặt tay 
và xô cho người ta té ngã và nói ú ớ những gì không ai hiểu được thì đó chắc 
chắn không phải là ơn của Chúa Thánh Thần. Ai tiếp tục làm trò này cần 
chấm dứt để không mê hoặc giáo dân về ơn Chúa Thánh Thần. Không có 
giáo lý, tín lý nào dạy rằng Chúa Thánh Thần đến với ai thì người đó phải bị 
“té ngã” và miệng nói lảm nhảm những gì không ai hiểu được, kể cả người 
được té ngã đó. 
Ơn của Chúa Thánh Thần phải là lòng sốt mến, để thêm yêu mến Thiên 
Chúa hơn, lòng can đảm để làm chứng tá cho Chúa Kitô trước mặt người 
đời, và sức mạnh để chiến thắng ma quỷ và những gương xấu của thế gian. 
Hoa trái của ơn Thánh Linh phải là sự bình an, vui sướng nội tâm,  lòng sốt 
mến, yêu mến và kính sợ Chúa hơn cũng như  thêm chê ghét tội lỗi và mọi 
sự dữ trong trần gian này.  
Chính nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà người tín hữu chúng ta được lớn lên 
mạnh mẽ trong đức tin, được hiểu rõ hơn về những chân lý mà  Chúa 
Giêsu đã giảng dạy và được ý thức đầy đủ về nguy hại của tội lỗi, là cản trở 
duy  nhất cho ta sống tình thân với Chúa và có hy vọng được cứu rỗi. Lại 
nữa, cũng nhờ Chúa Thánh Linh mà ta  được thúc dục tin tưởng vào lòng 
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thương xót, tha thứ của Thiên Chúa, được an ủi khi gặp gian nan thử thách 
và nhất là được tăng thêm  lòng yêu mến  Chúa trên hết mọi sự phù phiếm ở 
trần gian này 
Đó  là đại cương những việc Chúa Thánh Thần đã và đang làm trong tâm 
hồn mọi tín hữu Chúa Kitô và trong Giáo Hội của Chúa từ thời sơ khai cho 
đến ngày nay và còn mãi mãi về sau cho đến hết thời gian. 
Tóm lại Giáo Hội nói chung và người tín hữu chúng ta nói riêng, đều rất cần 
ơn Chúa Thánh Linh để sống và tuyên xưng đức tin và mời gọi thêm nhiều 
người khác nhận biết và tin Chúa Kitô, là Đấng duy nhất cứu chuộc loài 
người qua Hy Tế thập giá.  
Như vậy,  tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội mang nội dụng sau đây: 
- Hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa là Cha nhân lành giầu lòng xót thương và 
tha thứ. 
- Từ khước ơn cứu chuộc của Chúa Kitô. 
- Phủ nhận Chân Lý mà Thần Khí Chúa đã mặc khải cho con người. 
- Không còn nhìn nhận tội lổi đã phạm để xin  được tha thứ.  
Tội nào cũng có thể được tha thứ nếu người ta còn tin tưởng vào lòng xót 
thương của Thiên Chúa. Vậy, nếu  nhờ Thần Khí Chúa mà ta nhận biết 
Người  là Cha nhân lành để chạy đến xin tha thứ mọi lỗi phạm vì yếu đuối,  
vì lầm lạc, thì điều kiện để được tha thứ là phải nhìn nhận  tội lỗi của mình 
và còn  tin tưởng nơi  lòng thương xót, thứ tha của Chúa. Ngược lại,  nếu 
chối từ Thiên Chúa, thất vọng hoàn toàn về tình thương tha thứ của Người 
cũng như  không còn tin  và yêu mến Người  nữa  là xúc  phạm nặng nề  đến 
chính Chúa Thánh Thần là Đấng đã giúp  ta nhận biết Thiên Chúa là Cha 
nhân hậu, nhận biết công trình cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, cũng 
như giúp ta nhìn  nhận  tội lỗi đã phạm. Chúa Thánh Thần  cũng là Đấng  đã 
nung  lửa yêu mến Thiên Chúa trong lòng mọi tín hữu.  Do dó, xúc phạm 
đến  Chúa Thánh Thần là bác  bỏ mọi công việc Người  đã làm trong linh 
hồn  ta và trong Giáo Hội của Chúa Kitô.  
Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã dạy: “Ai nói phạm đến Con Người (tức 
Chúa Giêsu) thì được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng 
được tha, cả đời này lẫn đời sau.” (Mt 12: 32)  
Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, trong Tông Thư   “Dominum et 
Vivificantem” cũng nói  như sau về tội phạm đến Chúa Thánh Thần: “Tội 
phạm đến Chúa Thánh Thần không phải chỉ đơn thuần xúc phạm đến 
Người bằng lời nói  mà hệ tại sự chối từ nhận lãnh ơn cứu chuộc 
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mà Thiên Chúa ban cho con người qua Chúa Thánh Thần hoạt động qua 
quyền lực của Cây Thập Giá.”(.ibid. no.46.3)  
Tóm lại, tội phạm đến Chúa Thánh Thần không thể tha thứ được vì kẻ xúc 
phạm đã hoàn toàn khước từ Thiên Chúa và tình thương tha thứ của Người.  
Nếu  đã không còn tin Chúa để chạy đến xin Người tha thứ tội lỗi thì làm 
sao thứ tha được nữa?  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Chuyện nhốt tù một nữ sinh gốc Việt tại Houston gây tranh cãi  

Khoa Văn 
Luật của tiểu bang Texas về việc vắng mặt ở trường học quy định học sinh 
không được nghỉ quá 6 ngày trong học kỳ 6 tháng hoặc 3 ngày trong một 
tháng nếu không có lý do chính đáng. Chính vì vậy mà vào ngày thứ tư 
(23/5/2012) vừa qua, cô Diane Trần, 16 tuổi, hiện đang học lớp 11 trường 
Willis, Texas đã bị thẩm phán Larry Moriarty phạt giam 1 ngày trong tù và 
đóng phạt 100 mỹ kim vì lại vi phạm luật này. Vào tháng trước cô Diane 
cũng đã bị chính ông Moriarty cảnh cáo vì vắng mặt quá số ngày cho phép ở 
trường học. 

 
Diane đã vừa khóc vừa cho biết rằng từ sau khi cha mẹ ly dị và rời đi mỗi 

người mỗi ngã, cô vừa đi học vừa phải cùng lúc đi làm 2 việc. 

 
Quan tòa Moriarty cho biết ông sẽ suy nghĩ thêm về trường hợp này. 
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Sau khi biết rõ hoàn cảnh của cô Diane, quan tòa Moriarty cho biết ông sẽ 
suy nghĩ thêm về trường hợp này và có khả năng sẽ thu hồi lại việc kỷ luật 
cô Diane để cô có thể xóa đi tiền án tù tội trong hồ sơ cá nhân. Ông Moriarty 
cũng đã từng tuyên bố rằng nếu bỏ qua cho một học sinh phạm luật nghỉ 
nhiều thì đám học sinh còn lại sẽ đi theo đà này. Tuy nhiên, quan tòa cũng là 
người có trái tim và chắc lần này thì đã động lòng ít nhiều trước câu chuyện 
của cô Diane. Với ước mơ trở thành bác sĩ, cô bé này đang rất lo sợ cho việc 
ở tù dù chỉ là một đêm sẽ gây ảnh hưởng xấu cho tương lai của mình. 
Trong một bài viết trong mục Business & Law của báo International 
Business Times, báo này còn cho rằng bản án dành cho cô Diane Trần 
đã tạo ra cơn phẩn nộ của dư luận (The controversial story of Diane Tran, 
a jailed honors student in Montgomery County, Texas, has sparked 
widespread outrage on the Internet.). 
Thậm chí nhiều người còn phê bình ông chánh án Lanny Moriarty đã tỏ ra 
quá máy móc theo luật mà không nhìn vấn đề qua những hoàn cảnh của cô 
Diane Trần, và cũng có một bài viết khác trên tờ Daily Caller Opinion còn 
cho rằng trường hợp vụ án Diane Trần đã bộc lộ nền tảng sai lầm của 
luật pháp Mỹ, là tình trạng overcriminalization (tội phạm hóa thái quá) 
khiến cho Mỹ trở thành quốc gia có tỷ lệ tù nhân trên đầu người cao 
nhất thế giới. 
Trường hợp cô Diane Trần thật phức tạp: Cô bị chánh án kết tội trốn học 
nhiều ngày, nhưng cô lại là học sinh danh dự, và trong lúc mới lớp 11 lại là 
học sinh đã lấy một số lớp AP (advanced-placement) được dùng làm các tín 
chỉ cho đại học. 
Hơn nữa, hoàn cảnh của cô thật đặc biệt: Bố mẹ đã ly dị và rời khỏi thành 
phố Willis, nơi cô đang học. Ngoài đi học, cô còn đi làm hai việc: 1 việc 
toàn thời gian và 1 việc bán thời gian để kiếm tiền giúp anh đang học đại 
học và nuôi em gái đang sống với họ hàng ở Houston, còn bản thân cô thì ở 
trọ tại nhà một người chủ. 
Bạn thân cô tâm sự rằng cô thường xuyên cảm thấy kiệt sức và không đến 
trường đúng giờ, đôi khi đến lớp sau lúc thầy cô giáo đã điểm danh rồi. 
Một cô bạn của Diane Trần thì kể với truyền thông Mỹ là cô ta sau giờ học 
là đi làm hết việc này đến việc nọ, và thức đến 7 giờ sáng để làm bài tập…” 
Với một nữ sinh như thế, cô lẽ ra được ca ngợi hơn là bị trừng phạt và 
bị nhốt tù! 
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Bản án trừng phạt và nhốt tù cô Diane Trần đã khiến dư luận khắp nơi phẩn 
nộ, vì hồ sơ tù đày trong lý lịch của cô có thể bị trường y từ chối và giấc 
mộng bác sĩ của cô bất thành, và thậm chỉ vết đen này trong hồ sơ sẽ tiếp tục 
gây khó khăn cho con đường đi làm và tiến thân sau này của cô. 
Dư luận cho rằng ông chánh án Moriarty đã quá máy móc theo sách vở và 
thiếu linh động để lắng nghe hoàn cảnh đặc thù của cô Diane Trần. 
Nhiều người đã kêu gọi: Thay vì nhốt tù và trừng phạt Diane Trần để làm 
gương cho các học sinh khác thì hãy lấy trường hợp học hành tốt của cô 
trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn mà cô đang đương đầu để làm gương cho 
tuổi trẻ Mỹ! 
 Nhiều ủng hộ viên của Diane Trần đã lập trang Thỉnh Nguyện Thư tại địa 
chỉ Change.org, và trong chỉ vài ngày đã có cả chục ngàn chữ ký ủng hộ. 
Câu chuyện Diane Trần trở thành câu chuyện được lan truyền tràn ngập trên 
mạng xã hội thread on Reddit. 
Một ý kiến trên thread on Reddit như sau: “Những người như cô Diane Trần 
là con người và ông (chánh án) có thể đối xử họ với sự tôn trọng mà họ 
xứng đáng được hưởng hoặc là ông có thể từ chức đi…” 
Trên tờ Daily Caller Opinion thì đặt vấn đề: Bản án mà chánh án 
Moriarty đưa ra có hợp lý không? 
Không ai phủ định ý định tốt đẹp (well-intentioned) của luật này, nhưng các 
kinh tế gia thường cảnh cáo rằng ý định tốt đẹp không có nghĩa là mang 
lại kết quả tốt đẹp (Yet, as economists regularly warn, intentions are not 
the same as results) mà trường hợp cô Diane Trần là một ví dụ biểu tượng. 
Vụ này đặt vấn đề là liệu luật pháp có còn là một giải pháp hiệu quả 
không(asking whether the law was an effective solution). 
Qua trường hợp nhốt tù và trừng phạt cô Diane Trần, chắc ai cũng thấy là 
luật pháp không phục vụ được mục đích và ý định tốt đẹp (a sign that the 
law is not serving its purpose) và càng không phải là một giải pháp hiệu quả. 
Trường hợp của cô Diane Trần càng làm cho nhiều người đặt vấn đề lớn hơn 
của nền luật pháp Hoa Kỳ: Đó là tình trạng overcriminalization (tội phạm 
hóa thái quá) khiến cho nhiều người phải lao vào vòng lao lý vì những 
luật lệ quá chú trọng vào trừng phạt (Indeed, Ms. Tran’s predicament is a 
small part of a greater problem in the U.S.: overcriminalization. Over the 
past few decades, state and federal lawmakers have made more things illegal 
and made the punishments for breaking laws more severe. In the case of 
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most criminal laws, no one has asked the key question: “Who’s going to 
jail?” We as a society are making voluntary and victimless acts criminal 
simply to express disapproval, without asking what the real human costs of 
enforcement are. Indeed, the United States has the highest per capita prison 
population in the world. Over 7 million Americans are in prison, a massive 
3% of the adult population. Nonviolent offenders compose more than half of 
the American prison population.) 
Và như đoạn văn trên, vì thế, nước Mỹ có tỷ lệ tù nhân cao nhất trên thế 
giới: Trên 7 triệu người Mỹ đang ở tù, chiếm 3% dân số người lớn… 
Và nữ sinh gốc Việt Diane Trần cũng vào tù… 
Và một đêm trong tù của Diane Trần đang rung chuyển lương tâm người Mỹ 
và đặt lại vấn đề luật pháp Mỹ. 

Nguyễn Dương 

  
Thẩm Phán Lanny Moriarty hôm Thứ Tư 30/5/2012 quyết định xóa “tội 
khinh miệt” mà ông đã kết án em Diane Trần, 17 tuổi, học sinh gốc 
Việt, lớp 11, trường Willis High School. 
Hà Giang 
Luật Sư Brian Wice, đại diện cho em Diane Trần, cho biết ông vừa nhận bào 
chữa cho Diane sáng Thứ Tư, và “rất hài lòng là Thẩm Phán Moriarty đã 
xóa tội khinh miệt tòa mà ông đã kết án Diane hôm Thứ Tư tuần trước!” 
“Ðiều này có nghĩa là và vụ án đáng tiếc xem như không bao giờ xảy ra, em 
Diane sẽ không có lý lịch hình sự, và khi nộp đơn xin vào đại học, em sẽ có 
một hồ sơ tốt như tất cả những học sinh ngoan khác cùng lứa tuổi.” Luật Sư 
Wice nhấn mạnh. 
Diane từng bị ra tòa một lần vì tội vắng học quá nhiều. Thẩm Phán Moriarty 
ra lệnh cấm cô vắng mặt lần nữa, nhưng tới khi cô lại không tới lớp, tòa gọi 
cô lên và bắt bỏ tù cô ngay tại chỗ. 
Tại tòa, Diane Trần, đã bị tòa án của quận Montgomery, tiểu bang Texas kết 
án tội khinh miệt tòa, bỏ tù 24 tiếng đồng hồ, và chịu phạt $100 vì tội bỏ học 
hơn 10 lần trong thời gian 6 tháng, quá ấn định của Texas. 
Trong khi đó, một tổ chức vô vị lợi ở tiểu bang Louisiana quyên góp được 
hơn $95,000 để giúp đỡ Diane Trần. 
Nói chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt, ông Paul Dietzel, sáng lập 
viên của Anedot, công ty cung ứng dịch vụ gây quỹ qua Internet, cho 
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biết họ đã từng gây quỹ cho nhiều tổ chức, nhưng trong trường hợp của 
Diane thì kết quả thật “quá sức mong đợi.” 
“Chỉ trong vài hôm, chúng tôi nhận được tiền từ 18 quốc gia và 49 tiểu 
bang, và mới chỉ hôm qua đến nay, số tiền nhận được đã nhảy từ $50,000 
lên hơn $90,000.” 
Ông Dietzel kể rằng sáng Thứ Sáu, tổ chức “Louisiana Children's Education 
Alliance,” trụ sở tại Baton Rouge, Louisiana liên lạc với công ty Anedot nhờ 
gây quỹ giúp Diane, và họ nhanh chóng thiết lập website cũng như tận dụng 
mọi trang mạng xã hội để gây quỹ. 
Theo lời ông Dietzel thì Diane đã trở lại trường, vẫn vừa đi học vừa đi làm, 
đang ráo riết học thi “final,” và sẽ không trả lời phỏng vấn báo chí cho đến 
hết ngày Thứ Năm, sau khi em thi xong. 
“Diane vừa tủi thân vừa rất xúc động khi biết em đang được nhiều người tận 
tình giúp đỡ.” Ông Dietzel nói. 
Rồi giải thích thêm, hiện “Louisiana Children's Education Alliance” đang 
cùng một trong những người chủ của Diane tìm cách thiết lập quỹ “trust 
fund,” để chuyển tiền gây quỹ cho Diane ăn học. 
Trước đó, trong thông cáo báo chí gửi đi ngày 29 Tháng Năm, tổ chức 
“Louisiana Children's Education Alliance” công bố là chiến dịch gây quỹ 
giúp Diane Trần, qua website www.HelpDianeTran.com và trang 
mạng www.Facebook.com/HelpDianeTran“rất thành công.” 
Cũng qua thông cáo báo chí, ông Charlie Davis, chủ tịch “Louisiana 
Children's Education Alliance” nói sở dĩ đứng ra quyên tiền giúp em vì “rất 
đau lòng khi biết chuyện của Diane” và “cô bé không chỉ là nạn nhân của 
một hệ thống giáo dục công yếu kém, mà còn là nạn nhân của một hệ thống 
tư pháp đã dùng cô như một trường hợp ‘điển hình’ cho những người khác!” 
Trên toàn quốc Hoa Kỳ, nhiều người lên án Thẩm Phán Moriarty là “cứng 
nhắc” và “khắc nghiệt.” 
Tại tòa, Diane khai rằng em học điểm cao, còn lấy thêm 3 lớp AP (lớp trình 
độ cao, chuẩn bị cho đại học), nhưng vì cha mẹ bỏ nhau bất thình lình, mẹ 
dọn đi tiểu bang khác, em phải vừa đi học vừa đi làm hai việc, để nuôi chính 
bản thân và cưu mang một người anh và một người em, nên đôi khi đã phải 
bỏ học vì kiệt sức. 
Diane làm việc toàn thời gian ở một tiệm giặt ủi, và làm thêm tại “Vineyard 
of Waverly Manor,” một ngôi nhà cho thuê làm đám cưới, vào cuối tuần. Cô 
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ở nhà với gia đình người chủ Vineyard of Waverly Manor. 
Một người bạn cùng học và cùng làm chung với Diane, Devin Hill, nói: “Cô 
ấy làm hết việc này đến việc khác, rồi đi học, làm bài, có khi thức tới 7 giờ 
sáng.” 
Diane nói lý do cô vắng mặt là buổi sáng mệt quá không dậy được. Có khi 
cô bị vắng nguyên một lớp, có khi vô kịp nhưng sau khi thầy cô đã điểm 
danh xong. 
Tin Diane bị bỏ tù trong hoàn cảnh đáng thương đã gây xôn xao dư luận 
khắp thế giới. Nhiều độc giả của nhật báo Người Việt gửi emails và gọi điện 
thoại vào tòa soạn ngỏ ý muốn giúp đỡ em. 
Ông Trần Dật, một cư dân tại Los Angeles, cho biết sau khi biết tin về Diane 
Trần, ông cứ băn khoăn chỉ mong ước có một tổ chức nào của người Việt 
Nam đứng ra nhận giúp đỡ em để ông “được đóng góp.” Ông nói với Người 
Việt: “Cháu Diane thật can đảm và có lòng hy sinh đáng phục. Cộng đồng 
Việt Nam chúng ta phải làm sao không nhiều thì ít phải giúp được cho cháu. 
Ngoài ra câu chuyện này cũng khiến các bậc cha mẹ phải nghĩ nhiều hơn 
đến con cái khi quyết định ly dị.” 
Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi em Diane bị bỏ tù, bà Mary Elliot, 
chủ nhân của Vineyards of Waverly Manor, nơi Diane làm việc hai ngày 
cuối tuần, cho biết em là “học sinh toàn điểm A,” và là “một cô gái rất 
ngoan.” 
“Lẽ ra Thẩm Phán Moriarty phải hiểu hoàn cảnh của Diane mà không bỏ tù 
em.” Bà nói. 
Nói chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt qua điện thoại, bà Sharon 
Hill, thuộc phòng giám thị trường Willis High School, chỉ nói vỏn vẹn: 
“Theo luật của liên bang, bà không thể tiết lộ tin tức gì về Diane Trần” và 
“muốn biết gì thêm thì hỏi tòa án.” 
Trong khi đó, trang mạng của Willis Independent School District đăng một 
thông cáo báo chí nói về trường hợp học sinh nghỉ học quá nhiều với thông 
điệp: “Trong những trường hợp này, sự việc hoàn toàn nằm trong tay tòa 
án.” 
Vài tiếng đồng hồ trước khi có quyết định xóa án, nói với Người Việt qua 
điện thoại, thư ký của Thẩm Phán Moriarty cho biết văn phòng thẩm phán sẽ 
có thông cáo báo chí sau. 
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