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CN LỄ LÁ 

 
Rước lá đi theo Chúa Giêsu trong vài giờ 
không phải là một điều khó khăn cho 
lắm. Đi theo Chúa giữa lúc Ngài được 
tung hô chúc tụng là điều dễ dàng. 
Nhưng tiếp tục đi theo Ngài khi Ngài đã 
bị mọi người bỏ rời và lên án, điều đó 
khó hơn nhiều. Tin Mừng không thấy nói 
đến một ai dám lên tiếng bênh vực cho 
Chúa Giêsu vào lúc đó, mà chỉ thấy lên 
tiếng đòi phóng thích cho tên đạo tặc 
Baraba.  

Nếu kitô hữu được định nghĩa là người đi 
theo Chúa kitô thì chắc chắn chúng ta sẽ 
có lúc nghiệm thấy nỗi khó khăn khi phải 
đến nơi mà mình không muốn đến. Con 
đường bước theo Chúa có lúc vui, lúc 
buồn. Chúng ta phải có mặt ở trong đám 
đông hoan hô Chúa khi vào thành và 
cũng không được vắng mặt khi Ngài hấp 
hối trên thập giá. 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
ĐÁM ĐÔNG DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ 

(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’) 
Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của danh hoạ Rembrandt, người Hoà 
Lan, sống vào thế kỷ 17, đó là bức tranh “ba thập giá”. 
Nhìn vào tác phẩm, ai cũng bị thu hút ngay vào trung tâm: giữa thập giá của hai 
người bất lương, thập giá của Chúa Giêsu trổi lên một cách ngạo nghễ. Dưới 
chân thập giá là cả một đám đông mà gương mặt nào cũng biểu lộ hận thù oán 
ghét… tác giả như muốn nói rằng: không chừa một người nào mà không dính líu 
vào việc đóng đinh Chúa Giêsu. 
Nhìn kỹ vào đám đông, người ta thấy có một gương mặt gần như mất hút trong 
bóng tối, nhưng một vài nét cũng đủ để cho các nhà chuyên môn chuẩn đoán 
rằng đó chính là khuôn mặt của danh hoạ Rembrandt (tác giả của bức tranh). 
Tại sao giữa đám đông của những kẻ đằng đằng sát khí khi tham dự vào cuộc 
thảm sát Chúa Giêsu, Rembrandt lại chen vào khuôn mặt của mình? Câu trả lời 
duy nhất mà người ta có thể đưa ra để giải thích về sự hiện diện của tác giả giữa 
đám người lý hình: đó là ý thức tội lỗi của chính ông. Rembrandt muốn thú nhận 
rằng: chính tội lỗi của ông đã đóng góp vào việc treo Chúa Giêsu lên thập giá. 
Và qua sự có mặt của ông, tác giả cũng muốn nói rằng, mọi người đều được dự 
phần vào việc đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá… 
Dưới cái nhìn lịch sử thì quả thực cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là hành 
động tội ác của những người Do Thái và La Mã cách đây 2000 năm. Phêrô đã 
chối bỏ Ngài. Philatô đã rửa tay để từ chối trách nhiệm của ông. Những người 
Do Thái đã cuồng tín kêu gào đóng đinh Ngài vào thập giá. Các binh sĩ La Mã đã 
đánh đập, hành hung Ngài và cuối cùng treo Ngài lên thập giá. 
Tuy nhiên, dưới cái nhìn của người có niềm tin, thì cái chết của Đức Kitô trên 
thập giá là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm, bởi vì chúng ta không thể hiểu được tại 
sao Con Một Thiên Chúa đã phải trải qua một thân phận đau đớn như thế? Mầu 
nhiệm, bởi vì một cách nào đó, người có niềm tin cũng cảm thấy mình đã thực sự 
tham dự vào việc đóng đinh ấy. Chúng ta tuyên xưng rằng Ngài đã chịu đóng 
đinh vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, nghĩa là chính do tội lỗi của chúng ta mà 
Ngài đã phải treo trên thập giá. Tội lỗi của chúng ta ngày nay, cho dầu cách xa 
2000 năm, vẫn là một chối bỏ, một tiếng reo hò, một sỉ vả hoặc chính một cái 
đinh đóng vào thân thể Ngài… 
Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lên thập giá, nơi Ngài đã bị treo lên 
trong tủi nhục đau đớn. Nhìn lên thập giá của Ngài để thấy được án phạt của tội 
lỗi. Nhìn lên thánh giá của Ngài để thấy được tình yêu bao la của Thiên Chúa. 
Phải, bên kia sự độc ác của tội lỗi, Chúa Giêsu chỉ muốn chúng ta nhìn thấy 
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được tình yêu của Thiên Chúa: một tình yêu không ngừng tha thứ, một tình yêu 
vượt lên trên mọi tư tưởng, mọi tiêu chuẩn phán đoán, mọi khát vọng của chúng 
ta. 
Nhìn lên thập giá Chúa không phải để thất vọng vì gánh nặng của tội lỗi, mà trái 
lại để cảm nếm được hồng ân bao la của Chúa, để cho tâm hồn được phấn khởi, 
tin yêu hơn… 
Nhìn lên thập giá Chúa để cảm nếm được ơn tha thứ của Ngài. Như thế, chúng ta 
cũng được mời gọi để cảm thông, để tha thứ hơn đối với người anh em của 
chúng ta. Càng nhận ra được tình yêu tha thứ của Chúa, chúng ta càng được mời 
gọi để tha thứ nhiều hơn. Càng tha thứ nhiều hơn, chúng ta càng dễ cảm nếm 
được ơn tha thứ của Chúa hơn. 

SỐNG ĐẠO 
CAN ĐẢM CHỖI DẬY 
Có hai người hành khách ngồi chung trong một chuyến xe lửa từ Tô-ri-nô đến 
Paris. 
Vào một ngày mùa đông, bầu trời xam xám không một tia sáng mặt trời, xe lửa 
chạy tới biên giới nước Pháp thì tuyết bắt đầu rơi, bên ngoài trời giá lạnh, nhưng 
trong xe hơi ấm của lò sưởi rất dễ chịu, thêm vào đó là tiếng máy đều đặn như 
tiếng nhạc ru ngủ cho cuộc hành trình thêm thoải mái. Một trong hai người hành 
khách tỏ vẻ băn khoăn lo lắng lạ thường, mỗi lần tới một nhà ga người ấy lại giật 
mình đứng phắt lên, đến gần cửa nhìn nhà ga và đọc lớn tên sân ga rồi ông lại trở 
về ghế ngồi và thở dài một cách thảm não. Sau nhiều trạm như thế, người bạn 
bên cạnh lên tiếng hỏi với tất cả sự quan tâm và tế nhị: 
- Có điều gì làm ông khó chịu hoặc ông bị đau ốm chăng? 
Ông ta thở dài một cách thảm não và nói: 
- Tôi không đau ốm gì cả, chỉ có điều là tôi đã lấy sai chuyến xe. Nó đang chạy 
ngược chiều với hướng của tôi định đi, lẽ ra tôi phải xuống xe từ những trạm 
trước kia rồi để đổi sang chuyến xe khác, nhưng tôi không có can đảm bước 
xuống giữa làn mưa tuyết trắng xóa, ngồi trong xe với hơi ấm như thế này dễ 
chịu hơn. 
Thái độ của người hành khách áy náy bất an ấy tượng trưng cho thái độ ù lì 
thường ngày cản trở chúng ta trong việc ăn năn thống hối để cải tà quy chánh. 
Người hành khách trong xe lửa lẽ ra phải can đảm bước xuống nhà ga để đổi 
sang chuyến xe lửa khác. Cũng giống như người biết mình đang đi lạc đường 
phải quay trở lại chính lộ. Biết mình đang tiến trên con đường tội lỗi, phải mau 
quay trở về con đường thiện, nhưng lại không có đủ can đảm cởi bỏ những thói 
quen cũ hoặc những tiện nghi vui sướng tạm bợ của đời sống không tốt lành. 
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Như thế, mỗi lúc lại càng đi xa hơn đích điểm mà mình muốn nhắm tới và rồi 
than vắn thở dài có ích lợi gì đâu. 
Thống hối cải tà quy chánh đòi hỏi sự can đảm dứt khoát, dù biết phải trả giá rất 
cao. Qua miệng các ngôn sứ, chúng ta được biết Thiên Chúa nhân từ và đầy lòng 
thương xót luôn chờ đợi các tội nhân ăn năn thống hối trở về với Ngài. 
Lạy Cha, xin Cha ban thêm sức mạnh để con đủ can đảm quay trở về với tình 
thương Cha khi nhận ra mình đã lạc đường. Xin giúp con thêm nghị lức để từ bỏ 
những thói quen xấu, biết mạnh mẽ dứt khoát với những gì làm con xa cách Cha. 
Lạy Cha Chí Ái! Cha đến thế gian không phải để xét đoán, nhưng để thế gian 
nhờ tin vào Cha mà được cứu rỗi, xin hãy nâng đỡ mỗi khi con vấp ngã, hãy giơ 
tay để dìu con đứng lên. Trong mùa chay này, xin giúp con thật sự ăn năn về 
những tội lỗi đã làm buồn lòng Cha để con được chung hưởng niềm vui Phục 
Sinh với Cha trong ngày sau hết. Amen! 

R. Veritas 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Thánh lễ Khai mạc Sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Phanxicô, Giám mục Roma 

VATICAN - 200.000 tín hữu cùng đại diện chính quyền 132 quốc gia cũng như 
nhiều phái đoàn các Giáo Hội Kitô và liên tôn đã tham dự thánh lễ khai mạc sứ 
vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Phanxicô từ lúc 9 giờ 30 sáng ngày 19-3-2013 tại 
quảng trường Thánh Phêrô. 
Lúc 8 giờ 45, Đức Thánh Cha Phanxicô đi trên chiếc xe díp màu trắng, mui trần, 
không có kính chắn đạn, tiến ra quảng trường Thánh Phêrô. Ngài tiến qua các lối 
đi để chào thăm các tín hữu, reo vui, vẫy cờ quốc gia của họ. Có lúc Đức Thánh 
Cha truyền dừng xe lại, ngài xuống xe ôm hôn một người khuyết tật, và những 
lúc khác, ngài ôm hôn các em bé do các nhân viên an ninh bế lên cho ngài. 
Trước thánh lễ, lúc 9 giờ 20 phút, Đức Thánh Cha đã xuống hầm dưới bàn thờ 

chính của đền thờ Thánh Phêrô và đến trước 
mộ của Thánh Tông Đồ trưởng. Tại đây, cùng 
với 10 thủ lĩnh các Giáo Hội Công giáo nghi 
lễ Đông Phương, trong đó có 4 vị Thượng 
phụ Giáo chủ, 4 vị Tổng Giám mục trưởng, 
trong số này 4 vị là Hồng y, ngài cầu nguyện 
và xông hương trên mộ Thánh nhân. Từ mộ 
Thánh Phêrô, hai thầy phó tế lấy hai chiếc 

đĩa: một đựng dây Pallium và một đựng nhẫn Ngư phủ của Đức Thánh Cha, để 
tháp tùng ngài trong đoàn rước tiến ra lễ đài trên thềm đền thờ Thánh Phêrô. 
Thành phần tham dự 
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Đi trước Đức Thánh Cha trong đoàn rước là 180 vị đồng tế, hầu hết là các Hồng 
y, trong phẩm phục màu trắng vàng, trong khi ca đoàn Sistina của Tòa Thánh hát 
Kinh cầu các Thánh, xin các vị phù giúp Đức tân Giáo Hoàng. 
Trong đoàn đồng tế, đặc biệt có 2 linh mục: cha José Rodriguez Carballo người 
Mêhicô và cha Aldolfo Nicolás Pachón, người Tây Ban Nha, Bề trên Tổng 
quyền Dòng Tên. Hai vị được mời đồng tế trong tư cách là Chủ tịch và Phó Chủ 
tịch Hiệp Hội các Bề trên Tổng quyền dòng nam. 
Việc giúp lễ do 15 tu sĩ Phanxicô thuộc Đền thánh La Verna ở miền trung Italia, 
nơi thánh Phanxicô Assisi nhận 5 dấu thánh, đảm trách với sự phụ giúp của 4 
thầy thuộc dòng Phanxicô Viện tu ở Roma. Phần thánh ca trong buổi lễ do Ca 
đoàn Sistina của Tòa Thánh gồm 65 ca viên do nhạc trưởng là Đức ông Massimo 
Palombella điều khiển, cộng thêm với Ca đoàn tổng hợp gồm 80 ca viên. 
Bên trái bàn thờ là 200 Giám mục và 33 phái đoàn của các Giáo Hội Kitô anh 
em, đứng đầu là Đức Thượng phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính thống 
Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng được coi là vị thủ lĩnh danh dự chung 
của toàn Chính thống giáo. Các vị lãnh đạo các Giáo Hội Tin lành, Hội đồng đại 
kết các Giáo Hội Kitô, và cả thầy Alois Loeser, tu viện trưởng tu viện Đại kết 
Taizé bên Pháp. 
Cũng ở bên trái nhưng xuống phía trước bàn thờ là phái đoàn của các tôn giáo 
bạn, từ Do thái giáo, Phật giáo, Hồi giáo, đạo Sikh, Jaina và Ấn giáo. Sau đó là 
1.200 linh mục và chủng sinh. 
Bên hông phải bàn thờ là chỗ dành cho 132 phái đoàn chính thức của các nước, 
đứng đầu là Tổng thống Cộng hòa Italia, ông Giorgio Napolitano, bà Tổng thống 
Cristina Fernández de Kirchner của Argentina, 6 vị vua, 32 vị Tổng thống, 3 thái 
tử, phần còn lại là các Thủ tướng chính phủ, phu nhân Tổng thống, hoặc phó 
Tổng thống, trong đó có ông Joseph Biden của Hoa Kỳ. 
Chính quyền thành Roma đã bố trí một số màn hình khổng lồ tại khu vực quảng 
trường Thánh Phêrô và đường Hòa Giải để dân chúng có thể tham dự thánh lễ. 
Đức Thánh Cha tiến ra lễ đài trước sự vỗ tay vang dội của mọi người. Nhiều lá 
cờ quốc gia cũng được các tín hữu phất lên, dưới bầu trời đẹp. 
Bài giảng của Đức Thánh Cha bị ngắt quãng nhiều lần vì những tiếng vỗ tay của 
các tín hữu, lần đầu khi ngài chúc mừng lễ Bổn mạng của Vị Tiền nhiệm và mời 
gọi các tín hữu cầu nguyện cho người. 
Để rút ngắn thời gian buổi lễ, không có phần tiến dâng lễ vật, và Đức Thánh Cha 
cũng không đích thân cho rước lễ, nhưng một thầy Phó tế đã làm thay. Trong khi 
đó có 500 linh mục mang Mình Thánh Chúa phân phát cho các tín hữu tại khu 
vực hành lễ. Sau thánh lễ, ở bên trong Đền thờ Thánh Thánh Phêrô, Đức Thánh 
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Cha đã chào thăm các vị thủ lĩnh của 132 phái đoàn chính thức do chính phủ các 
nước gửi đến dự lễ. Bắt đầu là bà Tổng thống Cristina Kirchner của Argentina và 
Tổng thống Giorgio Napolitano của Italia. 
Lễ khai mạc sứ vụ của Đức Thánh Cha kéo dài gần 2 giờ và được nhiều tín hữu 
trên thế giới theo dõi qua truyền hình. 
Tự nguyện cải cách đã bắt đầu khi các viên chức Vatican di chuyển bằng xe tắc 
xi 

Theo báo Úc Morning Herald thì báo chí Ý tường 
thuật: "Các viên chức Vatican tỏ vẻ xao xuyến bởi 
gương của Đức Tân Giáo Hoàng, đã bắt đầu thay 
đổi lối sống của họ bằng cách di chuyển bằng xe tắc 
xi chung quanh thành phố Rôma, thay vì sử dụng đội 
ngũ xe du lịch sang trọng. 
Báo La Stampa tường thuật: "Đức Thánh Cha, người 
đã dùng phương tiệng xe buýt nhỏ với các anh em 

Hồng Y, đã đứng xếp hàng mua điểm tâm (tự lấy thức ăn) tại nhà hàng Domus 
Sancta Martha (khách sạn Vatican) và tự trả tiền khách sạn, có thể nhìn qua cửa 
sổ và có thể thấy được những người chung quanh ngài người nào không theo lời 
khuyên dặn và không theo lời yêu cầu (sống tinh thần đơn sơ, nghèo khó). Một 
sự tự nguyện cải cách đã bắt đầu tại Vatican. 
Hai chức vụ quan trọng chờ đợi được chỉ định là Quốc vụ khanh và Thủ tướng 
của Vatican, người theo dự đoán sẽ dẫn đầu việc cải tổ cơ quan toà thánh. Đức 
Hồng Y Claudio Hummes, người gợi ý Đức Thánh Cha chọn danh hiệu Phanxicô 
khi xin ngài "hãy nhớ tới người nghèo khó" nói với báo Avvenire rằng các Hồng 
Y đã dành nhiều thời gian để bàn thảo về các cơ quan toà thánh.  
Hồng Y Humes nói: "Nhiều người chờ đợi một sự cải cách của các cơ quan 
Rôma và Tôi chắc chắn rằng Giáo Hoàng Phanxicô sẽ thực hiện điều này và thực 
hiện trong ánh sáng Tin Mừng của tự bản chất, của sự giản dị, và của sự khiêm 
tốn đòi hỏi bởi Phúc Âm".   
Đức Giáo hoàng sẽ cử hành Thánh lễ thứ Năm Tuần Thánh trong một nhà tù ở 
Roma 
Ngày thứ Năm Tuần Thánh 28-03, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Lễ Dầu 
vào buổi sáng tại Đền Thờ Thánh Phêrô; và lúc 5g30 chiều, ngài sẽ cử hành 
Thánh lễ Tiệc ly tại Trung tâm giam giữ thanh niên Casal del Marmo, thay vì ở 
Vương cung thánh đường Gioan Latêranô, nơi mà theo truyền thống Thánh lễ 
này vẫn được cử hành tại đây. 
Trong Thánh lễ Tiệc ly của Chúa có việc công bố điều răn yêu thương và nghi 
thức rửa chân. Khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires, 

 
Đức Thánh Cha đi xe buýt 
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Đức hồng y Bergoglio thường cử hành Thánh lễ tại một nhà tù hoặc bệnh 
viện hay nhà tế bần dành cho người nghèo và người bị bỏ rơi. Năm 
nay, Đức giáo hoàng Phanxicô –vị giáo hoàng khiêm tốn, giáo hoàng của người 
nghèo– vẫn muốn giữ thói quen của mình bằng cách cử hành Thánh lễ Tiệc 
ly tại Casal del Marmo. 
Các cử hành phụng vụ Tuần Thánh khác vẫn được tổ chức theo truyền 
thống, như thông báo của Văn phòng về Cử hành Phụng vụ. 
Vào năm 2007, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng đã từng đến thăm Trung 
tâm giam giữ thanh niênCasal del Marmo, và cử hành Thánh lễ tại Nhà 
nguyện Thiên Chúa Cha Thương Xót. 

(VIS, 21-03-2013) 
ĐTC Phanxicô dâng Lễ với những người làm vườn 

Sáng thứ 6, 22/3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng Lễ 
tại nhà nguyện nhỏ của Nhà Santa Marta cùng với 
những người làm vệ sinh và làm vườn tại Vatican. Quả 
là một điều ngạc nhiên đối với hơn 30 người làm việc ở 
đây. Họ đã rất vui khi nghe lời mời của Đức Thánh Cha. 
Chị Benedetta Capelli nói rằng: “chúng tôi là những 

người thầm lặng” làm việc trong vườn và quét rác trong Vatican mỗi ngày, để 
giữ cho Quảng Trường Thánh Phê-rô luôn sạch sẽ, và chăm sóc cây cối cho 
Thành (Vatican) nhỏ này luôn tươi đẹp. Thật vinh dự là Đức Thánh Cha đã ưu ái 
mời chúng tôi dâng Lễ với ngài vào lúc 7h00 tại Nhà Santa Marta. 
Chị nói: “Đứng trước Đức Thánh Cha trong một Thánh Lễ dành cho chúng tôi, 
một điều không thể diễn ra mỗi ngày. Tôi quay quanh và nhìn những khuôn mặt 
của những người làm: ai bước ra cũng với đôi mắt một chút long lanh. Thánh Lễ 
thật sự rất đơn sơ, và chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với người mới được bầu làm 
Giáo Hoàng. Chúng tôi cảm ơn ngài rất nhiều… đặt biệt vào lúc cuối, ngài chào 
thăm chúng tôi: chúng tôi được giới thiệu từng người từng người một, và với ai 
ngài cũng nói: ‘cầu nguyện cho tôi!’. Nhiều người làm vườn đã mời ngài cùng 
thăm vườn với họ và ngài đã gật đầu…” 
Cha Lombardi, giám đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, nói rằng: Trong bài 
giảng ngắn, Đức Thánh Cha đã dừng lại ở đoạn văn Tin Mừng hôm nay về câu 
chuyện những người Do Thái lấy đá ném Đức Giê-su. Đức Thánh Cha nói: “Nếu 
chúng ta có một quả tim đóng lại, nếu chúng ta có một quả tim chai đá thì những 
viên đá sẽ đến sẵn trong tay chúng ta, và chúng ta sẵn sàng ném”; do đó, chúng 
ta cần mở trái tim cho tình yêu. 
Và cũng như thường lệ, cuối lễ Đức Thánh Cha xuống ngồi ở hàng ghế với 
những tín hữu khác, ở hàng ghế cuối, để cầu nguyện cá nhân một chút. 
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Tuyên bố về những cáo buộc vu khống Đức hồng y Jorge Mario 
Bergoglio 
Trong buổi họp báo chiều hôm qua, 15-03, linh mục dòng Tên Federico 
Lombardi, giám đốc Phòng Báo chí Tòa thánh đã công bố lập trường của Vatican 
về những cáo buộc vu khống Đức hồng y Jorge Mario Bergoglio –nay là Đức 
Giáo hoàng Phanxicô–, trong thời gian ngài còn ở Argentina. 
Theo đó, Vatican xác định: Chiến dịch chống lại Đức hồng y Jorge Mario 
Bergoglio đã được biết đến và xảy ra từ lâu. Đây là một sự công kích có tính chất 
vu khống và phỉ báng nhắm vào Đức hồng y Bergoglio. Không ai xa lạ gì với âm 
mưu “bài giáo sĩ” mà chiến dịch này nhắm tới trong việc vu khống Đức hồng y 
của Argentina. 
“Những cáo buộc này diễn ra trước khi cha Jorge Mario Bergoglio được gọi làm 
giám mục phụ tá Tổng giáo phận Buenos Aires. Cáo buộc qui kết rằng, trong 
thời gian cha Bergoglio làm giám tỉnh dòng Tên tại Argentina, ngài đã không can 
thiệp và thiếu trách nhiệm trong việc hai linh mục dòng Tên bị bắt cóc khi đất 
nước này nằm dưới chế độ quân phiệt độc tài”. Tuyên bố của Vatican cũng minh 
định rằng: Những cáo buộc này hoàn toàn vô căn cứ và chưa từng tìm được 
những giá trị pháp lý thích đáng nào. Mặc dù tòa án có thẩm vấn ngài, nhưng đó 
chỉ là thủ tục xét hỏi nhân chứng vì ngài nắm rõ tình hình chính trị lúc bấy giờ. 
Ngài chưa bao giờ xuất hiện trước tòa như một bị can hoặc bị đơn. 
Trái lại, tuyên bố của Vatican cho biết, “đã có rất nhiều xác nhận có giá trị cho 
biết cha Bergoglio đã nhiệt thành bảo vệ rất nhiều mạng sống trong suốt thời 
gian đất nước ngài bị cai trị bởi chế độ quân phiệt độc tài”. Hơn thế nữa, “rõ ràng 
là khi cha Bergoglio trở thành giám mục, ngài đã nỗ lực kêu gọi tha thứ cho giáo 
hội tại Argentina vì đã chưa cống hiến đủ để bảo vệ con người thoát khỏi sự bạo 
tàn của chế độ độc tài”. Tuyên bố kết luận: “Những chiến dịch vu khống này chỉ 
dựa vào những phân tích lịch sử-xã hội dưới chế độ độc tài với động cơ ‘bài giáo 
sĩ’ để chống lại Giáo hội. Điều này cần phải bị bác bỏ quyết liệt”. 
Được biết, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phục vụ qua nhiều chức vụ trong tỉnh 
dòng Tên ở Argentina như giám tập (1972-1973), bề trên giám tỉnh (1973-1979), 
bề trên học viện triết-thần và dạy thần học tại San Miguel (1980-1986), trước khi 
được Đức Gioan Phaolô II chọn gọi làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận 
Buenos Aires ngày 20 tháng năm năm 1992. Sau đó 5 năm, Đức cha Bergoglio 
được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó của Buenos Aires ngày 3 tháng 6 năm 
1997 và trở thành Tổng giám mục ngày 28 tháng Hai 1998. Đức Tổng giám mục 
Jorge Mario Bergoglio được trao tước vị hồng y trong cùng Công nghị với Đức 
cố hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận ngày 21 tháng Hai 2001. 
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Có thể thấy rõ rằng, dù ở đâu và làm gì, trong sứ vụ nào và ở nhiệm vụ nào, ưu 
tư của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng hướng về những người nghèo, những 
người bị bỏ rơi, và những người cần được quan tâm. Trong buổi họp báo, cha 
Lombardi cũng cho biết: Dù rất bận rộn trong những ngày đầu của sứ vụ Giáo 
hoàng, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bất ngờ đến bệnh viện “Pius XI” vào 
đầu giờ chiều hôm nay để thăm Đức hồng y Jorge Mejia đang được điều trị tại 
đây sau cơn nhồi máu cơ tim cách đây hai ngày. Tất cả mọi người có mặt tại 
bệnh viện đều ngỡ ngàng khi Đức Thánh Cha xuất hiện bất ngờ với những cử chỉ 
chào thăm ân cần và đôn hậu. Trả lời báo chí trong buổi họp báo này, cha 
Lombardi cũng xác nhận chính Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại cho Sứ thần 
Tòa thánh tại Argentina vào tối thứ tư vừa qua, ngay sau khi trở thành Giáo 
hoàng, để gửi lời chào thăm các tín hữu ở quê hương của ngài và để nhờ Sứ thần 
chuyển một lời nhắn đặc biệt: xin anh chị em ở Argentina đừng tổ chức đi tham 
dự lễ khai mạc sứ vụ của ngài vì rất tốn kém. Thay vào đó, “xin anh chị em để 
dành tiền giúp đỡ người nghèo”. Đó là nhân cách của Đức Thánh Cha Phanxicô. 

(Tổng hợp tin từ VIS và Radio Vatican) 

Hồi giáo Indonesia muốn có quan hệ gần gũi hơn với Đức Giáo hoàng 
Các lãnh đạo Hồi giáo ở Indonesia chúc mừng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đắc 
cử và hy vọng tăng cường hợp tác với Giáo hội Công giáo. 
Họ nói họ cũng đã chuẩn bị các đề xuất có thể giúp tăng cường quan hệ giữa 
người Công giáo với các nhóm Hồi giáo trong nước. 
"Tôi hy vọng Đức Phanxicô sẽ tiếp tục những việc các vị tiền nhiệm đã làm – 
ông Din Syamsuddin, chủ tịch Muhammadiyah, phát biểu với ucanews.com vào 
cuối tuần trước - Các ngài đã thể hiện cam kết của Giáo hội Công giáo trong việc 
làm cầu nối các mối quan hệ với các tôn giáo khác, trong đó có Hồi giáo". 
Ông hy vọng tân Giáo hoàng sẽ ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với các tổ chức Hồi 
giáo lớn nhất trong nước là Nahdlatul Ulama và Muhammadiyah. 
"Việc này sẽ làm nổi bật cách làm cho quan hệ giữa người Hồi giáo Indonesia và 
Vatican hòa hợp hơn, và còn bao gồm một số điểm về bảo vệ người Công giáo 
Indonesia nữa" - ông nói. 
MoU được soạn thảo từ khi Syamsuddin sang thăm Vatican hồi tháng Ba năm 
ngoái, khi ông hội kiến Đức Hồng y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Giáo 
hoàng về đối thoại liên tôn giáo, và Andrea Riccardi, bộ trưởng hợp tác quốc tế 
của Ý, ông kể. 
Các giáo hoàng gồm Chân phước Gioan Phaolô II và Đức Giáo hoàng danh dự 
Bênêđictô XVI đã đóng một vai trò quan trọng trong đối thoại giữa Hồi giáo và 
Kitô giáo, Syamsuddin nhận xét. 
Tháng Tư năm ngoái, trưởng Cộng đoàn Sant'Egidio Marco Impagliazzo đã ký 
một MoU tương tự với Muhammadiyah để làm việc chung với nhau vì lợi ích 
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nhân loại. 
Trong khi đó, học giả Hồi giáo Muhammad Agus Mulyadi thuộc Nahdlatul 
Ulama, nói ông hy vọng Đức Phanxicô sẽ xây dựng quan hệ cá nhân với các lãnh 
đạo Hồi giáo. 
"Quan hệ cá nhân chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến quan hệ giữa hai tôn giáo" - 
ông nhấn mạnh. 
Ông còn hy vọng Đức Thánh cha sẽ thúc đẩy các giá trị về lòng khoan dung để 
ngăn chặn xung đột. 
Nusron Wahid, chủ tịch Phong trào Giới trẻ Ansor (GP Ansor), ban đặc trách 
giới trẻ của Nahdlatul Ulama, nói Đức Phanxicô xuất thân từ thế giới thứ ba và 
điều này sẽ giúp ngài hiểu được tình cảnh của người dân ở châu Á. 
"Tôi hoàn toàn lạc quan Đức Giáo hoàng sẽ chú ý đến tình hình của các nước 
đang phát triển, chẳng hạn như cảnh nghèo khổ. Ngài chắc chắn sẽ nhạy cảm với 
những người bị gạt ra bên lề xã hội sinh sống trong các nước đang phát triển, 
trong đó có Indonesia" - ông nói. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Chương Trình Tuần Thánh & Đại Lễ Phục Sinh 
CN Lễ Lá 24/3/2013: Thánh lễ tiếng Việt @ 2:00 pm 
Thứ Năm Tuần Thánh 28/3/2013: Thánh Lễ Đa Ngôn Ngữ @ 7:00 pm 
Thứ Sáu Tuần Thánh 29/3/2013: Ăn chay kiêng thịt 
_ Đàng Thánh Giá: 12:00 pm 
_ Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá: 6:00 pm (Spanish), 7:30 pm (English) 
Thánh lễ Vọng Phục Sinh 30/3/2013: 8:00 pm (English) 
CN Đại Lễ Phục Sinh 31/3/2013: Thánh lễ tiếng Việt @ 1:30 pm 
  
Thư cảm ơn từ Đệ Tử Viện Ngôi Lời VN 
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MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Giuđa phản bội, Phêrô chối Thầy và người trộm lành dạy chúng ta những gì?  
Những bài học từ cuộc Thương Khó của Đức Giêsu. 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 
Hỏi: Nhân Mùa Chay, xin cha giải thích ý nghĩa việc Giuđa phản bội, người 
trộm lành sám hối và Phêrô chối Chúa như được ghi lại trong trong các Tin 
Mừng. 
Trả lời: Mùa chay là thời điểm thuận lợi nhất để Giáo Hội mời gọi con cái mình 
suy niệm sâu xa hơn nữa về tình thương bao la của Thiên Chúa thể hiện nơi 
Chúa Kitô, Đấng đã vui lòng chịu mọi đau khổ, sỉ nhục và chết trên thập giá 
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để cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết vì tội và có hy vọng được sống hạnh phúc 
muôn đời với Thiên Chúa trên Nước Trời. 
Mùa chay cũng là mùa sám hối, thúc dục mọi tín hữu nhìn nhận tội lỗi đã phạm 
để xin Chúa nhân lành khoan dung thứ tha vì Người “muốn cho mọi người được 
cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2:4). 
Thiên Chúa là Cha rất nhân lành Người “chậm giận và giầu tình thương”. Vì thế, 
ai có lòng trông cậy và kêu xin thì dù cho tội lỗi đến đâu cũng sẽ được tha 
thứ.Chỉ có sự tuyệt vọng, không còn muốn xin Chúa thương xót tha thứ nữa mới 
làm bế tắc tình thương bao la của Thiên Chúa cho con người mà thôi 
Sau đây là nhũng bài học ta có thể rút ra từ việc Phêrô chối Thầy, Giuđa bán 
Chúa và người trộm lành sám hối. 
Tin Mừng Matthêu, Marcô, Luca và Gioan đều ghi lai sự kiên Phêrô chối Thầy, 
Giuđa Ít-ca-ri-ốt, một trong 12 môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đã phản bội 
Thầy, bán Thầy và tuyệt vọng đến mức treo cổ tự tử sau đó. (Mt 27: 5) 
Riêng Tin Mừng Luca ghi lại sự kiên “Người gian phi sám hối và được vào 
Thiên Đàng với Chúa Giêsu”. 
1- Trường hợp của Giuđa 
Giuđa tượng trưng cho lớp người quá say mê của cải vật chất ở đời này đến mức 
quên tình quên nghĩa để phản bội người khác, kể cả ân nhân. Giuđa là một trong 
Nhóm 12 Tông Đồ nòng cốt mà Chúa Giêsu đã chọn lựa cho tham gia vào sứ vụ 
rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa từ lúc ban đầu. Giuđa đã được diễm phúc 
sống bên Chúa suốt ba năm, đã được trực tiếp nghe lời giảng dạy của Chúa về 
Nước Trời, về tinh thần khó nghèo cũng như chứng kiến tận mắt đời sống khó 
nghèo của Chúa ở mức “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người 
không có chỗ tựa đầu” (Mt 8: 20). Vậy mà Giuđa đã không được cảm hóa theo 
gương khó nghèo của Chúa. Vì thế Giuda đã cam tâm bán Chúa lấy 30 đồng bạc. 
Nhưng khi chứng kiến cảnh Thầy mình bị bắt và bị đánh đập tàn nhẫn, Giuđa đã 
hối hận đem tiền trả lại bọn thượng tế và kỳ mục Do Thái rồi đi thắt cổ chết. Hắn 
tự tử vì quá tuyệt vọng, không còn tin tưởng gì vào lòng xót thương, tha thứ của 
Chúa nữa. Đây là điều rất đáng buồn cho anh ta và là gương xấu cho người khác. 
Thật vậy, Giuđa đã trở thành gương xấu không những vì tham mê tiền của, phản 
bội mà nhất là tuyệt vọng về lòng xót thương của Chúa. Đây là điều đáng nói 
nhất về người môn đệ phản bội này, vì y đã mất hết niềm tin vào Thiên Chúa 
nhân lành, sẵn lòng tha thứ hết mọi tội lỗi của con người trừ tội phạm đến Chúa 
Thánh Thần, tức tội tuyệt vọng không còn tin tưởng gì vào lòng xót thương tha 
thứ của Chúa nữa. Giuđa đã phạm tội này khi tự tử chết. 
Chúa Giêsu đã than thở như sau về sự phản bội của Giuđa: 



 13

“… Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất trừ đứa con hư hỏng 
để ứng nghiệm lời Kinh Thánh” (Ga 17: 12). 
lại nữa: 
“… đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ 
nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn” (Mt 26: 24; Mc 14: 21). 
Dầu vậy, Giáo Hội cũng không dám kết luận chắc chắn về số phận đời đời của 
Giuđa. Việc này chỉ có một mình Thiên Chúa biết vì Người đã phán đoán Giuđa 
theo lượng từ bi và công bằng của Người. 
Ngược lại, Giáo Hội chỉ lưu ý con cái mình về gương xấu của Giuđa mà thôi. 
Gương xấu vì Giuđa đã mê tiền của hơn yêu mến Thầy, nên đã phản bội Thầy 
khi bán Người lấy 30 đồng bạc của các Thượng Tế và kỳ mục Do Thái. Nhưng 
điều đáng nói nhất về Giuđa là sự tuyệt vọng của anh, khi không còn muốn sám 
hối để xin Chúa tha thứ nữa, để rồi đi treo cổ tự tử (x. Mt 27:5). Đây là gương 
xấu mà mọi tín hữu phải xa tránh vì thực chất của nó là mất hết hy vọng vào lòng 
thương xót của Chúa, là Cha nhân từ luôn sẵn lòng tha thứ cho kẻ có tội biết sám 
hối và xin tha thứ. 
2- Phêrô chối Chúa 
Ngược lại với Giuđa là kẻ nêu gương xấu về tham tiền và tuyệt vọng, Phêrô lại 
dạy cho chúng ta bài học quý giá về lòng ăn năn sám hối. 
Phêrô cũng có khuyết điểm là quá tự tin nơi mình khi tuyên bố lúc ban chiều 
trước khi Chúa Giêsu bị bắt: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối 
Thầy” (Mt 26:35). 
Nhưng đúng như lời Chúa đã nói trước là đêm đó gà chưa gáy sáng thì Phêrô đã 
chối Chúa ba lần. Nhưng chối xong và nhớ lại lời Chúa đã nói trước, Phêrô “ra 
ngoài khóc lóc thảm thiết” (x. Mt 26: 75; Lc 22: 62). Ông khóc vì ăn năn hối hận 
đã hèn nhát chối Thầy trước những kẻ bắt bớ và hành hạ Người cách tàn nhẫn. 
Chính vì thật sự thống hối ăn năn mà Chúa đã tha cho Phêrô tội công khai chối 
Chúa và còn tín nhiệm trao phó cho Phêrô sứ mệnh “chăn dắt chiên con và chiên 
mẹ của Thầy” (Ga 21: 15-16). 
Như thế đủ cho ta thấy là dù tội lỗi con người có nặng đến đâu, nhưng nếu biết 
sám hối và chạy đến với lòng thương xót vô biên của Chúa thì chắc chắn sẽ được 
tha thứ và nối lại tình thân với Người, sau khi đã lỡ sa ngã vì yêu đuối của nhân 
tính do hậu quả của tội nguyên tổ còn để lại. 
3- Người gian phi sám hối (Lc 23:40-42) 
Tin Mừng Luca kể rõ hai tên gian phi cùng chịu đóng đanh với Chúa Giêsu, một 
đứa bên phải, một đứa bên trái, trong khi Matthêu nói đó là hai tên cướp (Mt 27: 
38). Chúng bị đóng đinh vì tội trộm cướp, và một trong hai tên gian phi này đã 
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nhận biết tội của mình nên xin cùng Chúa Giêsu rằng: “Ông Giêsu ơi, khi ông 
vào Nước của Ông xin nhớ đến tôi. Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, 
hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,42-43).  
Như thế, chỉ có lòng ăn năn sám hội thực sự là điều đẹp lòng Chúa và Người sẽ 
tha hết mọi tội lỗi cho những ai nhận biết mình có tội và xin Chúa thứ tha. Người 
gian phi sám hối hay còn được gọi là "kẻ trộm lành"đã vào Thiên Đàng bằng 
đường tắt nhanh chóng chỉ vì biết ăn năn sám hối và chạy đến với lòng thương 
xót vô biên của Chúa để xin tha thứ. 
Người  trộm lành này  đã đi đàng tội lỗi  không biết là bao nhiêu năm, nên bị 
đóng đanh vì những trọng tội mà xã hội Do Thái phải trừng phạt bằng cực hình 
đóng đanh. Nhưng Chúa đã tha thứ cho anh mọi tội, từ tội nguyên tổ cho đến mọi 
tội cá nhân anh đã phạm cho đến ngày bị đóng đanh chung với Chúa, là Người 
lành vô tội, nhưng đã cam lòng chiu khổ hình thập  giá để cứu chuộc cho nhân 
loại khỏi chết vì tội. 
Dĩ nhiên chúng ta không thể bắt chước "người trộm lành" bằng cách cứ sống tội 
lỗi rồi cuối cùng sám hối xin Chúa tha thứ để được vào Nước Trời. Ta  chỉ có thể 
noi gương tốt của anh về lòng sám hối và tin tưởng nơi lòng thương xót của 
Chúa để xin Người tha thứ mọi tội cho ta đã lỡ sa phạm vì yếu đuối của bản chất 
và vì ma quỉ cám dỗ. Nhưng ta không thể bắt chước anh ta làm những việc sai 
trái hay đối nghịch với tình thương, sự thanh thiện và công bằng của Chúa để 
chờ xin tha thứ vào phút chót. Không ai có thể biết ngày giờ nào mình phải ra đi, 
nên không thể liễu mình sống trong tội chờ ngày sám hối được. Cố ý sống như 
vậy là lợi dụng lòng thương xót tha thứ của Chúa Và nếu những ai cố ý liều lĩnh 
như vậy thì hãy nghe lời Chúa cảnh cáo nghiêm khắc như sau: 
"Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh  mà cũng chẳng nóng. Phải chi 
ngươi lạnh hẳn đi, nhưng vì người hâm hâm, chẳng nóng chẳng lạnh nên Ta sắp 
mửa ngươi ra khỏi miệng Ta." ( Kh 3: 15-16). 
Tóm lại, điều thiết yếu là ta phải cố gắng xa tránh mọi tội lỗi vì chỉ có tội là cản 
trở duy nhất cho ta sống đẹp lòng Chúa mỗi giây phút của đời mình trên trần thế 
này. Tuy nhiên, vì bản chất yếu đuối do hậu quả của tội Nguyên tổ, nhất là vì ma 
quỉ luôn rình rập để lôi kéo ta vào vòng tội lỗi, nên cần thiết cho ta phải xin ơn 
Chúa giúp sức để  có thể đứng vững, sống theo đường lỗi của Chúa để được hạnh 
phúc, an vui ngay trên đời này trước khi được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên 
Nước Trời mai sau. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Cô Bé Có Con Ngươi Hình Tam Giác 

Tác giả : Trần Đức Lợi. 
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Trong phân loại động vật có xương sống (vertebrata), một trong những đặc điểm được 
dùng để phân loại đó là hình dáng của con ngươi. Có loài có con ngươi hình tròn như 
người, bồ câu, có loài có con ngươi hình khe đứng như một số loài rắn, chim cú mèo, 
nhưng chưa có loài nào, đặc biệt là nơi loài người lại có con ngươi hình tam giác cả!  
Thế mà tôi đã gặp, đã chạm trán con người ấy, hơn nữa lại có nhiệm vụ là phải làm 
cho người có con ngươi có hình tam giác ấy biến thành con ngươi có hình tròn của 
chim bồ câu! 
 
Kelly Hoàng là tên của cô bé có con ngươi hình tam giác đó; một cô bé mới chỉ 9 tuổi, 
học lớp 3 của trường tiểu học Lincoln Elementary School thuộc thành phố Tacoma, 
tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.  Tôi biết đến lý lịch của cô bé khi vị cố vấn tâm lý 
(school counselor) trường Lincoln mời tôi đến để hỗ trợ việc điều trị tâm lý cho 
những học sinh thuộc sắc dân Á châu có vấn đề. 
Ngày đầu tiên, qua buổi họp riêng với ông Hiệu trưởng, cô giáo viên hướng dẫn lớp 
(giáo viên chủ nhiệm lớp) của Kelly, nữ cố vấn tâm lý học sinh, và nữ y tá của trường, 
tôi được biết rằng Kelly Hoàng là con của một gia đình Việt Nam tị nạn cộng sản, cha 
(cũng có mặt trong buổi họp) là công nhân của một hãng cưa xẻ gỗ, mẹ là một người 
lai trắng Mỹ-Việt đang giúp việc cho một chợ Việt Nam trong vùng. Kelly Hoàng có 
sức khỏe thể chất trung bình, không có triệu chứng của bệnh chậm phát triển trí tuệ 
(Mental Retardation) cũng như các triệu chứng của Autism, ADHD (Attention- 
Deficit/Hyperactivity Disorder), CD (Conduct Disorder)…; nhưng điều mà quý vị ấy 
quan tâm là hành vi ngổ ngáo hỗn xược của Kelly vượt quá mức chịu đựng của các vị 
đó. 
Cô giáo hướng dẫn lớp trình bày: “Kelly không bao giờ làm homeworks (bài tập ở 
nhà), thường chọc phá những học sinh khác trong giờ học khiến Hội Phụ Huynh Học 
Sinh của trường phải viết đơn khiếu nại đến ông Hiệu trưởng. Khi tôi ra lệnh ngồi 
yên, Kelly bĩu môi với tôi, có lúc nó đáp trả “Shit!”, rồi cứ chứng nào tật ấy đã gần cả 
năm nay rồi; tôi đã kêu cứu đến vị cố vấn tâm lý của trường đây giúp đỡ…” 
Vị nữ cố vấn tâm lý học sinh chia xẻ ý kiến: “Tôi đã có những buổi điều trị riêng cho 
Kelly Hoàng cũng như xếp cho Kelly theo học chương trình I.E.P (Individual 
Education Program). Tôi đã gặp cha của Kelly một vài lần, nhưng người cha không 
nói và hiểu được tiếng Mỹ, do đó tôi đã nhờ vị nữ trợ giáo người Việt đang có mặt 
hôm nay; vị này trước đây là một giáo sư cấp 3 ở Việt Nam, vừa là trợ giáo, cũng vừa 
là người thông dịch và liên lạc giữa gia đình và nhà trường; nhưng không thành 
công… Tôi đã báo cáo việc này lên ông Hiệu trưởng.” 
Ông Hiệu trưởng tiếp lời:  “Nhà trường đã áp dụng tất cả những phương cách mà Bộ 
Giáo Dục cho phép, hồi năm ngoái tôi đã cho mời một chuyên gia tâm lý điều trị trẻ 
con người Mỹ, nhưng đều không có hiệu quả với Kelly Hoàng… Ngay cả tôi cũng bị 
Kelly phun nước miếng khinh bỉ! Do đó lần này tôi rất hy vọng ông, với tư cách là 
một chuyên gia điều trị tâm lý cho sắc dân Á châu, sẽ thành công….” 
Tất cả những lời phát biểu trên đều được cô trợ giáo người Việt thông dịch lại cho 
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người cha đang hiện diện, và người cha được mời trình bày ý kiến của mình trước khi 
đến phiên tôi phát biểu. Người cha 35 tuổi nói rằng ông ta quá bận việc, phải đi làm 7 
ngày một tuần, từ 4 giờ sáng đến 2 giờ chiều mới về nhà cho job thứ nhất, ăn vội vàng 
vài miếng rồi lại đi làm thêm một job part time thứ hai từ 4 giờ chiều cho đến 9 giờ 
đêm. Vợ ông ta chịu trách nhiệm chăm sóc và đưa Kelly đi học buổi sáng, còn ông thì 
đón con về hoặc nhờ người share nhà đón giùm khi ông bận. Bà vợ ít học nên không 
thể giúp Kelly làm homeworks được. Ở nhà hai vợ chồng ông thường xuyên răn đe 
Kelly phải vâng lời thầy cô, thậm chí còn trừng phạt nặng mỗi khi ông bà nghe cô trợ 
giáo báo cho biết những hành vi ngổ ngáo của Kelly. Kelly đã hứa sẽ vâng lời, nhưng 
ông không biết tại sao nhà trường cứ kêu ông lên làm việc hoài. Cuối cùng ông chán 
nản cất giọng: “Mọi việc xin giao cho nhà trường, tôi vô phương giáo dục con tôi.” 
Sau khi nghe tất cả những ý kiến, tôi đề nghị cùng nhau đánh giá lại Kelly về các 
mặt:  hành vi (behavior), quan hệ với người khác (socialization), giao tiếp bằng lời 
(communication), học vấn (academics/cognition). Kết quả cho thấy Kelly đã biểu lộ 
một số dấu hiệu của Oppositional Defiant Disorder. Và mục tiêu mong muốn của nhà 
trường là: Chấm dứt việc hỗn xược với thầy cô giáo, chấm dứt quậy phá bạn học và 
làm homeworks đều đặn. Muốn hoàn thành 3 mục tiêu điều trị này, tôi cần biết những 
nguyên nhân và cần có sự hợp tác của các thầy cô giáo và của cả phụ huynh của cô bé. 
Nghĩa là tôi cần phải thực sự chứng kiến được nguyên nhân tiềm ẩn gây ra sự hỗn 
xược và quậy phá của cô bé xảy ra trong lớp học. Do đó tôi đã yêu cầu ông Hiệu 
trưởng cho phép tôi quan sát hoặc âm thầm hoặc công khai hành vi của Kelly trong 
một số giờ đang dạy của cô giáo; điều này liền được ông Hiệu trưởng chấp thuận. Tôi 
cũng cần phải biết tường tận nguyên nhân sâu xa từ cách thức giáo dục không mấy 
hiệu quả mà cha mẹ cô bé đã áp dụng với cô ở nhà, và các mối quan hệ trong gia đình 
đã ảnh hưởng đến cá tính cũng như hành vi của cô bé ra sao; do đó tôi đã yêu cầu 
người cha sắp xếp một số thời gian cho tôi gặp riêng và chung với ông hoặc vợ ông 
cùng cô bé tại tư gia cho mục tiêu trị liệu số 3, và những mục tiêu khác phát sinh từ 
phần ngầm dưới mặt nước của tảng băng. Người cha cũng đã nhanh chóng đồng ý yêu 
cầu đó của tôi. 
Tuy nhiên nói chi thì nói, 3 mục tiêu đó là những đòi hỏi của người lớn. Hoàn tất 3 
mục tiêu đó là chỉ nhằm để thỏa mãn nhu cầu của các bậc trưởng thượng. Thế còn nhu 
cầu của nhân vật chính đang làm điên đầu họ thì ở đâu? Tôi biết rằng nếu không thỏa 
mãn nhu cầu của nhân vật chính thì còn khuya mới hoàn tất 3 mục tiêu nói trên. Muốn 
biết rõ nhu cầu của nhân vật 9 tuổi gây sóng gió này thì tôi cần phải gặp cô bé ấy 
ngay, và nhất là để xem cô ta ngầu đến mức độ nào mà ai ai cũng chịu không thấu!  
Tôi đề nghị tất cả ở lại phòng họp, chỉ có mình tôi và vị nữ cố vấn tâm lý đến gặp cô 
bé đó mà thôi; vì tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều là những chuyên gia tâm lý trị liệu 
thì sẽ thuận lợi trong việc bổ sung lẫn nhau khi đụng độ với nhân vật ghê gớm này.  
Vừa bước vào trong căn phòng dành cho những học sinh có vấn đề thì tôi thấy một 
vóc dáng bé gái gầy đang cúi đầu, ngồi trên một cái ghế đặt trong góc cuối phòng, có 
khuôn mặt bị mái tóc huyền che phủ, và hai bàn tay xanh nhỏ bé đang vân vê mấy sợi 
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tóc xõa dài trên ngực. Tiếng động từ bước chân của hai chúng tôi trong căn phòng 
trống vắng hướng dần về phía cô bé đã không làm cho cô ta ngẩng đầu. Hai chúng tôi 
đứng yên bên cạnh cô một lúc, cũng không thấy cô bé ngẩng đầu lên, buộc lòng vị cố 
vấn tâm lý cất tiếng: “Are you okay, Kelly?” Có lẽ cô bé đã nhận ra giọng của người 
nói là ai rồi nên cũng không thèm ngẩng đầu; nhưng tôi đã thấy mấy ngón tay nhỏ vê 
tóc đó đang run run, còn ngực thì nhấp nhô theo nhịp hô hấp. Vị cố vấn tâm lý học 
sinh nói tiếp: “Đây là ông Lợi, một chuyên gia tâm lý học người Việt Nam đã được 
trường mời tới gặp em.” Lập tức mái tóc đen dài được cô bé hất ngược lên, làm lộ rõ 
đôi mắt đen nháy với đôi chân mày co dướng lên chụm vào nhau. Nói đúng hơn là cả 
chân mày, lòng đen, lòng trắng với những tia máu đỏ, và bờ mi trên dưới như biến 
hình thành một tam giác có những góc nhọn hoắc mà tâm điểm đại diện là con ngươi: 
con ngươi có hình tam giác. Từ con ngươi đó còn thoát ra một thứ uất khí oán hờn 
lạnh người khiến tôi phải đứng yên bất động. Ánh mắt hận thù đó xoáy vào đôi mắt 
của tôi chừng 3 giây, thì một bãi nước miếng được tiếp nối phóng vào người tôi! Vị 
cố vấn tâm lý học sinh lập tức vung tay phải ra, hướng lòng bàn tay về phía cô bé 
đồng thời la lên: “Ngưng ngay! Không được làm như thế!” Tia mắt hận thù đó chuyển 
hướng khỏi tôi để xạ vào mắt cô cố vấn, kèm theo một bãi nước miếng thứ hai, may 
mắn sao không trúng vào người cô. “Stop!  Don’t do it!” Cô cố vấn lập lại từng chữ 
chậm, chắc và rõ ràng. Cô cố vấn tâm lý đã áp dụng đúng bài bản để đối phó với 
những kẻ muốn tấn công cô như sách vở đã dạy nhưng có vẻ vô hiệu quả, vì cô bé 
ngầu đã đáp trả bằng một cái bĩu môi cùng con mắt trái nheo lại đầy hàm ý thách 
thức: “Tao làm vậy đó, mầy làm gì được tao?” Sau một giây yên lặng thoáng qua 
nhanh giữa ba chúng tôi, cô cố vấn tâm lý quay nhìn vào ống quần bị dính nước 
miếng của tôi và hỏi: “Ông không sao chứ?” Tôi trả lời: “Thưa cô, không hề chi.” Rồi 
cô ấy bỏ đi ra khỏi phòng. Chừng một phút sau cô trở lại đưa cho tôi mấy tờ giấy để 
lau nước miếng, trong lúc tôi đang suy nghĩ tìm cách đối phó với Kelly. 
Theo kinh nghiệm của tôi thì những kẻ có ánh mắt oán độc lạnh người như thế chỉ 
thấy có nơi những kẻ bị bệnh cuồng điên (Bipolar) hoặc nơi những kẻ bị áp bức không 
lối thoát. Cái khác giữa hai loại người này là trong ánh mắt của bệnh nhân tâm thần 
thì bất động vô thần, còn trong ánh mắt của kẻ bị áp bức thì tràn đầy thần khí luân lưu. 
Kelly thuộc loại thứ hai. 
Nhận ra được điều đó, tôi liền thông cảm với bé Kelly, một nạn nhân của chủ thuyết 
cộng sản như tôi trước đây và cũng là nạn nhân của xung đột văn hóa Việt Mỹ trong 
cuộc sống hiện tại; điều mà các chuyên gia tâm lý trị liệu người Mỹ chưa từng trải 
nghiệm. Tôi đã hứng chịu sự áp bức của chủ thuyết cộng sản gần 15 năm còn Kelly ở 
với cộng sản 3 năm và gần 1 năm trong bào thai trước khi đến Mỹ. Cả hai gia đình 
chúng tôi đều gánh chịu những xung đột văn hóa Mỹ-Việt như nhau, nhưng tôi là 
người lớn, đàn ông, còn Kelly chỉ là bé gái mới chỉ 9 tuổi; tôi là chủ gia đình, còn 
Kelly bị lệ thuộc bởi cha mẹ có 3 nền văn hóa trong người: truyền thống Việt, Cộng 
sản và Mỹ. 
Tôi dịu giọng nói với vị cố vấn tâm lý học sinh: “Tôi cần thời gian làm quen với 
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Kelly. Tôi sẽ gặp lại cô, ông Hiệu trưởng, cô giáo, cô trợ giáo và cha của Kelly trong 
10 phút nữa.” Sau khi vị cố vấn tâm lý học sinh trở lại phòng họp; tôi kéo ghế chéo 
góc 90 độ ngồi xuống trước mặt, cách hông Kelly một tầm tay với, lấy ra một tờ giấy 
trắng và bắt đầu xếp hình một con chim bồ câu. Ánh mắt Kelly theo dõi những động 
tác của tôi nhưng không hề giãn bớt góc nhọn hình tam giác của đôi mắt. Chỉ đến khi 
tôi hoàn tất hình dáng con chim, và viết lên hai bên thân nó những chữ Kelly H., thì 
đôi mắt ấy mới mở to ngạc nhiên đầy thắc mắc. Thế là tôi biết cá đã cắn câu. 
Tôi cầm con chim giấy lên và bắt đầu nói chuyện với chim: “Hi, Kelly! Lần đầu tiên 
bác Lợi gặp con, bác không làm gì hại đến con, sao con phun nước miếng vô người 
bác thế?” 
Rồi tôi nhúc nhích ngón tay đang luồng vào trong đầu con chim Kelly, đồng thời giả 
giọng nữ éo éo của Kelly để trả lời: “Mấy mụ kia hành hạ tui đủ điều chưa đủ hay sao 
mà còn kêu ông tới, bộ muốn giết tui hay sao? Tui chấp hết cả mấy người, tui phun 
nước miếng vào ông đó. Ông làm chi tui?” Đến bây giờ thì Kelly nhìn xuống sàn nhà, 
nhếch môi cười và có vẻ như đồng ý với câu chim trả lời đúng nhu cầu an toàn của bé. 
Tôi tiếp tục nhỏ nhẹ tâm tình với con chim giấy Kelly: “Mấy mụ kia ngược đãi con 
như thế nào? Nói cho bác biết để bác trị họ cho con?” 
Sau khi nghe câu hỏi này, tôi thấy đầu Kelly gục xuống, mái tóc huyền lại phủ lên 
khuôn mặt, đôi vai gầy nhỏ bé lại rung lên, và tôi đã nghe được tiếng nấc nghẹn ngào 
từ cổ họng Kelly thoát ra….: “Không ai chơi với con hết. Họ hất hủi con, bà giáo 
không thèm nhìn con khi con giơ tay, còn mấy đứa học cùng lớp lơ con, tránh con, 
không cho con chơi chung…” Từ những lời trên và với danh xưng “con” như thế thì 
tôi biết rằng bé Kelly đã chấp nhận nói chuyện với tôi, không còn xem tôi là kẻ thù 
như trước đây 5 phút, và qua đây tôi cũng đã biết được phần nào nỗi cô đơn và nhu 
cầu tình cảm của bé. 
Để cánh cửa lòng của bé mở rộng thêm cho tôi thấy được những gì sâu thẳm trong đó, 
tôi nhẹ nhàng đáp ứng: “Bác sẽ làm cho cô giáo quan tâm đến con hơn, và bác cũng sẽ 
khiến cho mấy đứa bạn học cùng lớp thích con nữa, con chịu không?” Kelly ngước 
mắt lên nhìn tôi và gật đầu. Hai hình tam giác trước đây của con ngươi và con mắt của 
Kelly biến mất tự hồi nào không biết, bây giờ chỉ thấy chúng đang tròn xoe dưới làn 
nước mắt mà thôi. 
Từ đây, không cần tôi phải hỏi, Kelly tự phát cho tôi biết không những bé phải chịu 
nỗi đau khổ đó ở trường mà còn cả ở nhà nữa. Mẹ bé thường đánh, hoặc bỏ đói bé 
(văn hóa khủng bố của cộng sản) khi nhận được những than phiền từ nhà trường qua 
cô trợ giáo người Việt Nam. May mắn cho bé là còn có được cha bênh vực, nhưng 
người cha quá bận và lại quá sợ mẹ (văn hóa Mỹ, lady first) nên chẳng giúp giảm 
được gì nhiều nỗi đau khổ của bé. Do không dám chống lại mẹ vì mẹ quá dữ, nên chỉ 
còn cô giáo và đám bạn cùng lớp là những đối tượng mà bé thường đụng độ hằng 
ngày để bé trút ra hết nỗi uất ức thù hận trong lòng mà thôi. Bé thổ lộ: “Con không 
hiểu tại sao mấy đứa kia làm homeworks được mà con thì không làm được; nhiều lúc 
con tự đập vào đầu con để hỏi và cũng để phạt sự ngu dốt của mình…” Đây cũng là 
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nhu cầu cốt lõi khác (nhu cầu thành đạt của bản thân, self-actualization) của bé nên tôi 
nói với Kelly: “Bác sẽ làm cho ba mẹ con thương con hơn, và nhất là không được 
đánh và bỏ đói con nữa nhé? Bác cũng sẽ giúp cho con tự làm được homeworks, 
nhưng con phải vâng lời bác mới được, con chịu không? Nếu chịu thì con lau nước 
mắt đi, cầm tay bác, theo bác đi qua phòng bên chào quý thầy cô và ba con rồi trở về 
lại lớp học. Chiều mai bác sẽ gặp con ở nhà con sau khi tan trường và bắt đầu giúp 
con.” 
Khi hai bác cháu vừa bước vào phòng họp, bất ngờ tôi thấy mọi người đều bật người 
đứng dậy, vỗ tay reo lên trong nỗi vui mừng: “Good job! Mr. Lợi and Kelly! Good 
job!” Tôi nói ngay: “Kelly ngoan lắm! Chúng tôi đã cùng hứa hẹn sẽ gặp lại nhau ở 
nhà của bé vào chiều mai sau giờ học. Bây giờ xin làm phiền cô giáo dẫn cháu về lại 
lớp học.” 
Tôi không biết các thầy cô giáo ấy vui mừng đến mức độ nào khi tôi chinh phục được 
Kelly. Riêng tôi, trên đường về lại office, nhớ đến những giọt nước mắt của bé, tôi 
cảm thấy lòng mình ấm lại; bởi biết rằng chính dòng lệ ấy đã rửa sạch bãi nước miếng 
vấy trên ống quần kia rồi. Có một chút hạnh phúc nho nhỏ nào đó đang dâng lên trong 
lòng tôi. Vừa lái xe vừa nhịp ngón tay lên tay lái, tôi khe khẽ cất lên lời ca bài hát của 
Trịnh Công Sơn: 
Em sẽ là mùa xuân của mẹ 
Em sẽ là màu nắng của ba 
Em đến trường học bao điều lạ 
Mỗi tiếng cười là những nụ hoa….. 
Ngoài trời những nụ hoa xuân vừa mới trổ, báo hiệu một mùa xuân sắp đến. Tôi cũng 
đang đi tìm một mùa xuân cho tôi, cho các cháu như bé Kelly và cho cả tương lai dân 
tộc tôi. Hoài bão ấy có khả thi hay không? Tôi chưa thể trả lời được, nhưng tôi đã 
hình dung ra những trận đụng độ sắp tới với cô giáo, với cha mẹ của Kelly, và biết 
rằng việc đạt cho được những mục tiêu thực tiễn trước mắt cũng như những gì tôi đã 
hứa với bé Kelly sẽ chẳng dễ dàng gì. 

Trần Đức Lợi. 
 
 

 

 
 

  
 
 

 
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 

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 

Cha Trương Bửu Diệp: 
Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thơ cho cha Cha Trương Bửu 
Diệp được phong thánh xin liên lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823 
 

Hiệp Hội Thánh Lễ Đời Đời 
Mỗi hội viên sẽ được nhớ đến và cầu nguyện trong những Thánh Lễ  

hàng ngày 
và được thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc Dòng 
Truyền Giáo Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo. 

Hiệp hội Thánh Lễ Đời Đời có thể xin cho người thân còn sống  
hay đã qua đời. 

Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone ( 951 )454 - 0529 
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com
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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 phòng khám. 

29798 Haun Rd. #203 
Menifee, CA 92586 

951-301-9188 

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

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

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 

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 

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

Grand Opening 
King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone: 951-303- 8405

Rental: Nhà mới xây (có solar energy) 3 
phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 sq.  ft. 
vùng Murrieta cho mướn.  Sân rộng, gần 
trường Alamos Elementary và Bella Vista 
Middle School rất tốt.  Góc 
Murrieta/Winchester.  $1550/tháng.   
L/L Hà Nguyễn 949-702-3122 
Có thể dọn vào: Feb/1/2013 

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 

Smile Dental Care, Steven T. Nguyễn 
Cosmetic, Braces & Implants 

Office Hours: Mon-Tue, Fri: 9:00am-5:30pm 
Thu: 10am-6:30pm, Sat: 9am – 2pm 

25100 Hancock Ave. # 112 
Murrieta, CA 92562 
Tel 951-304-7881 

www.murrietasmiledental.com 


