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Gia đình Anphong Sydney 
họp mặt mừng Lễ Thánh Tổ Anphongsô 

 
Những cơn mưa dai dẳng theo những làn gió lạnh buốt như xé thịt trong tuần tưởng chừng sẽ kéo dài 
cho đến hết tuần, thế nhưng vào ngày thứ bảy cuối tuần, trưa ngày 06.08.2016, khí hậu đột ngột thay 
đổi trong ngày gia đình An phong mừng lễ thánh tổ. Mưa tạnh hẳn và những làn gió lạnh căm cũng 
biến mất. Một khung trời ấm áp bao trùm ngọn đồi Cecil Hills, nơi đây có căn nhà ấm cúng của anh 
chị Nhụân - Nông đang mở rộng cửa để chào đón anh chị em, mà không phải lần này là lần đầu mà 
đã rất nhiều lần. Anh chị Nhuận -Nông lúc nào cũng sẵn sàng tiếp rước anh chị em, mà không một 
chút nề hà. Xin cám ơn anh chị Nhuận & Nông  lúc nào cũng dành cho gia đình An phong Sydney 
những tình cảm thắm thiết.  
 
Chưa tới giờ khai mạc, nhưng anh chị em và thân hữu đã tề tựu hầu như đông đủ. Đã mừng lễ tại 
nhà anh chị Nhuận Nông thì thế nào cũng có màn chụp hình chung. Lần này cũng vậy, e rằng sau 
thánh lễ trời sẽ tối mịt vì đang vào giữa mùa đông, nên anh Nhuận đề nghị chụp hình ngay lúc này. 
Thế là anh em sắp xếp người cao tuổi ngồi phía trước, còn lại đứng phía sau, làm thế nào để ai cũng 
có mặt mà không bị che lấp. Năm nào cũng thấy có anh Nam, bào đệ của anh Nhuận làm công việc 
quay phim từ đầu đến cuối, nay có thêm cháu Maria Thư là con dâu anh chị Mai Tá làm phó nhòm, 
xem ra cháu cũng nhanh nhẹn và thành thạo chứ không phải tay mơ.  
 
Phần chụp hình vừa xong thì cũng là lúc anh chị em vào trong nhà để tham dự thánh lễ do cha Mai 
Văn Thịnh làm chủ tế. Sau thời gian phục vụ tại Melbourne, cha đã được đổi về Sydney để làm Cha 
Bề trên nhà Dòng Chúa Cứu Thế ở Kogarah. Bận rộn với công việc của bề trên nhưng Cha vẫn 
không quản ngại để đến với anh em. Riêng Mây Chiều có cái nhận xét  là ít thấy một đấng bậc bề trên 
nào lại sống bình dị và hòa mình với anh em trong mọi lúc. Trong bầu không khí trang nghiêm, bài ca 
"Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời, Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng" được cất lên 
kèm theo tiếng đệm đàn điêu luyện của anh Thắng đang kết nối tâm hồn các anh chị em về đây "Xin 
dâng Cha trong lo âu đưa hai tay muốn chung xây thế giới mới".  

https://docs.google.com/a/giadinhanphong.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z2lhZGluaGFucGhvbmcuY29tfHd3d3xneDo0OTE3ZGJmYjQ4M2U4ZTcz


 
 
Trong bài giảng, cha có nêu ra một sự kiện rất mới lạ, là cha thánh Anphongsô từ hồi trước khi lập 
Dòng đã có ý hướng rao giảng Tin Mừng vươn đến nước Trung Hoa. Trong phần chúc bình an cho 
nhau, Mây Chiều nhận thấy bác Hạnh, bác Khôi, hai cảm tình viên mới và tuổi đời đã trên 80. Ngoài 
ra có thêm anh chị Nguyễn Anh Dũng - Chi, một cựu đệ tử cùng lớp với anh Long xề, ra mắt lần đầu. 
Chị Linh năm nay cũng có mặt với anh Linh đến mừng lễ, và chị Thủy cũng có mặt. Chị Thủy vừa mất 
đi người bạn đời yêu thương là Nguyễn Văn Thành, một người anh em thân thương trong gia đình An 
phong Sydney. Tuổi đời của anh xem ra còn kém xa so với tuổi của một số anh em trong gia đình, tuy 
nhiên cuộc hành trình của anh trên dương gian đã chấm dứt, vì đã đến giờ Chúa gọi anh về, để lại 
bao nhiêu thương tiếc cho anh em và nhất là chị Thủy từ nay trở thành độc hành. Nhìn lá xanh rụng 
trước lá vàng bao giờ cũng là một mất mát đau thương.  
 
Lời ca "thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa để con hân hoan đem tình yêu đi về muôn lối" được cất 
lên, chấm dứt thánh lễ trong niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.  
 
Tiếp theo, MC Vũ Nhuận mời Chi hội trưởng Tiến Hùng chính thức nói lời chào mừng Cha cùng anh 
em. Anh Tiến Hùng bữa nay lộ rõ nét mặt vui tươi, thanh thản. Nhiệm kỳ 2 năm của anh chấm dứt 
bữa nay và anh sắp sửa 'bàn giao cái ngà voi êm ái" cho một anh em khác. Vốn là một nhà giáo, ăn 
nói chững chạc từ tốn, anh cám ơn cha Thịnh, người anh em thân thương của gia đình mà chỉ có độc 
nhất anh Tá mới dám thân mật gọi cha bằng anh, còn tất cả những anh em khác, già có, trẻ có, đều 
muốn gọi cha bằng danh xưng thân mật này nhưng cảm thấy ngượng miệng làm sao ấy. Anh Hùng 
cũng không quên cám ơn anh em trong thời gian qua đã giúp anh làm tròn nhiệm vụ, nhưng phải nói 
rằng không những trong nhiệm vụ nhiệm kỳ này và những nhiệm kỳ trước anh Hùng luôn làm việc hết 
mình và đóng góp công của rộng rãi, Chi hội phó Công Thành là một thành viên trẻ, đầy nhiệt tâm và 
thiện chí. Trong hai năm qua anh chị Thành - Hương đã đóng góp nhiều công sức cũng như tài lực. 
Anh Hùng cũng nói lên lời cám ơn anh chị Nhuận - Nông đã mở rộng vòng tay chào đón anh em. Một 
lần nữa, gia đình Anphong Sydney xin hoan hô tinh thần cao đẹp của anh chị Nhuận-Nông, không 
những trong năm nay và trong những năm đã qua, đã đóng góp rất nhiều cho gia đình Anphong 
Sydney được vững mạnh.  
 
Theo thông lệ, cứ hai năm một lần, chi hội bầu Chi hội trưởng mới và Chi hội trưởng mới sẽ chọn cho 
mình một Chi hội phó để cùng làm việc. MC Vũ Nhuận, người điều khiển chương trình từ bao nhiêu 
năm qua, và cũng là người "tạo ra Vua"- nếu ai được diễm phúc anh đề nghị làm Chi hội trưởng  thì 
người đó trúng cử là cái chắc. MC Vũ Nhuận cam kết một cuộc bầu cử rất là dân chủ, dân chủ chưa 
từng có. Anh còn nhấn mạnh lớp già bây giờ phải cho về vườn, có muốn cũng không ai cho làm, phải 
để lớp trẻ lên thay. Tiếp theo, anh đề cử Nguyễn Duy Lâm, một gương mặt trẻ rất quen thuộc và thân 
thương. Thấy anh không đề cử thêm ai, chẳng lẽ Duy Lâm độc diễn, nên anh Chương đã đề nghị anh 
Vũ Nhuận. Chưa tới phần kiểm phiếu nhưng hầu như anh em nào cũng đoán trúng phóc ai là người 
đắc cử. Hai anh Lợi và Tá đứng ra kiểm phiếu và kết quả Duy Lâm được 34 phiếu tín nhiệm Vũ 
Nhuận được 1 phiếu và Nguyễn Anh Dũng  được một phiếu.  
 
Đúng 5.10 phút chiều, anh Duy Lâm chính chức nhận chức Chi hội trưởng mới và chọn anh Tá làm 
chức vụ Chi hội phó. Trong tinh thần gia đình, anh Tá tuy cao tuổi nhưng cũng sẵn sàng làm phó cho 
một đàn em. Xin hoan hô tinh thần khiêm nhu của anh Tá. Lễ bàn giao được diễn ra ngay sau đó giữa 
hai bên cũ, mới, Vũ Nam và cháu Maria Thư lại có dịp chụp những tấm hình ghi dấu ngày bầu cử.  



 
 
Sau phần sinh họat, anh em cùng hát lên bài ca O ma Mère, dịch ra tiếng việt là "Mẹ yêu thương, lòng 
con mến thương, sớm hôm nơi đây sông vui hiệp vầy" một bài ca mà khi xưa còn dưới mái trường Đệ 
tử viện, luôn luôn được xướng lên để kết thúc một buổi sinh họat hoặc họp mặt tiệc tùng.  
 
Rồi anh em cùng nhau dọn ra những thức ăn do anh chị em chuẩn bị và đem tới để cùng nhau chia 
sẻ mà phải nói rằng năm nay Mây Chiều thấy toàn là những món ăn ngon và lạ, đĩa nào cũng đầy ắp - 
chị MaiTá làm tới 3 món ăn gồm Xôi vò, chả giò và chả chiên. Riêng món chả gìo của chị mà người 
miền Bắc gọi là nem rán thì tuyệt cú mèo, vì chị cuốn bằng bánh tráng VN, khi chiên lên ăn dòn tan và 
đậm đà. Anh chị Dũng-Phụng có món súp bóng cua mà Mây Chiều rất tiếc vì khi muốn thì nồi súp đã 
hết trơn. Anh chị Hùng-Nga thì có món thịt giả cầy- món này xem ra các "bợm nhậu" vô cùng ưa thích 
và chiếu cố. Anh chị Nhuận - Nông có món gỏi diêu bông, một cái tên nghe rất thân quen trong bài ca 
lá diêu bông, hương vị nhẹ nhàng.  
 
Duy Lâm cùng Phương Anh có món gà hầm nấm đặc biệt, mà ai ăn cũng phải khen ngon. Anh chị 
Chương - Lê có món Rau câu, đây là một món tráng miệng có hình dáng như bánh sinh nhật, bánh 
trong suốt và bên trong bánh là những bông hoa xinh đẹp -nghe nói chị Lê đã không tiếc bỏ ra ba 
trăm đồng để học làm loại bánh này. Anh chị Thành-Hương có trái cây và nước uống, đặc biệt có 
những lon Xá xị giống như ở Việt Nam. Anh chị Phước- Lượng có món cơm chiên Dương châu mà 
phẩm lượng không thua gì cơm chiên Dương châu tại các tiệm ăn tàu. Chị Thủy có món xíu mại có ăn 
mới thấy nó đậm đà. Anh chị Dũng-Chi mới đến lần đầu cũng đem theo món gỏi cuốn, vốn là món tủ 
của Mây Chiều, chả thế mà khi tiệc gần tàn, thấy trên bàn ăn đĩa gỏi cuốn vẫn còn nhiều, Mây Chiều 
đã ăn thêm mấy cái gỏi nữa cho đã thèm.  
 
Và nhiều món ngon của các anh chị em khác nữa mà Mây Chiều không nhớ hết.  
  
Năm nay đồ ăn thức uống vừa ngon miệng, vừa dư thừa, nên anh chị em không những được ăn uống 
no nê tại chỗ, mà còn được take awayđem về nhà ăn tiếp.  
 
Như đã nói ở phần trên, cuộc họp mặt của gia đình An Phong Sydney năm nay, cũng như mọi năm, 
trước là mừng lễ thánh Tổ, sau là cùng nhau đóng góp yểm trợ Dòng Thánh, các anh em tuy đã rời 
Dòng Thánh, nhưng vẫn còn nhớ đến  công ơn bao la của các cha, các thày đã dạy dỗ để được nên 
người, công ơn này luôn được anh em ghi nhớ và năm nay, anh chị em và thân hữu đóng góp quá 
nhiệt tình, sơ khởi số tiền đếm được đã lên tới $6690 Úc kim, chưa kể số tiền $1255 để dành trong 
heo đất của các cháu con anh chị Mai Tá, một số tiền quý báu mà con cháu anh chị Tá Mai năm nào 
cũng đóng góp vô cùng rộng rãi. Mây Chiều xin anh chị em hoan hô Mai Tá gia trang, một gia trang 
đầy tình yêu thương.  
 
Tiệc liên hoan đã xong, thường thì các anh vẫn còn ở lại ngoài sân và trò chuyện với nhau, còn các 
chị thì thường rút lui vào ngồi trong nhà cho ấm cúng. Và cứ thế, ở trong cũng như ngoài nhà, tiếng 
nói tiếng cười cứ vang lên thoải mái. 
 
Tiệc có vui đến đâu chăng nữa thì cũng đến lúc phải tan, anh chị em kẻ trước người sau lần lượt ra 
về, hẹn kỳ gặp kế tiếp sẽ vui hơn, hấp dẫn hơn ... 
 
"Sau ngày lễ trôi qua êm đềm 
Con  không quên dâng lên niềm thương mến 
mẹ luôn sẵn tay đầy âu yếm 
tuôn ban muôn ơn phúc cho con"  
 
Vâng, những lời ca trong bài O Ma Mère đã khép lại chương trình mừng lễ thánh Tổ phụ Anphongsô 
trong năm 2016.  
 
Mây Chiều  



Ghi nhanh 10/8/16 
 

Danh sách các anh chị trong Gia Đình An Phong Sydney  
Đóng góp yểm trợ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam dịp Lễ Thánh Tổ 2016: 
 
Nguyễn An Bình   $     300.00 
Phạm Văn Chương   $     250.00 
Nguyễn Đắc Dũng   $     250.00 
Nguyễn Văn Dũng   $     200.00 
Nguyễn Tiến Hùng   $     500.00 
Nguyễn Duy Lâm   $     250.00 
Nguyễn Kim Linh   $     150.00 
Huỳnh Công Lợi   $     120.00 
Vũ Đức Nhuận   $     300.00 
Lê Duy Phước - Lượng $     150.00 
Trần Ngọc Tá + Mai   $     400.00 
Nguyễn Minh Tâm   $     100.00 
Nguyễn Công Thành   $     300.00 
Thân Hữu Vũ Nhuận   $     500.00 
Nguyễn Anh Dũng   $     200.00 
Mỹ Hương - Bác Cảnh $     150.00 
Bác Kim Gái    $     100.00 
Bác Cung - Gái   $     100.00 
Vũ Hải Nam - Vân   $     100.00 
Nguyễn Anh Phương + Chi $     100.00 
Lê Văn Lệ    $     100.00 
Nguyễn Thị Phụng - Tính $     150.00 
Nguyễn Hồng Tân + Loan $     150.00 
Nguyễn Thị Đào - Hường $     150.00 
Vũ Hùng - Hòa   $     150.00 
Ngô Quang Tuyên Hòa $     200.00 
Trần Bích Huyền   $     100.00 
Bà Diệp    $     500.00 
Phạm Minh Tùng - Trang $     100.00 
Bác Lê Thị Hạnh   $       20.00 
Alistar + Audrey   $     100.00 
Thomas Kajang   $     100.00 
Nguyễn Thị Thả   $     150.00 
Nguyễn Thị Vọng   $     100.00 
Chị Liên (Hoa)    $     100.00 
Anthony Trần Quốc Việt $  1,255.00 
Trích tiền quỹ    $       55.00 
Cộng   -----$  8,000.00 
Hai bác Trần Trọng Luật:  $200 (31/8/16) 
Tổng cộng: $8,200. 
-- 
Sài Gòn 13 tháng 8 năm 2016 
Kính chào ông DUY LAM NGUYEN 
Chiều ngày 10 tháng 8 năm 2016, qua dịch vụ kiều hối,  tôi đã nhận tiền từ ÚC 

chuyển về.  
Số tiền này do 2 người chuyển: 
1. TA NGỌC TRAN         4000 AUD 
2. DUY LAM NGUYEN   4000 AUD 
 
Tổng cộng: 8000 AUD 
Cả hai cùng một nội dung tin nhắn : "TIEN NAY GIA DINH AN PHONG O SYDNEY 

GUI VE GIUP NGUOI NGHEO" 
Hiện nay, cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích đang đi vắng xa nhà dòng. 
Vì tôi không có địa chỉ email của 2 người nói trên nên tôi không thể viết thư hồi âm 

được. 



Tôi đã viết email báo cho cha Giám Tỉnh biết sự việc vừa nêu nhưng tôi chưa nhận 
được thư hồi âm của ngài. 

Nay, nhờ thư chuyển tiếp của Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nên tôi 
mới có địa chỉ email của ông. 

Vậy, tôi viết thư này xác nhận đã nhận được số tiền ông và quý gia đình Alfonso o 
Sydney  đã quyên góp và chuyển về Tỉnh Dòng. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cha thánh Alfonso và các thánh 
cùng các chân phước trong dòng ban cho ông, toàn thể gia quyến của gia đình Alfonso 
Sydney muôn ơn lành . 

 
Kính thư 
Jb Nguyễn Minh Phương CSsR 
Quản Lý Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 
 

ĐÂU LÀ KHO TÀNG ĐÍCH THẬT 
Lm Joe Mai Văn Thịnh 
 
 

Truyện kể rằng, có một bà quản nọ, khi còn trẻ cũng có ý định dâng mình cho Chúa 
làm nữ tu. Nhưng vì hoàn cảnh trái ngang của đất nuớc, của bản thân khiến bà đã không 
thực hiện đuợc uớc mơ; bù lại bà quản của chúng mình dành hết cuôc đời cho giới trẻ trong 
công việc dậy Giáo lý. Đã dậy thì bà cần phải học; vì thế tham dự mọi lớp học, từ Thánh kinh 
đến Thần học và cả phụng vụ nữa. Nói chung về mặt kiến thức, các bà sơ thực thụ cũng 
không sánh bằng. 

Nhân đọc bài Tin mừng về người phú hộ giàu có hôm nay. Bà quản nhà ta, trong lớp 
giáo lý mới hỏi các cháu thiếu nhi: Ai trong các em không thích của cải thế gian? Xin đứng 
dậy. Cả lớp im lặng. Lại có một số em cúi gầm mặt xuống vì sợ ánh mắt liếc qua liếc lại của 
bà quản. Thấy thế, bà quản hăng hái hỏi tiếp “Ai trong các em không tham lam, đứng dậy.” 
Không khí của lớp giáo lý càng nặng nề thêm. Bà quản than thở: “rõ chán, công lao cô dậy 
giáo lý và giải thích Lời Chúa bao nhiều năm cho các em, mà kết quả lại như thế này à.” 
Ngay lúc đó, dưới góc phòng, có em bé nhìn rất lam lũ, không cần đoán cũng biết là gia đình 
em rất nghèo, rụt rè đứng dậy thưa rằng: “Dạ thưa cô, nhà con không có tiền lấy gì để mê; 
còn tham lam thì ai chẳng có!” Tuy chúng con chưa sống được yêu cầu Chúa dậy, nên đành 
ngồi im chịu tội! Trong lớp chỉ có một mình cô đứng, không lẽ cô không mê tiền và không 
tham…  

Nghe xong câu nói của bạn, cả lớp hân hoan đứng dậy còn bà quản của chúng mình 
buồn tênh ngồi xuống. 

Ấy cũng là truyện vui để mở đầu. 
Thật vậy, đây là một trong những vấn nạn quá khó khăn. Dù chúng ta có nghe đi 

nghe lại vẫn khó lòng thực hiện. Bản thân tôi, dù đã khấn sống khó nghèo, nhưng nếu có ai 
vào phòng tôi ngay bây giờ thì thật là xấu hổ, vì sự sung túc và dư dật mà tôi đã thu lẫm 
đuợc. Có nhiều thứ nằm trên giá sách từ năm này qua năm kia mà đi đâu tôi cũng lôi chúng 
theo; thật là khờ dại! 

Giống như bà quản trong truyện vui mở đầu, chúng ta sẽ đưa ra những lời khuyên 
thật hữu ích cho người khác, còn bản thân mình thì chỉ cần về đến nhà là chúng ta quên hết 
những lời dậy bảo hôm nay. Vì của cải có một năng lực vô cùng thần bí khiến chúng ta phải 
tôn thờ và lệ thuộc vào chúng, như đã được nghe rằng ‘đồng tiền nối liền khúc ruột’ do vậy 
‘lòi ruột thì có medicare, chứ lòi tiền thì bắc thang lên hỏi ông Giời (Trời) nhé’.  

Có vài câu nói mà tôi thường nghe, xin đuợc ghi lại ở đây để chúng ta cùng ngẫm.  
“Có tiền chán vạn kẻ theo, nghèo tiền thì bạn cũng đòi bỏ đi.”  
“Tiền là tiên là phật, là sức bật của con người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của 

tuổi già, là cái đà cho danh vọng, là cái lọng cho tương lại…”  
Rồi trong lúc trà dư tửu hậu, lại có một số cụ than rằng ‘làm gì cho nó khổ, đến khi 

chết đi thì tiền nó dùng, vợ nó sai, con nó khiến… cứ ăn chơi’… lại một kiểu nói của ông phú 
hộ, vịn vào sức mình. 

Vẫn biết rằng của cải là tên đầy tớ tốt, nhưng lại là một ông chủ xấu.  
Thử hỏi, nếu không có tiền một tuần thì chúng ta sẽ như thế nào? 



Vì thế, việc xử dụng của cải như thế nào cho đúng ý Chúa là việc riêng của từng 
người với Chúa. Nói xuôi, nói ngược thế nào cũng được… nói chung ai cũng đều cho mình là 
có lý.  

Vẫn biết sau khi chết chẳng ai mang đuợc gì, thế mà khi sống mà không tích lũy thì 
cũng không xong, thật là khó sống!!!  

Trở lại trình thuật hôm nay, tôi nhận ra lối suy nghĩ và cách hành xử của ông phú hộ 
trong dụ ngôn và cách suy nghĩ và hành động của Ađam và Evà, sao mà giống nhau đến 
thế. 

Cũng chỉ vì muốn tự lập, tách mình ra khỏi tương quan với Đấng tạo dựng, nên con 
người đã đi vào đổ vỡ này đến tan nát khác. Trước đó, họ sống thật hồn nhiên, đơn sơ và 
thánh thiện. Thế mà chỉ muốn tự quyết định cho cuộc sống mình nên mới phải đọa đầy. 

Người phú hộ cũng thế. Tự lập, tính toán để tích chứa những gì ông ta có do lao 
động một cách hợp lý hợp pháp, đâu có gì xấu.  Nhưng ông ta bị gọi là khùng khi nghĩ rằng 
ông có thể dùng tất cả năng lực của mình để bảo đảm cho sự sống, niềm vui hưởng thụ và 
sự tồn tại của chính ông, ông tự nhủ ‘Linh hồn ta ơi! mầy có chán của cải, sẵn đó cho nhiều 
năm; nghỉ đi! ăn uống đi! hưởng đi!’   

Sự sống, linh hồn là quà tặng của Thiên Chúa. Khi tạo dựng, với hình ảnh của người 
thợ gốm (nặn tượng), Chúa đã dùng đất để nặn thành tựơng. Tượng ‘hình người’ vẫn chỉ là 
pho tượng cho đến khi Thiên Chúa hà hơi, trao ban Thần khí và sự sống thì pho tượng đó 
mới trở thành vật sinh linh, sống động. Thế mà, ông phú hộ nhà mình lại lầm tưởng rằng ông 
có thể dùng tài năng, sức mạnh, công lao để bảo đảm cho sự sống còn của ‘linh hồn’. Quả 
thật là ngạo mạn và ngốc nghếch. 

Đọc going lịch sử dân Do Thái trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, rồi chúng 
ta cùng xét mình, sẽ nhận ra một điều là dù con người hay ông phú hộ trong dụ ngôn có bất 
trung và kiêu ngạo đến đâu cũng không dập tắt được ngọn lửa yêu thương không hề tắt của 
Thiên Chúa. Ngài trung tín và làm chủ chương trình yêu thương của Ngài. Chính vì thế, câu 
nói ‘Ðồ ngốc! ngay đêm nay, người ta sẽ đòi ngươi trả lại linh hồn ngươi, mọi điều ngươi đã 
chuẩn bị sẽ về tay ai?’được hiểu như lời răn đe, cảnh cáo để ông phú hộ và chúng ta thay 
đổi cách sống mà làm giầu trước mặt Thiên Chúa; chứ không phải là một lệnh phạt.  

Điều này cũng giống như câu răn đe của cô giáo ‘nếu các em không chăm chỉ, không 
im lặng, không thực thi công bằng và bác ái thì cuối học kỳ này cô sẽ không cho các em nghỉ 
hè.’ Thế mà chính cô lại là người đầu tiên chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè này. 

Đến đây, chúng ta cùng đọc lại toàn bộ trình thuật Tin Mừng hôm nay mới thấy rằng, 
dụ ngôn ông phú hộ là câu trả lời cho câu hỏi: ‘Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài 
với tôi.’  

Gia tài của người cha để lại cho con cái. Ở đây, thánh sử không nói rõ người cha này 
có bao nhiêu người con. Dựa vào văn mạch ‘xin Thầy bảo anh tôi, không phải là chúng tôi; 
như vậy chúng ta có thể đóan đuợc ông ta chỉ có hai người con. Điều này khiến tôi nhớ đến 
một trình thuật nói về lòng nhân hậu của Thiên Chúa qua dụ ngôn ‘tình phụ tử’ trong Tin 
Mừng của Thánh Luca. Người Cha đó sẵn sàng mất tất cả để duy trì sự hiện hữu của tất cả 
con cái. Đối với ông, gia đình sẽ không còn là gia đình nếu thiếu vắng một trong hai người 
con của ông. Gia tài ông có là để trao ban cho con cái. 

Một cách rộng lớn hơn thì gia tài cũng có thể là trái đất mà Thiên Chúa trao ban 
quyền trông coi cho con người. Tất cả đều thuộc về Ngài. Đó là kho tàng hồng ân mà Thiên 
Chúa trao ban chung cho mọi người. Và nếu như thế, thì không ai được chiếm hữu làm của 
riêng mình. Những gì mình có hôm nay là của người khác ngày mai. Hay nói khác đi, sự hiện 
diện của ‘tôi’ trên mặt đất này không phải là cho tôi, nhưng là cho người khác. Như vậy, cái 
mà tôi đang có ngày hôm nay là của người khác. Do vậy, nhiệm vụ của chúng ta là trao ban 
và chia sẻ cho nhau.  

Đó chính là điều Chúa muốn nhắm đến. Làm giầu truớc mặt Thiên Chúa là việc trao 
ban cho nhau những hồng ân đã được ban tặng, trao ban thời gian, tài năng và tất cả chứ 
không phải chỉ hạn hẹp trong việc trao ban tiền bạc mà thôi. Nhưng một khi chúng ta chưa 
làm chủ được bạc tiền thì trao ban thứ gì nữa đây. Trao ban cho nhau trở thành bổn phận. 

Chúng ta đã đón nhận lòng nhân ái xót thương vô điều kiện Thiên Chúa thì cũng phải 
trao ban lòng nhân ái đó cách quảng đại đối với tha nhân. Nói khác đi, thay vì làm giàu trước 
mặt Thiên Chúa thì chúng ta hãy để cho Thiên Chúa làm cho chúng ta giàu có. Trao ban tất 
cả, để đôi tay trở về hư không và trong chốn hư không đó, Chúa sẽ làm đầy lại để chúng ta 
tiếp tục trao ban. Gia tài của chúng ta giàu có như thế. Vì Chúa làm chủ và quyền phân phát 
là của Ngài. Chúng ta chỉ là những tác nhân thực thi lòng nhân ái và chia sẻ cho nhau. Nếu 



chúng ta không thực hiện, thì người khác sẽ nói với Chúa ‘Thưa Thầy, xin Thầy yêu cầu anh 
tôi (là chính tôi) chia gia tài cho họ’. 

Hãy cho đi, hãy trao ban, hãy chia sẻ để Chúa có cơ hội làm giầu trong chúng ta.  
 
Amen  
Lm Joe Mai Văn Thịnh  
Kogarah, ngày 31.07.2016 
 

LỜI KẾT 
CHUYẾN ĐI NAM MỸ 

 
Ăn cơm mới, nói chuyện cũ – Học một sàng khôn từ chuyến đi Nam Mỹ 
 

Anh! Anh! Hỡi anh ở lại [Peru], 
Vâng! Chính anh là loài chim quý, 
Ôi! Cánh chim trùng khơi vạn lý, 

Một lần dậy cánh bay.... 
Xin một lần nữa, một lần nữa, 

Vẫy tay giã từ [Peru]. 
(Trần Thiện Thanh: Người ở lại Charlie) 

 
Cứ một cây số tiến gần đến thủ đô Lima là một cây số tôi xa Peru, xa giải lục địa 

Nam Mỹ phì nhiêu bát ngát. Ở đó có ba nước Peru, Á Căn Đình, Chí Lợi, là mấy nước tôi 
may mắn được đặt chân tới trên bước đường rong ruổi đó đây. Vẫy tay giã từ Nam Mỹ lần 
cuối, tâm tư của tôi có lẽ cũng giống như 'người ở lại Charlie' ngày nọ, người hùng của nhạc 
sĩ Trần Thiện Thanh, và cũng của luôn cả những ai đã từng đi Peru và các miền trú xứ của 
người Inca cổ nằm rải rác suốt dọc bờ Nam Mỹ.  Đó là tiếc thương cho một nền văn minh 
thật sự độc đáo đã và đang suy tàn. Tôi e rằng Machu Picchu từ ngày tôi ra đi sẽ càng mong 
manh hơn thế, vì nó đang chết dần chết mòn. Những bước chân rầm rập của du khách cộng 
với đời sống đô thị đang chôn vùi một nền văn minh độc đáo. Toàn cả nước Peru đang từng 
ngày đánh mất quá khứ của mình. Còn đâu không gian trong lành cho những ai muốn trải 
nghiệm núi non, viễn ly với đời sống con người, tập noi theo bước chân Từ Thức năm xưa, 
lên non đánh giấc ngủ say, tạm bỏ lợi danh dưới chốn phố phường chật hẹp đầy dẫy bụi 
bặm trong cuộc sống đời thường của mình.   

 

 
Chợ Trời mua bán những chi đây? 

 
Tục ngữ ta hay nói, ‘ăn cơm mới, nói chuyện cũ’.  Khi nhìn ra lẽ thịnh suy biến 

chuyển không ngừng nơi nước Peru kia, tất nên phải 'ôn cố tri tân' hầu đoán định tương lai 
nền văn minh thế giới hiện giờ mà chính ta đang sống, rồi sẽ đi về đâu.   

Vâng, như tất cả mọi quyển sách dù dài đến mấy cũng phải đi đến hồi kết luận. Vậy 
thì liệu tôi có rút ra được bài học gì từ chuyến đi Nam Mỹ này không, khi vừa tự mình trải 
nghiệm về lịch sử văn minh cùng những nỗi phù trầm mà con cháu Inca đang phải hứng 
chịu? Như nhà sử gia khi làm xong một công trình nghiên cứu nào đó, tôi cũng thường hay 
tự hỏi những câu như thế. Mình đã thấu hiểu bản tính con người hơn những người thường 
chưa bao giờ đọc hết một trang sách nào không?  Lịch sử có giúp tôi hiểu thêm được thân 
phận con người không? Trong sự liên tục của các biến cố vui buồn dâu bể đó có tìm được 



những nhịp điệu đều đều giúp tiên đoán được những hành động sau này của nhân loại, hay 
vận mệnh của các quốc gia nghèo như nước Việt mình không?  Hay là rất có thể, rốt cuộc, 
lịch sử chẳng có ý nghĩa gì hết. Chẳng dạy cho ta được gì cả, mà thời dĩ vãng mênh mông 
chỉ là một chuỗi dài chán ngắt toàn những lỗi lầm sau này sẽ tái phạm nữa một cách đại quy 
mô hơn? 

Đôi khi tôi đành phải tự cảm thán rằng ta đang trả giá quá đắt cho những bài học vỡ 
lòng lịch sử như thế, mà đâm ra hoài nghi lịch sử. Trước hết, ta có biết thực sự dĩ vãng ra 
sao không? Hay lịch sử chỉ là một môn hoạt động, một nghệ thuật và một triết lý? Nó là một 
hoạt động khi tìm tòi các sự kiện, một nghệ thuật khi sắp đặt cái mớ sự kiện hỗn độn thành 
một trật tự có ý nghĩa, một triết lý khi đi tìm viễn ảnh và sự giải minh cho những câu hỏi chưa 
có câu trả lời. Xét cho cùng, như một sử gia nào đó đã phê phán: ‘Hiện tại tức là dĩ vãng đã 
cuốn lại để cho ta hành động, mà dĩ vãng tức là hiện tại mở ra để cho ta hiểu biết’. Tôi 
những chỉ ước mong sao được một phần nhỏ mà thôi.  

Triết lý của lịch sử luôn giúp chúng ta thấy hiện tại dưới ánh sáng của dĩ vãng. Dẫu 
rằng mình sẽ không bao giờ tìm được sự hoàn toàn trong môn sử cũng như trong bất kỳ mọi 
khía cạnh của vấn đề! Chúng ta không thể nào biết được toàn thể lịch sử nhân loại, chắc 
chắn là trước Inca đã từng có những nền văn minh khác tồn tại. Chúng ta chỉ mới khai quật 
các di tích ở Machu Picchu, ở Cusco hồi mới gần đây thôi! Chửa biết chừng, trong những 
giới hạn hiển nhiên đó, chúng ta lại học được thêm từ lịch sử tạm đủ đức kiên nhẫn chịu 
đựng được thực tại chán phèo, và biết tôn trọng những xét đoán phi phỏng của nhau khi rút 
tỉa kinh nghiệm quá khứ.   

Con người là một khoảnh khắc trong thời gian của các tinh tú, một khách qua đường 
trên quả địa cầu hàng tỷ năm tuổi, một tế bào nhỏ nhoi của một sinh vật được gọi là con 
người, một hậu duệ của nòi giống kiêu hùng, một phức hợp gồm thể xác lẫn tinh thần, một 
phần tử của một gia đình, một cộng đồng, một tín đồ sùng đạo hay một kẻ hoài nghi tôn 
giáo, một đơn vị kinh tế, và có lẽ là công dân một quốc gia hoặc là binh sĩ trong một quân đội 
nữa. Vậy thì ta có thể lần lượt đứng về phương diện thiên văn, địa chất, địa lý, sinh lý, nhân 
chủng, tâm lý, luân lý, tôn giáo, kinh tế, chính trị và chiến tranh hay bất kỳ phương diện nào 
mà ta muốn đứng, mà tự hỏi lịch sử về một trong mỗi phương diện đó, để dạy cho ta biết 
được những gì về bản thể, thái độ và tương lai của con người. 

Đem cả trăm thế kỷ lịch sử thăng hoa để gom lại trong vài trang kết luận liều lĩnh, thì 
quả là một việc không mấy ai dám can đảm làm. Do đó tôi chỉ xin được tạm tóm tắt kinh 
nghiệm của loài người, chứ không dám lạm bàn viễn vông, gọi là đem chút tâm tình để viết 
lịch sử theo thiển ý riêng mình vậy thôi. Đúng sai xin hãy để cho lịch sử tự phê phán. 

Thực ra, khi đọc đến đây nhiều vị chắc đã tự mình tìm ra câu đáp án rồi. Theo thiển ý 
tôi, bài học vỡ lòng đầu tiên của lịch sử là khiêm tốn. Lịch sử nhân loại chỉ là một khoảnh 
khắc trong vũ trụ bất tận. Hẳn không ít người trước nay đã mượn lời của triết gia kiêm văn 
hào nổi tiếng người Pháp là Pascal (1623-1662) thốt ra để thách thức vũ trụ: ‘Ngay cả khi vũ 
trụ đè bẹp con người, con người vẫn cao cả hơn vũ trụ, vì con người biết rằng mình đang 
chết, còn vũ trụ đâu có biết đến chiến thắng của nó’. Qua nhiều thế hệ, con người tưởng 
như càng ngày càng chế ngự được trái đất, nhưng rồi con người cũng sẽ chỉ là một nắm 
xương khô vô định trong lòng đất.  Và người ta di chuyển trên trái đất một cách kém an toàn 
mỗi khi thiên tai động đất ập đến, hệt như vị thánh cả Phê Rô run sợ khi lướt trên mặt sóng 
mà tiến lại gần Chúa Giêsu vậy. 

Ngày nay, con người có thể đưa dẫn nước ngọt vào sa mạc hoặc điều hòa không khí 
cả trong sa mạc Sahara như Dubai đang làm. Con người có thể san bằng hoặc vượt qua 
núi, hoặc xẻ những quả đồi thành từng thửa ruộng bậc thang màu mỡ để trồng ngô khoai 
như người Inca đã từng vun trồng ở Peru. Con người có thể xây dựng cả một thành phố nổi 
để băng qua đại dương, như các đoàn du thuyền tự do đi lại trên biển cả. Hoặc chế tạo cả 
những con chim khổng lồ để bay trên trời, đưa con người ngày càng lại gần với nhau hơn 
trước. Thế nhưng chỉ cần thiếu mưa là cả một nền văn minh bị chôn vùi dưới cát, như đã 
được chứng thực qua bước chân Đường tăng đi Ấn Độ thỉnh kinh, qua các tòa thành cổ mục 
nát trên sa mạc nóng bỏng.  Hay chỉ cần trận mưa tầm tã là cả một nền văn minh Inca sẽ bị 
chết nghẹt trong rừng già như ở Nam Mỹ. Cho nên chính người, chứ không phải trái đất, 
mới tạo ra văn minh. 

Vậy thì, thế giới loài người hiện nay có thực sự văn minh tiến bộ không, hay đang 
suy tàn mà chính ta không biết. Phải chăng lớp sóng phế hưng, suy thịnh cứ tái diễn theo 
vết xe đổ đã vạch sẵn, như khi ta so sánh sự lưu hành tiền bạc từ ngân hàng phát ra rồi lại 
trở về ngân hàng, với nhịp bóp lại rồi căng phồng của trái tim con người vậy.  Xem ra chúng 



ta dễ bị cái ý tưởng tiến bộ rồi phải đến thời suy tàn này cám dỗ thật rồi.  Nhất là khi ta hiểu 
ra được tại sao gọi là văn minh.  

Theo các định nghĩa thông thường, văn minh là gì nếu không là 'một tổ chức xã hội 
giúp cho văn hóa xuất hiện'. Mà muốn tạo lập một nền văn hóa thì phải có sự TỰ DO, phải 
khuyến khích sự sáng kiến, phát biểu, nhận định và tiếp thu các tư tưởng, các tập tục, tín 
ngưỡng, văn chương và nghệ thuật. Tất cả những thứ đó hợp thành một hệ thống quan hệ 
nhân văn phức tạp và tế nhị. Phải gắng sức thật lâu trong một thời gian kéo dài hàng thế kỷ 
mới tạo nên được, nhưng nếu muốn phá đổ thì rất nhanh và không khó. Một thí dụ gần gũi 
nhất với chúng ta hơn là nền văn minh Trung Hoa đã phải mất 4 ngàn năm mới xây dựng 
nên được, thế mà chỉ trong vài ba chục năm từ 1930 tới 1960 là sụp đổ gần hết. 

 

 
 

Ai bảo chăn dê là khổ, 
Chăn dê sướng lắm chứ... 

 
Hãy nhìn nền văn minh Inca của Nam Mỹ kia, được các thế hệ vua tôi sáng suốt liên 

tục hun đúc trải hàng mấy trăm năm, thế mà khi Pizarro người Tây Ban Nha kéo đến xâm 
chiếm năm 1533, chỉ chưa đầy 40 năm sau nó đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời khi vị vua 
Inca cuối cùng bị giết năm 1572. Để các sử gia ngày nay than tiếc cho một chế độ xã hội 
hoàn bị và tồn tại lâu nhất trong lịch sử lại bị suy tàn quá nhanh chóng.  

Người ta không rõ văn minh Inca bắt đầu từ năm nào, chỉ biết đại khái là vào khoảng 
thế kỷ 13, tại cao nguyên miền thượng nơi xứ Peru. Các vua chúa Inca tin rằng Thần Mặt 
Trời Inti trao quyền cho họ để trị dân. Họ tổ chức và điều khiển xã hội hoàn toàn theo chế độ 
nông nghiệp, một ít tiểu công nghệ và thương mại. Chính quyền làm kế toán tinh xác về 
nguyên liệu, dân chúng và lợi tức, xây cất những đường xá tốt nhất thời bấy giờ, tốt hơn cả 
La Mã thời cổ, dùng một hạng phu trạm chuyên môn mà tạo được một hệ thống giao thông 
cần thiết cho một chế độ cai trị tinh mật/ hiệu quả như vậy trong toàn cõi. Người dân nào 
cũng là một công chức của quốc gia, và có vẻ thỏa mãn về chế độ đó, vì được quốc gia bảo 
đảm cho an toàn, no ấm.   

Điều đó giải thích tại sao đế quốc Inca lấy đâu ra nhân lực để thực hiện một khối 
lượng công trình khổng lồ như quần thể Machu Picchu chỉ trong vòng hai trăm năm, từ 
đường xá cho đến đền đài đô thị.   

Được biết vào hồi đầu thế kỷ 16, xứ Inca gồm khoảng 15 triệu dân, tất cả đều dựa 
vào một hệ thống huy động nhân lực gồm ba nấc. Nấc thứ nhất là sự hợp tác ở phạm vi 
giữa các gia đình trong một cộng đồng. Chẳng hạn khi một gia đình xây nhà, cả xóm phụ 
giúp một tay. Nấc thứ hai là sự hợp tác ở phạm vi giữa các cộng đồng. Chẳng hạn như khi 
hai hay nhiều cộng đồng hợp sức với nhau làm chung một hệ thống dẫn thủy nhập điền. Nấc 
cao nhất là sự hợp tác giữa nhà cầm quyền và các cộng đồng. 

Khi nhà cầm quyền cần nhân lực để xây đường xá hoặc thành phố hoặc tiến hành 
chiến tranh vì phúc lợi chung của toàn xã hội, các cộng đồng có trách nhiệm cung cấp nhân 
lực cho các mục tiêu trên. Bù lại, nhà cầm quyền sẽ nuôi gia đình của người phải đi làm 
công cho nhà nước trong thời gian người đó vắng mặt. Thường thì mỗi đàn ông sống dưới 
đế chế Inca đi làm cho nhà nước khoảng 3 tháng một năm, trùng với mùa nhà nông nhàn hạ 
ít việc. Nhờ vậy, đế quốc Inca có khả năng huy động một lượng nhân lực rất lớn mỗi khi cần 
thiết. 

Ngay cả người Tây Ban Nha cũng vô cùng ngạc nhiên về sự tổ chức rất hợp lý của 
chế độ quốc quyền và quốc sản khi mới tiếp xúc với họ. Công chức phân phát ruộng đất, hạt 
giống, nông cụ hoặc các nguyên liệu cho mỗi người dân để họ trồng trọt hoặc chế tạo các đồ 



dùng. Gặt hái hoặc chế tạo được bao nhiêu, họ chở tới chất đầy trong các kho lẫm của 
chính phủ với lượng dự trữ đầy đủ thực phẩm cung cấp cho toàn quốc mấy năm cũng ăn 
không hết. Mỗi kho đều phải có các nhân viên kế toán giữ việc sổ sách.   

Theo nguyên tắc, nhà vua làm chủ tất cả những của cải ấy, muốn sử dụng ra sao tùy 
ý. Mỗi gia đình được phân phát cho đủ thức ăn, quần áo và đồ dùng, thuốc men khi đau ốm. 
Tỉnh nào bị thiên tai thì được tỉnh khác viện trợ, miền nào cần thực hiện những công trình 
lớn lao thì người miền khác lại giúp. Tóm lại là kinh tế trong nước hoàn toàn kế hoạch hóa, 
có phần giống với lý thuyết cộng sản hay chế độ gia đình áp dụng ở Singapore, Nhật Bản 
hiện nay. Trong nước không có người nghèo, người giàu, xã hội được quân bình. 

Nhưng, như mọi chế độ khác, chế độ đó tuy hoàn toàn hợp lý, cũng có nhiều điểm 
bất tiện. Kỷ luật nghiêm quá, nhà vua dễ chuyên quyền. Phí tổn rất lớn, vì phải nuôi rất nhiều 
công chức. Sản phẩm hư hao, lâu lâu phải đổ đi. Sau cùng, những kho lẫm đầy ắp lương 
thực đó, cách phân phối công việc và sản phẩm lại là những trở ngại lớn lao khi bị người 
Tây Ban Nha xâm chiếm. Đó là chưa kể sự lạm dụng sức dân quá mức, dẫn đến các cuộc 
chống đối hoặc nổi loạn, góp phần làm sụp đổ chế độ.  Ngày nay, ở các cộng đồng trên núi 
cao, các hình thức hợp tác ở nấc một và nấc hai vẫn còn hiện hữu. Nhưng ở các cộng đồng 
Quechua văn minh, sự tư hữu hóa và nền kinh tế tiền bạc khiến đời sống con người trở nên 
ích kỷ hơn, và nhu cầu hợp tác tự nhiên không còn nhiều như trước đây nữa.   

 

 
 

Đoàn mục tử bóng chiều vừa ngả, 
Dắt bê về lả tả đầu ghềnh... 

 
Thoáng nhìn qua, chúng ta thấy cái quy luật sinh tử, thịnh suy ấy, đem áp dụng vào 

trường hợp văn minh Inca đều đúng hết. Các nền văn minh đều phát sinh, nảy nở, tàn lụi rồi 
chết, trừ phi là sống lây lất như làn nước tù mà những giòng sông đã cạn rồi còn để lại. Thế 
thì nguyên nhân của sự tiến bộ ở đâu, và nguyên nhân của sự suy tàn ở đâu? Ta đã biết 
nguyên nhân của sự tiến bộ rồi, khi vừa mới định nghĩa thế nào là văn minh. Còn nguyên 
nhân của sự suy tàn? Cái này mới khó, vì mỗi nhà sử học/ phân tích đều đưa ra lời kiến giải 
khác nhau, kiểu như thầy bói mù đoán quẻ vị lai. Nhưng tựu trung đều nói lên rằng, khi một 
đoàn thể, một nền văn minh suy tàn, không phải là vì nó thịnh quá hóa suy, rằng chết là luật 
tự nhiên của mọi sự trên đời. Một đoàn thể hay một nền văn minh không thể so sánh như cơ 
thể con người được. Chẳng qua nguyên nhân là các nhà lãnh đạo không biết thích ứng với 
hoàn cảnh mới mà thôi. 

Như cơn bệnh trầm kha mà lương y bó tay không có thuốc chữa, mỗi một sự kiện là 
một khuyến cáo, là một tối hậu thư, để ta phải hành động ngay mới mong kịp thời cứu chữa. 
Cũng với các ví dụ đã nêu trên, nếu trời không mưa nữa, các giòng nước tại các ốc đảo ở 
sa mạc cạn hết, đất hóa ra khô cằn. Nếu không biết cách cày cấy hoặc không biết lo xa thì 
đất hết màu mỡ. Mưa lớn gây lũ lụt trên miền thượng du Nam Mỹ là vì không biết cách trị 
thủy hiệu quả. Quốc hữu hóa tài sản quá như đế chế Inca dễ làm cho người ta không ham 
làm việc nữa, đất bị bỏ hoang, dân các thành thị chết đói. Thuế má tăng lên quá mức, khiến 
cho người ta chán nản không muốn sản xuất hoặc đầu tư nữa. 

Nếu ta cho rằng thước đo sự cực thịnh của một nền văn minh bằng sự phát triển 
vượt bực về kinh tế, thì hố sâu ngăn cách giàu nghèo tất sẽ ngày càng cách biệt.  Cho nên 
tới một ngày nào đó, xã hội cũng sẽ chia thành 2 giai cấp, một thiểu số có học thức và một 
đa số, vì bẩm sinh hoặc vì hoàn cảnh, không thể có một trình độ văn hóa, tri thức cao được. 
Đa số đó mỗi ngày mỗi đông thêm lên, gây nên tình trạng ảnh hưởng san bằng từ dưới lên, 
nghĩa là cách nói năng, ăn mặc, tiêu khiển, cảm xúc, phán đoán, cả suy tư của họ nữa, mỗi 



ngày mỗi phổ biến, lan tới giai cấp thiểu số. Thiểu số này dĩ nhiên nắm then chốt của giáo 
dục và kinh tế, nhưng phải trả giá cho sự đặc quyền đó. Và giá mà giai cấp thiểu số này phải 
trả là họ biến thành nạn nhân của đa số và để giữ quyền hành, họ trở thành dã man mỗi 
ngày một chút mà không hay. Tựa như trường hợp của điệu nhạc Tango bên nước Á Căn 
Đình vậy, từ giai cấp lao động gây ảnh hưởng lên tầng lớp thượng lưu quý phái. Và hình 
như hiện tượng này cũng đương xảy ra đầy dẫy ở nước ta dưới thời cộng sản đấy. Hãy chờ 
xem! 

Đấy là chưa kể đến sự tập trung tài sản có thể gây ra nạn đấu tranh giai cấp hoặc 
chiến tranh chủng tộc nữa. Cứ như là một điều tự nhiên không sao tránh được là  cứ lâu lâu, 
đều đều lại có một cuộc phân chia lại một phần tài sản, hoặc bằng cách bạo động, hoặc 
bằng cách ôn hòa, mà chúng ta gọi là cách mạng. Xét theo khía cạnh đó, thì lịch sử kinh tế 
không khác gì một trái tim của xã hội đang đập chầm chậm. Trong thời gian trái tim phồng 
ra, của cải được một thiểu số tích lũy vơ vét, để rồi tới thời gian trái tim bóp thắt lại thì máu 
nhất định sẽ phải phân tán ra để máu huyết lưu thông. Rồi chuyện sẽ có thể xảy đến nếu 
chính quyền nhu nhược để cho quốc gia tuột lần xuống cảnh chia rẽ, như trường hợp của đế 
chế Inca khi người Tây Ban Nha biết lợi dụng sự phân hóa nội bộ giữa các phe đảng chính 
quyền mà thành ‘ngư ông hưởng lợi’. Khi đó, chỉ cần thua trong một trận đánh quyết định 
hoặc chỉ bị bọn mọi rợ ở ngoài xâm lăng bắt tay với bọn mọi rợ ở trong nước, nội ứng ngoại 
hợp, là một nền văn minh có thể bị tiêu diệt. 

Bức họa diệt vong đó có làm cho ta dễ nhụt chí hay cực kỳ thất vọng không?  Không, 
không nhất định như vậy! Vì các nền văn minh có chết bao giờ đâu? Năm nền văn minh lớn 
của nhân loại, từ Ai Cập, Mesopotania Lưỡng Hà, Trung Hoa, Aztec Trung Mỹ và Inca Nam 
Mỹ, như anh em sinh 5 đều từ cùng một mẹ đất sinh ra và xuất hiện đồng thời cùng một lúc 
ở năm nơi khác nhau trên thế giới.  Mẹ đất linh thiêng này, người Inca gọi là Pachamama. 
Còn người Việt chúng ta thì có mẹ Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, trở thành con rồng cháu tiên. Có 
người tiến bộ hơn nữa, dựa theo thuyết tiến hóa nói tổ mẫu của nhân loại phải là mẹ vượn 
chứ không ngoài ai khác, và theo thuyết này thì chúng ta chỉ như những con khỉ làm trò, biết 
mặc áo quần mà thôi.  

Người ta trước nay nói nhiều về chuyện trong số anh em sinh 5 kia, thì hết 4 em đã 
sớm chết yểu, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất văn minh Âu Tây là sống mạnh.  Không, theo 
tôi thì chỉ cái khung của nó bị mất thôi, còn hồn của 4 nền văn minh này đã hóa thân vào các 
văn minh khác và có khi còn lớn mạnh hơn cái nôi của nó hồi xưa nữa. Thật vậy 2 nền văn 
minh Ai Cập và Lưỡng Hà đã hóa thân vào nền văn minh năng động của Âu Tây hiện nay, 
mà 2 khối trung gian cổ thời là Hy Lạp và La Mã được biết đến nhiều nhất. Khối văn minh 
Trung Hoa cũng đang lột xác và hòa mình vào giòng chảy của thế giới hiện nay. Riêng hai 
nền văn minh Aztec và Inca hiện đang trộn lẫn vào nền văn minh Âu Tây và phát triển theo 
tính cách rất riêng đã được La Tinh hóa, vì thế mới có tên gọi châu Mỹ La Tinh để phân biệt. 

 
Tất cả các nền văn minh đã bị hủy diệt đều vẫn còn sống trong ký ức của nhân loại, 

sống sum xuê đến nỗi không một người nào dù sống lâu, sống đầy đủ tới đâu cũng không 
thể tiêu hóa nó trọn vẹn được. Chỉ riêng nói về văn minh Hy Lạp cổ thôi, Homer, đại thi hào 
nổi danh người Ai Cập ngày nay có nhiều độc giả hơn thời thượng cổ Hy Lạp gấp bội phần. 
Cũng tại Ai Cập, các tác phẩm của các thi sĩ, triết gia thời cổ được trưng bày trong tất cả các 
thư viện, các đại học.  Hiện nay, nhà triết học Plato được hằng trăm ngàn người đọc để tận 
hưởng cái 'thú khả ái' của triết lý, để rồi tỏa vào cuộc nhân sinh ánh sáng của trí tuệ. Chính 
sự trường tồn của các sáng tác tinh thần đó sau khi phải chịu định luật đào thải của thời 
gian, mới nói lên tiếng nói trung thực nhất về tính chất bất hủ của triết học. 

Nói cách khác, nhiều quốc gia tuy có chết đi, nhưng các nền văn minh lớn không 
hoàn toàn chết hẳn. Vẫn có một số phát minh quý báu tồn tại sau mọi cuộc thăng trầm của 
các dân tộc. Phải kể đến việc làm chủ được lửa và ánh sáng, chế tạo được bánh xe và các 
dụng cụ, tạo ra ngôn ngữ, chữ viết, nghệ thuật, ca hát, canh nông, chế độ gia đình, bổn 
phận làm cha mẹ, tổ chức xã hội, đạo đức và tình bác ái.   

Sau cùng và cũng là quan trọng nhất, giáo dục đã giúp lưu giữ lại những truyền 
thống của gia đình và nòi giống cho đời sau. Đó là những yếu tố của văn minh dù trong thời 
tao loạn hoặc bị chuyển hóa nhưng các yếu tố trên vẫn luôn tồn tại. Như La Mã đã đem văn 
minh Hy Lạp vào nước Ý rồi truyền nó qua Tây Âu. Nước Mỹ đã được hưởng văn minh Âu 
Châu và chuẩn bị để truyền nó lại cho đời sau, bằng những phương tiện mà từ trước tới nay 
con người không ngờ tới. Đó là internet, điện thoại di động, vô tuyến truyền hình... Tất cả 



đang kết nối những sợi giây liên lạc giữa các dân tộc, các nền văn minh, để giữ gìn những gì 
mà mỗi người chúng ta đã cống hiến cho di sản của nhân loại. 

Thật vậy, nếu như xem sự sinh thắng sự tử nhờ vào việc truyền chủng, đẻ ra con 
đàn cháu đống cho muôn đời sau, thì một nền văn minh già cỗi cũng vậy, luôn để di sản cho 
kẻ thừa kế tuy xa cách về thời gian lẫn không gian. Và nếu giáo dục là sự truyền đạt văn 
minh thì nhất định là ta đã tiến bộ một bước dài, không thể chối cãi được. Loài người không 
phải sinh ra mà văn minh ngay, mỗi thế hệ phải học lại những phát minh, văn minh đó cùng 
tiếp thu cho đời mình. Nếu sự truyền đạt đó bị gián đoạn trong một thế kỷ thì nền văn minh 
sẽ chết, và chúng ta sẽ trở lại thành mọi rợ, từ người xuống vượn, như lối nói của ngục sĩ 
Nguyễn Chí Thiện sống dưới chế độ cộng sản. 

Vậy công trình đáng kể nhất của thời đại ta, là ta đã gắng sức phổ biến giáo dục hơn 
hẳn mọi thời đại trước. Xưa kia các đại học bên Tây hay các trường Quốc tử giám, Hàn Lâm 
viện bên Trung Hoa, là một xa xỉ phẩm chỉ dành riêng cho nam giới ở giai cấp quyền thế. 
Ngày nay học viện nhiều đến nỗi bất kỳ ai chịu lăn lóc trong các đại học ít lâu cũng lượm 
được một số kiến thức và một mảnh bằng. Có lẽ chúng ta không giỏi được như các bậc tinh 
hoa thiên tài cỡ Lê Quý Đôn thời thượng cổ, nhưng chúng ta đã đưa cái mức trung bình của 
kiến thức lên một trình độ cao hơn thời trước. Cứ như thế, kiến thức và nghệ thuật tích lũy 
mỗi ngày một chút, chất chồng mỗi ngày một cao dưới chân chúng ta, y như các lớp đất các 
nhà khảo cổ khai quật vậy. Và loài người càng biết sử dụng di sản đó thì ngày càng thăng 
tiến, càng hiểu rộng hơn để có thể tự tô điểm cho đời mình để hưởng đời nhiều hơn trước. 

Nói về giáo dục thì thiên chức cao cả nhất phải là biến đổi những thô tục của con 
người thành những con người đáng trọng trong nhân quần, nghĩa là, thành những cá nhân 
có tư cách, luôn luôn đùm bọc quan tâm tới người khác. Người thời nay quá trọng trí tuệ và 
coi thường tư cách. Nếu đã luyện trí tuệ cho sắc bén mà lại để cho cái ý thức tự chủ mờ 
nhạt đi, như cuồng ngôn, vọng động thì rất dễ. Nhưng giữ được tự chủ, mực thước mới là 
khó. Những tập tục, quy ước, tín ngưỡng tôn giáo là công lao của nhân loại qua biết bao thế 
kỷ dò dẫm. Thật khó mà chấp nhận được rằng chỉ trong một đời người, dù là đời một người 
thông minh tuyệt đỉnh như nàng Vương Ngọc Yến trong pho truyện chưởng Thiên Long bát 
bộ của Kim Dung, là có được những kiến thức uyên bác, những tư tưởng thâm trầm đủ để 
phán đoán đúng những truyền thống có được từ ngàn xưa tới bây giờ. Nhân loại khôn hơn 
mỗi người chúng ta gộp lại. Thế nên, nhũn nhặn, tôn trọng đối với các thế hệ đi trước sẽ 
giúp tôn kiến thức của ta lên, cũng như sự e lệ làm tôn vẻ đẹp của người phụ nữ vậy. 

Nếu đã xem giáo dục là tiến bộ về mặt tinh thần thì tính dục, trong cái nghĩa tượng 
trưng cho dục vọng vật chất, phải được liệt vào một trong những đề tài đáng nên xem xét lại 
trong thế giới hiện nay. Ở loài người, nhu cầu tính dục chỉ kém nhu cầu ăn uống về tính cách 
kịch liệt và gây nhiều vấn đề rắc rối. Hóa công muốn cho loài người sinh tồn, đã tạo phụ nữ 
vẻ đẹp và đàn ông sức mạnh cùng khả năng kiếm tiền. Đàn ông thấy đàn bà đẹp là động 
lòng, đôi khi đến mê mẩn tâm thần là chuyện thường tình. Tuy nhiên, lửa dục ấy đáng lý ra 
phải được điều hòa cho có thứ tự thì đôi khi lại bừng bừng trong huyết quản mà diệt mất tư 
cách lẫn nhân phẩm con người. Tổ tiên chúng ta đã nén được sự kích thích ấy, biết rằng nó 
quá mạnh rồi, không cần phải khêu thêm nó nữa. Như người Hồi giáo và người Á Đông, 
khuyến khích phụ nữ và ngay cả đàn ông cũng nên ăn mặc kín đáo không ngoài mục đích 
tôn trọng nhân phẩm chính mình. Người sống ở các nước phương Tây, thì trái lại, dùng cả 
ngàn cách để gợi tình, khêu ngọn lửa dục cho tới khi nó nổ bùng lên. Quá quan trọng hóa 
bản năng tính dục, ta quảng cáo nó rầm rộ, bày nó ra ở khắp mọi nơi.  Rồi để biện hộ cho sự 
túng dục đó, ta không ngần ngại tạo ra một thuyết về những tai hại của sự tiết dục. Mà 
không biết rằng, chế ngự được bản năng thú tính của con người mới chính là nền tảng của 
mọi văn minh, để rồi từ đó con người tiến hóa từ loài vượn lớn lên thành người. 

Trong ý nghĩa đó, giáo dục bao gồm tất cả các phương diện gộp lại để làm nên di 
sản ta ngày nay ta thừa hưởng, từ khoa học, kỹ thuật, luân lý, xã giao, chính trị, văn học, 
triết học cho đến nghệ thuật. Và lịch sử trước hết phải là nghệ thuật sáng tạo, một di sản cần 
bảo vệ. Mà sự tiến bộ chính là làm tăng trưởng di sản đó để công dụng của nó được phổ 
biến ra khắp mọi nơi. Đối với những người nghiên cứu sử, thì học sử không phải chỉ để biết 
đến những điên khùng cùng tội ác của loài người, như có một thời Việt Nam đã từng làm - 
trưng bày tội ác Mỹ Ngụy ngay tại viện bảo tàng nằm giữa trung tâm thành phố Saigòn. 
Đúng ra phải là để tưởng nhớ công lao của chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã đóng góp cho 
nước Việt ta về mọi mặt nhất là mặt giáo dục trong hơn hai chục năm mà ta vẫn còn được 
hưởng cho đến nay. 



Nói khác, đối với nhà nghiên cứu lịch sử, dĩ vãng không còn là cái kho chứa những 
xấu xa, bỉ ổi đáng nản lòng nữa. Mà là một thiên quốc, một quốc gia mênh mông của tinh 
thần. Tại đó có cả ngàn vị thánh, chính khách, nhà phát minh, nhà bác học, thi sĩ, nghệ sĩ, 
nhạc sĩ, tình nhân và triết gia đương tiếp tục sống, nói năng, giảng dạy, sáng tác và ca hát 
cống hiến cho đời thêm vui. Khi ấy, sử gia sẽ không có gì để phải than vãn nữa, vì thấy loài 
người cũng như đời sống của họ đã có ý nghĩa. Di sản đó luôn phát triển khôn cùng đến độ 
ta không ngờ được, trong bao nhiêu thế kỷ nay, mà ta tha hồ mà sử dụng.  

Vậy ta hãy uống từng ngụm lớn, cho cạn chén đầy tràn của cuộc sống đi. Hãy cảm tạ 
Thượng Đế và thiên nhiên đã cho ta gặp và chịu đựng những nỗi gian truân, thử thách để 
cuối cùng được vui hưởng phần thưởng xứng đáng. Cũng hãy cảm ơn rằng ta đã được 
hưởng biết bao cái hay, cái đẹp, khôn ngoan, nỗi khó nhọc và tình thương từ các thế hệ cha 
ông để lại.  

Vậy thì chính ta đã cho cuộc sống của mình một ý nghĩa. Ý nghĩa này đôi khi vượt cả 
sự chết nữa. Sung sướng thay người nào trước khi nhắm mắt lìa đời đã tận hưởng được 
đầy đủ di sản văn minh để lại và truyền được di sản đó lại cho con cháu, qua các đứa con 
tinh thần do họ tạo nên. Tôi chắc dù có đang trên giường bệnh, người ấy cũng sẽ mang ơn 
tất cả tài sản bất tuyệt đó vì biết rằng nó vừa nuôi dưỡng, vừa vĩnh truyền đời sống của họ 
cho các thế hệ mai sau.   

Đó là câu chuyện chuyến du lịch Nam Mỹ của tôi, và cũng là câu chuyện về lịch sử 
loài người. Nếu những rút tỉa kinh nghiệm lịch sử của tôi ý sáo và nhạt nhẽo, xin bạn hãy 
nêm vào một dúm muối cho thêm phần đậm đà nhé!   

Hải Triều Ý Tâm 
 

 
Giọng cũ xa gần 

Dân Gầy phụ trách 
 
Thưa quí anh chị, 
 
"Consummatum est! - Mọi việc đã hoàn tất!".  
 
Chương trình Lễ Giỗ100 Ngày, tức Giỗ Đầu, của Cha Cố Matthêu Vũ Khởi Phụng đã 

diễn ra đúng như ý nguyện của Gia đình CĐT Nam Cali mong ước từ hơn 2 tháng nay, cả về 
hình thức lẫn nội dung, với hơn 100 người tham dự và tham gia, trong đó có 15 thân nhân 
ruột thịt của Cha Cố, và Ban Thường Vụ Cộng đoàn của giáo xứ Saint Lucy. 

 
Rất tiếc là Ban Chấp Hành không có thời giờ rộng rãi hơn để có thể viết phóng sự chi 

tiết về một chương trình đã trải dài suốt 4 tiếng đồng hồ diễn ra ngày hôm qua (4/6/2016) tại 
hội trường Giáo xứ Saint Lucy do Cha John Trần Quý làm Chánh xứ. Chỉ xin tường trình tóm 
gọn như sau, để quí anh chị vắng mặt có thể cùng chia sẻ:  

 
Phần 1 - Chào mừng và tâm linh (do Ban Chấp Hành) 
Phần 2 - Chiếu slide show về những hình ảnh của Cha Phụng trong những năm cuối 

đời (do thân hữu Võ Phi Khanh thực hiện).  
* Các nghi thức với sự tham gia của các anh CĐT và các chị "Con Dâu" của Nhà 

Dòng như sau: 
* Đọc tiểu sử Cha Cố Matthêu (do CĐT Trần Ngọc Khiêm);  
* Diễn nghĩa về Giỗ 100 Ngày (do CĐT Đào Quang Mỹ); Đọc Văn Điếu Tưởng Niệm 

(do CĐT Lê Thế Hùng & Nguyễn Vĩnh Bảo);  
* Gắn Huy hiệu CĐT Nam Cali lên di ảnh của Cha Cố Matthêu (do CĐT Hội trưởng 

Phan Xuân Vũ &  Chị Thủ quỹ Nguyễn Thị Hải) 



* Tiến hoa lên Cha Cố Matthêu (do 5 cặp CĐT: các A/C Thuận & Phu nhân (ngồi xe 
lăn - Phan Xuân Vũ (đương kim Hội trưởng)& Phu nhân - Lương Thế Vinh (Cựu Hội trưởng) 
& Phu nhân - Hồ Văn      Thiên & Phu nhân - Anh em Lê Đàn (từ San Jose) & Lê Khuê (từ 
Việt Nam). 

* Chia sẻ tâm tình với Cha Cố Matthêu (do CĐT đồng song Phan Xuân Vũ, CĐT đồng 
môn Trần Ngọc Khiêm, và 2 thân nhân của Cha Cố. 

 
Xen kẽ giữa các nghi thức là 4 bài thánh ca cộng đồng (Gặp gỡ Đức Kitô, Tấm Tình 

Hiến Dâng, Ớ Đệ Tử, Vào Đời) 
 
Phần 3 - Thánh lễ "tạ ơn" là cao điểm của chương trình có 4 Cha đồng tế: Cha niên 

trưởng Châu Xuân Báu, CSsR, cựu Linh hướng của Hội CĐT Nam Cali, từ Houston đến, chủ 
tế; Cha Nguyễn Quốc Dũng, CSsR, Bề Trên Tu Viện ĐMHCG Long Beach; Cha Nguyễn Văn 
Thạch, CSsR, Bề Trên Tu Viện Thánh Giêrađô Buena Park, kiêm Linh hướng Hội CĐT Nam 
Cali, giảng thuyết với 32 phút ứng khẩu chia sẻ những tâm tình sâu sắc về Cha Cố Matthêu 
Vũ Khởi Phụng rất "hết ý"; và Cha "CĐT" John Trần Quý, Chánh xứ Saint Lucy (giáo xứ với 4 
sắc dân) thì cũng đã "hết mình" với chương trình Giỗ 100 Ngày cho Cha Cố Matthêu bằng 
cách "bao trọn gói" chi phí thuê mướn hội trường. 

  
Một "bông hồng" cho ca đoàn Magnifica Chorale với 25 ca viên nam nữ, đó là bài 

Mon Rédempteur được ca đoàn hát tuyệt vời  trên cả tuyệt vời, bằng tiết tấu hòa âm 4 bè, 
chẳng kém gì ca đoàn Pueri Cantores của "phe ta" ngày-xưa-hoàng-thị. 

 
Sau thánh lễ, Ban Chấp Hành đã mời quí Cha và mọi người hiện diện chụp chung 

tấm hình lưu niệm.  
 
Phần 4 - Bữa cơm trưa Agapé rất "thân hữu An-phong", được bảo trợ bởi sự đóng 

góp tài chánh quảng đại của các CĐT (xin xem danh sách cuối email) cùng với một số thực 
phẩm do gia đình Cha Cố mang đến để san sẻ với nhau. Trong bữa cơm trưa, Ban Truyền 
Thông đã mang Tuyển Tập "Vũ Khởi Phụng - Con Người Lang Thang Cùng Giêsu" đến từng 
bàn để trao tặng cho quí Cha và thân hữu. Cha Quý và anh em CĐT cũng đã hợp tấu những 
bài "truyền thống" để giúp vui trong suốt bữa cơm, làm cho không khí buổi hội ngộ có thêm 
những kỷ niệm đầm ấm và "ấn tượng". Hình ảnh chụp được tại các bàn ăn, đó là anh em 
CĐT và thân hữu xa gần ngồi bên nhau vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả vì hình như đã khá lâu 
mới gặp lại nhau. Riêng CĐT Lê Khuê từ Việt Nam đến (lớp với Cha Tiến Lộc, Đào Quang 
Mỹ, Nguyễn Văn Bách, Thầy Sáu Bạch...) được các đồng môn CĐT "tiếp cận" nhiều hơn cả, 
vì đã hơn một nửa thế kỷ họ mới gặp lại nhau (theo Đào Quang Mỹ cho biết). "Tội nghiệp" 
nhưng êm đềm làm sao cho Cha Cố Matthêu, vì "phe ta" cứ đến  "quấy rầy" trước di ảnh của 
Cha để nhờ Cha làm "model" cho các anh chị đến chụp hình lưu niệm. Kể cả nhiều gia đình 
thân hữu cũng "ăn theo" đến lấy kiểu bên chân dung của Cha Cố. Thế mà nhìn di ảnh thấy 
miệng Cha cứ "mỉm cười" với đám đồng môn "đàn em" làm phiền Cha. 

 
Tại 2 quầy "chiêu đãi" thức ăn, anh "phó nhòm" Tám Paul chắc chắn đã "chộp" được 

những tấm hình "đẹp nhất". Đẹp nhất vì các "Con Dâu" Nhà Dòng và cũng là "em dâu của 
Cha Phụng" đang bận rộn nhưng thật vui vẻ phục vụ thức ăn cho hơn 100 khách quí. Tuy vất 
vả, nhưng các chị luôn nở nụ cười trên môi như trong di ảnh của Cha Cố, gây thêm "ấn 
tượng" đẹp cho buổi lễ Giỗ của Cha Cố. Các thức ăn thì không những rất "bắt miệng" mà 
còn dư tràn về lượng, nên mọi người đều chiếu cố và "cố gắng" tiêu thụ, thậm chí nhiều vị 
còn "hy sinh" dội thêm (refill) đợt 2, cứ như đi ăn "bao bụng - all you can eat" vậy. 

 
Đến 3:30 chiều, nhiều vị, cả CĐT và thân hữu, vẫn còn "trụ trì" vì câu chuyệ chưa 

dứt, đến nỗi Ban Chấp Hành phải "đau lòng" nhưng "lịch sự" mời mọi người rời hội trường vì 
sẽ có một hội đoàn khác đến sinh hoạt vào lúc 4giờ. 

 
Riêng anh chị em trong Ban Chấp Hành/Ban Tổ Chức có lẽ vì quá phấn khởi nên 

không biết mệt là gì. Các chị thì "miệt mài" tại quấy thực phẩm, còn các anh cứ phờ người ra, 
chẳng thiết gì ăn với uống, xốc vác hết việc này đến việc khác để phục vụ quí khách. Nhưng 
tin rằng, lòng các anh chị (trong Ban Chấp Hành/Ban Tổ Chức) đang rất vui với trách 
nhiệmvì được phục vụ anh chị em mình. 



 
Đúng 3g45, sau khi thu dọn và lau chùi xong khu "nhà bếp" cùng chuyển rác ra 

ngoài, anh chị em trong Ban Chấp Hành trả lại hội trường cho nhân viên quản lý của giáo xứ 
và tạm biệt nhau, tuy mệt nhưng thấy vui trong lòng. Xin dâng lên Chúa và hương hồn Cha 
Cố Matthêu 4 tiếng đồng hồ đầy tình Chúa và tình người trong một khung cảnh thật huynh 
đệ An-Phong. 

 
Phần tôi, sau khi đã chất đầy vào xe những "dụng cụ nhà bếp" lỉnh kỉnh, tôi nổ máy 

xe, cột dây an toàn, hít thở một hơi thật dài làn gió mát lạnh của thành phố biển Long Beach 
trước khi từ giã giáo xứ Saint Lucy thân yêu. Trong khi đọc 3 kinh Kính Mừng dâng lên Mẹ 
Maria, tôi nhận ra nềm vui phục vụ vẫn còn trong tôi trên suốt lộ trình về nhà dài hơn 1 tiếng 
đồng hồ. 

 
Cũng qua email phóng sự bỏ túi này, tôi thay mặt cho Ban Chấp Hành/Ban Tổ Chức 

chân thành cám ơn những anh chị CĐT sau đây đã không những quan tâm, hưởng ứng, mà 
còn đóng góp tài chánh cho Ngày Giỗ Đầu của Cha Cố Matthêu Vũ Khởi Phụng, một việc 
đầy ý nghĩa: 

 
* Lê Đàn (San Jose) bảo trợ cho Tuyển Tập, Nguyễn Văn Bách, Lương Thế Vinh, 

Phan Ngọc Sơn, Vũ Sinh Thụ, Đào Quang Mỹ, Phan Xuân Vũ, Nguyễn Hùng Cường, Phan 
Xuân Văn, Nguyễn Văn Tám, Bùi Thiên Khuê, Lê Thế Hùng, Nguyễn Văn Thuận, Trần 
Quang Phục, Nguyễn Vĩnh Bảo, Nguyễn Ngọc Khiêm, Đậu Quang Luận, Vũ Huy Thông. Kẻ 
nhiều người ít, nhưng phát xuất từ tấm lòng là chính. 

 
* Cách riêng, chúng con xin cám ơn Cha John Trần Quý, cựu Linh hướng, đã góp 

phần tài chánh bao gồm cả việc trả tiền thuê hội trường cho sinh hoạt ngày giỗ của Cha Cố 
Matthêu. 

 
* Ban Chấp Hành/Ban Tổ Chức cũng xin cám ơn những anh chị CĐT sau đây đã 

cung cấp thêm thực phẩm: A/C Hồ Văn Thiên (món bánh su tuyệt ngon), A/C Vũ (món xà-
lách  ai cũng chuộng), A/C Trần Thế Hùng (món thạch tráng miệng thơm ngon). 

 
* Ban Chấp Hành/Ban Tổ Chức cũng xin cám ơn các chị "Con Dâu" sau đây đã thật 

vất vả cả "hồn lẫn xác" cho bữa ăn trưa: Chị Đào Quang Mỹ (trách nhiệm chính về thực 
phẩm), và các chị Cường, chị Vũ, chị Luận (phục vụ thực phẩm). Các chị đúng là "dâu hiền 
đảm đang" của Nhà Dòng. 

 
* Lời cám ơn cũng xin gửi đến CĐT  "phó nhòm" Nguyễn Văn Tám (Tám Paul) và 

CĐT "quây phim" Lương Thế Vinh, 2 thân hữu "hết mình" với Hội CĐT Nam Cali là Võ Phi 
Khanh và Nguyễn Chí Long. 

 
Chúng tôi biết rằng, phàm việc gì lớn nhỏ cũng cần đến sự tiếp tay của nhiều người 

để được thành công. Xin cám ơn tất cả từng anh chị, trực tiếp hoặc gián tiếp, trong 2 tháng 
qua đã hợp tác với Ban Tổ Chức để thực hiện mỹ mãn chương trình Giỗ 100 Ngày cho Cha 
Cố Matthêu. Xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành và biến đổi mọi hy sinh của 
quí anh chị thành niềm vui đích thực.  

    
  
LỜI CUỐI: Theo một số ý kiến "phản hồi" sơ khởi của khách mời "tại hiện trường" 

cũng như "sau hậu trường" qua điện thoại tối hôm qua, thì chương trình (sau khi "cộng-trừ-
nhân-chia" xong) đã được đánh giá khá khích lệ với số điểm 8.5/10 - Tạ ơn Chúa, vì mọi sự 
đã được qui hướng về Chúa. Chắc chắn Cha Phụng trên đó cũng đang "cười mỉm" nhìn 
xuống cám ơn "các em" của Cha. 

  
Và như sự xác quyết rõ ràng trong lời cảm tạ sau lễ của Ban Tổ Chức, rằng "Chương 

trình tưởng niệm Giỗ 100 Ngày cho Cha Cố Matthêu Vũ Khởi Phụng hôm nay được diễn ra 
một cách tốt đẹp và viên mãn thì trước hết và trên hết là do sự chúc lành của Chúa Cứu Thế 
và Mẹ Hằng Cứu Giúp, kế đến là nhờ vào lòng thương mến cũng như giúp đỡ bằng cách này 



hay cách khác của quí Cha và toàn thể quí vị...", vậy thì kết quả này phải được dâng lên 
Chúa như là lời cảm tạ. 

  
Về Tuyển Tập "Vũ Khởi Phụng - Con Người Lang Thang Cùng Giêsu", Ban Tổ Chức 

cũng sẽ gửi PDF về cho  "phe ta" bên nhà để tùy nghi. Cho các lục địa hải ngoại, Ban Chấp 
Hành/Ban Tổ Chức cũng sẽ gửi Tuyển Tập, nếu nhận được yêu cầu của "phe ta" tại các nơi 
đó. 

  
Sắp tới, cô em họ của Cha Phụng cũng sẽ mang "quà Tuyển Tập" về cho Thái Hà và 

Saigòn. 
Pictures slideshow và Youtube sẽ được gửi đến quí anh chị trong thời gian sớm nhất. 
Thân ái, 
Tm. Ban Chấp Hành/Ban Tổ Chức 
Gioakim Phan Xuân Vũ 
 
*Một chút âm nhạc biến thành thơ: 
Dân Gầy “chộp” được từ điện-thư vi tính, đôi going đề-tựa các bản nhạc Việt biến 

thành thơ lục bát, rất như sau: 
 
Tựa của những bài hát trong lòng người nghe được tác giả gói vào chùm Lục bát 

như hơi thở một cách...thần sầu. 
  
Cám ơn tác giả Vô danh- đã mượn chữ đề thơ tuyệt diệu.  
Chắc phải là người mê thơ nhạc lắm... 
  
Quê em BIỂN MẶN dừa xanh 

Sóng tình HOA BIỂN dổ dành người thương 
KIẾP NGHÈO một nắng hai sương 
LỐI VỀ XÓM NHỎ cuối đường cầu tre 
Đượm nồng TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ 
Rung rinh GÁNH LÚA hẹn thề đêm trăng 
NƯƠNG CHIỀU khói toả lều tranh 
Vài con BƯỚM TRẮNG lượn quanh liếp cà 
HƯƠNG THẦM còn mãi TÌNH XA 
BUỒN VƯƠNG MÀU ÁO còn ra nổi này 
CON THUYỀN KHÔNG BẾN có hay 
THU SẦU, CHIỀU TÍM tháng ngày đơn côi 
TRĂNG MỜ BÊN SUỐI ngàn đời 
Sao MÙA THU CHẾT còn rơi rớt nhiều 
ĐÈN KHUYA một bóng cô liêu 
MÙA THU CÒN ĐÓ tình yêu ngỡ ngàng 
ĐÒ CHIỀU chưa tiễn người sang 
NỔI LÒNG sao biết THIÊN ĐÀNG ÁI ÂN 
TRÚC ĐÀO rụng khắp đầy sân 
DUYÊN QUÊ mong gặp một lần cho vơi 
NỔI BUỒN HOA PHƯỢNGtrong đời 
DẤU CHÂN KỶ NIỆM một thời học sinh 
Và TRANG NHẬT KÝ riêng mình 
Làm sao có được chuyện TÌNH THIÊN THU 
CÔ ĐƠN nhìn GIỌT MƯA THU 
Nghe như TUYẾT LẠNH âm u sao đành 
Lật từng LƯU BÚT NGÀY XANH 
Thấy như LỆ ĐÁ vây quanh NỖI NIỀM 
SẦU ĐÔNG chẳng phải của riêng 
BÓNG CHIỀU TÀ nhạt, PHỐ ĐÊM hững hờ 
ĐÒ CHIỀU chở mấy LÁ THƠ 
KHUNG TRỜI TUỔI MỘNG, TÌNH BƠ VƠ sầu 
Ôi NHỮNG ĐÓM MẮT HỎA CHÂU 
NỦA ĐÊM NGOÀI PHỐ nhuốm màu thê lương 



MONG NGƯỜI CHIẾN SĨ sa trường 
Vào trong CÁT BỤI gíó sương không sờn 
Để ai GIẤC NGỦ CÔ ĐƠN 
NGƯỜI ĐẸP YÊU DẤU, DỖI HỜN phòng the 
Từng đêm TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ 
TRĂNG MỜ BÊN SUỐI nghe se sắt lòng 
CÔ ĐƠN, TÌNH NHỚ, phòng KHÔNG 
NGHÌN TRÙNG XA CÁCH nhớ mong ngập trời 
NẮNG CHIỀU giăng sợi đơn côi 
GIỌT MƯA TRÊN LÁ khóc đời hợp tan 
Bao giờ em bước SANG NGANG 
GIỌT LỆ SẦU khóc CHIỀU HOANG VẮNG người 
GA CHIỀU, NHƯ GIỌT SẦU RƠI, 
TẦU ĐÊM NĂM CŨ biết NGƯỜI VỂ đâu 
XÓM ĐÊM, TRĂNG RỤNG XUỐNG CẦU 
TÌNH BUỒN biến SẮC HOA MÀU NHỚ thương  

Cho em ĐÔI BÓNG bên đường 
Chung HAI LỐI MỘNG một phương trời hồng 
Sá gì ẢO ẢNH, ĐÊM ĐÔNG 
NỔI BUỒN GÁC TRỌ chờ mong ngày về 
NGĂN CÁCH, MẤY DẬM SƠN KHÊ 
ĐƯỜNG XƯA LỐI CỦ trăng thề còn đây 
Tình yêu CHIẾC LÁ THU PHAI 
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI không xây một mình 
Từ ngày XẾP ÁO THƯ SINH 
ANH ĐI CHIẾN DỊCH đăng trình nặng vai 
NGẬM NGÙI cửa đóng then gài 
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH không phai má đào 
Lỡ khi BIẾT TRẢ LỜI SAO 
TÌNH CHÀNG Ý THIÊP ai sầu hơn ai 
Đượm nồng TIẾNG SÁO THIÊN THAI 
KHÔNG BAO GIỜ CÁCH NGĂNhai mai đầu 
Một lòng ĐỪNG NÓI XA NHAU 
NGƯỜI YÊU LÝ TƯỞNG trọn câu vẹn thề 
Rồi MỘT MAI QUA CƠN MÊ 
HAI VÌ SAO LẠC đi về BẾN MƠ 
VẮNG XA vẫn mãi ĐỢI CHỜ 
Để em viết tiếp BÀI THƠ CUỐI CÙNG 
Có ai THƯONG VỀ MIỀN TRUNG 
QUÊ NGHÈO sỏi đá khốn cùng điêu linh 
Lòng như KHÚC HÁT ÂN TÌNH 
Trãi dài QUÊ MẸ nắng bình minh vui 
MƯA TRÊN PHỐ HUẾ sụt sùi 
CHO NGƯỜI TÌNH LỠ bùi ngùi vấn vương 
VỀ ĐÂU MÁI TÓC NGƯỜI THƯƠNG 
NƯẢ ĐÊM NGOÀI PHỐ lòng TƯƠNG TƯ sầu  
Dẫu rằng HAI ĐỨA GIẬN NHAU 
Vẫn không như thể QUA CẦU GIÓ BAY 
Một lần TỪ GIÃ THƠ NGÂY 
Là em NHƯ CÁNH VẠC BAY mất rồi 
Dẫu cho CAY ĐẮNG, TÌNH ĐỜI 
NGƯỜI EM SẦU MỘNG tuyệt vời yêu anh 
Ân tình GẠO TRẮNG TRĂNG THANH 
Làm sao NƯỚC MẮT LONG LANHcạn dòng 
Bây giờ TRÊN ĐỈNH MÙA ĐÔNG 
NGƯỜI EM XÓM ĐẠO chỉ mong một điều 
Thương em HÃYNHỚ NHAU NHIỀU 
Hãy xin LÝ LUẬN TÌNH YÊU thế nào 
Cũng xin đừng VẪY TAY CHÀO 



TÌNH YÊU TRẢ LẠI TRĂNG SAOthật buồn 
MỘT LẦN DANG DỞ đau thương 
THA LA XÓM ĐẠO thánh đường bơ vơ  
Hằng đêm QUÁN NHỎ ĐỢI CHỜ 

Ôm SẦU LẼ BÓNG vần thơ bẽ bàng 
Còn đâu HOA SỨ NHÀ NÀNG 
Gặp em trở lại CÔ HÀNG XÓMxưa 
Còn đâu HUYỀN THOẠI CHIỀU MƯA 
NHỮNG NGÀY THƠ MỘNGđón đưa hẹn thề 
Em SAO KHÔNG THẤY ANH VỀ 
MIỀN TRUNG THƯƠNG NHỚtái tê lạnh nhiều  
ĐÊM TÀN BẾN NGỰ cô liêu 
AI RA XỨ HUẾ hắt hiu tháng ngày 
Ôi chao THÀNH PHỐ MƯA BAY 
KHÓC NGƯỜI TRINH NỬ đắng cay tình đời 
HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT rồi, 
NGẬM NGÙI cắn chặt bờ MÔI TÍM màu 
BAO GIỜ TA GẶP LẠI NHAU 
NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG giọt sầu ly tan 
Anh XIN TRẢ LẠI THỜI GIAN 
ĐƯA EM VÀO HẠ thênh thang vùng trời  
THÔI thì ANH BIẾT EM ƠI 
DƯ ÂM ngày MỘNG SẦU đời khó quên 
CĂN NHÀ MÀU TÍM êm đềm 
MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ làm nên CHUYỆN TÌNH 
NÉT BUỒN THỜI CHIẾN điêu linh 
Ráng đi em CHUYỆN CHÚNG MÌNH qua mau 
TÌNH ANH LÍNH CHIẾN địa đầu 
Trao em ÁO ĐẸP NÀNG DÂUmai này  
CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI có hay 
ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ tháng ngày héo hon 
TÌNH YÊU CÁCH BIỆT mõi mòn 
SAO ANH LỖI HẸN em còn đơn côi 
Ngày MAI ANH ĐI XA RỒI 
ĐÒ TÌNH LỠ CHUYẾN bờ môi nhạt nhoà 
TÀU ĐÊM NĂM CỦ mấy toa 
BIỆT LY như CHUYỆN TÌNH HOA TRẮNG tàn  
NỔI LÒNG mang tận quan san 
Là như vai nặng HÀNH TRANG GIÃ TỪ 
Phương này VẦNG TRÁN SUY TƯ 
Xem như PHÚT CUỐI, TẠ TỪTRONG ĐÊM 
Mà SAO EM NỞ ĐÀNH QUÊN 
RỪNG CHƯA THAY LÁ, GỌI TÊN BỐN MÙA 
Tiền đồn THÁNG SÁU TRỜI MƯA 
Trọn tình thương nhớ CHO VỪA LÒNG EM 
Trở về MỘT CHUYẾN BAY ĐÊM 
VÙNG TRỜI NGÀY ĐÓ càng thêm mặn nồng 
TẠ ƠN, TRĂNG SÁNG ĐỒI THÔNG 
CƠN MÊ TÌNH ÁI phiêu bồng LÃNG DU 
Ngõ hồn lạc lối VƯỜN THU 
MỘT ĐÊM KHÔNG NGỦ ngục tù con tim  
Ngày mai anh BIẾT ĐĂU TÌM 
LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ im lìm bơ vơ 
Đắm chìm BIẾT ĐẾN BAO GIỜ 
CHUYỆN NGƯỜI ĐAN ÁO đợi chờ đêm đông 
Xin em ĐỪNG TRÁCH DIÊU BÔNG 
BUỒN VƯƠNG MÀU ÁO má hồng chưa phai 
Sao em NHƯ TIẾNG THỞ DÀI 
NGHẸN NGÀO đắng GIỌT LỆ ĐÀI TRANG tuôn 



Để cho TỪ ĐÓ EM BUỒN 
NẾU MAI ANH CHẾT chim muôn gọi đàn  
TÌNH YÊU VỖ CÁNH băng ngang 
GA CHIỀU PHỐ NHỎ đèn vàng xót xa 
TÌNH NGHÈO mang KIẾP CẦM CA 
ĐIỆU RU NƯỚC MẮT phòng trà từng đêm 
THỀM TRĂNG còn đọng môi mềm 
GIỌNG CA DĨ VÃNG buồn thêm nản lòng 
Cho em BẢY NGÀY ĐỢI MONG 
SAO ANH KHÔNG ĐẾN phòng không cuối tuần 
Anh còn VỌNG GÁC ĐÊM SƯƠNG 
CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI còn vương giặc thù 
BỐN VÙNG CHIẾN THUẬT mật khu 
Bên RỪNG LÁ THẤP sương mù giăng giăng 
Trên đồi HOA TÍM BẰNG LĂNG 
NHỚ MẦU HOA TÍM đêm trăng thuở náo 
Chuyện tình HÒ HẸN trăng sao 
PHÚT ĐẰU TIÊN ắy nghe xao xuyến lòng 
LẶNG THẦM, HOA RỤNG VEN SÔNG 
Ngập ngừng GỎ CỬA hằng mong trao nàng 
KỂ TỪ ĐÊM ĐÓ thênh thang 
ĐƯỜNG LÊN SƠN CƯỚC vai mang chử tình 
Đếm từng sợi NẮNG THỦY TINH 
TÌNH XA em mãi NHỚ MÌNH ANH THÔI 
Đường tình NHẬT KÝ ĐỜI TÔI 
THUYỀN MƠ, CHUYỂN BẾNnhẹ trôi im lìm 
CHIỀU trên NHỮNG ĐỒI HOA SIM 
TÌNH THƯ CỦA LÍNH gởi niềm riêng em 
Có loài HOA NỞ VỀ ĐÊM 
Một loài HOA TRẮNG mang tên là quỳnh 
Gót chân NGƯỜI LÍNH CHUNG TÌNH 
BẠC MÀU ÁO TRẬN vẫn tình không phai 
CHỜ ANH TRỞ LẠI ngày mai 
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ sánh vai TÌNH HỒNG 
Bây giờ em THẤY GÌ KHÔNG 
Làm sao em biết NỔI LÒNG NGƯỜI ĐI 
Bây chừ ĐÔI NGÃ CHIA LY 
Cho NGƯỜI Ở LẠI CHARLYnghìn trùng 
Đường chiều phủ kín MƯA RỪNG 
SAO EM KHÔNG ĐẾN trời rưng rưng sầu 
Cạn nguồn GIÒNG LỆ THƯƠNG ĐAU 
Thương HÀN MẠC TỬ sớm mau lìa trần 
PHÙ DU kiếp sống chinh nhân 
ĐOÀN NGƯỜI LỮ THỨ, BƯỚC CHÂN ÂM THẦM 
Và SAO CHƯA THẤY HỒI ÂM 
Của người TÌNH LỞ TRĂM NĂM đợi chờ 
Dẫu rằng TÌNH LÀ SỢI TƠ 
DẤU TÌNH SẦU vẫn BƠ VƠcuối tuần  
Phương này PHIÊN GÁC ĐÊM XUÂN 
BUỒN VUI ĐỜI LÍNH trầm luân tháng ngày 
chiều nào TỪ GIÃ THƠ NGÂY 
AI XUÔI VẠN LÝ vui vầy nước non 
LỜI THỀ SÔNG NÚI vẫn còn 
TÌNH ANH LÍNH CHIẾN chưa sờn chí trai 
TÌNH ANH BIỂN RỘNG sông dài 
DẤU CHÂN KỶ NIỆM,THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM 

 
*Tin vui từ Tỉnh Dòng ở quê nhà Việt Nam: 



Dân Gầy vừa được các em Vĩnh An và Quang Minh từ Việt Nam chuyển sang một tin 
vui về phong chức rất như sau: 

Gia đình An Phong chúng con vừa nhận được THIỆP BÁO của Nhà Dòng, tỉnh Dòng 
Chúa Cứu thế Việt Nam báo tin: 

 
- Vào ngày 1 tháng 7 măm 2016 sẽ có Thánh lễ Tuyên khấn trọn đời của 7 thầy : 

Giuse Vũ Văn Được, Phaolo Lư Thanh Nhã. Giuse Maria Trần Văn Tài, Anton Trần Văn 
Huynh, Tôma Nguyễn Thế Chương, Giuse Quách Minh Đức và Phero Trịnh Công Chinh. 

 
- Vào ngày 2 tháng 7 năm 2016: Lễ truyền chức Linh mục cho 12 thầy phó tế GB 

Hoàng Lê Quốc Thái Vân Anh, Đa Minh Đinh Thanh Minh Dương, Phalo Trần Văn Hải, Vinh 
Sơn Vũ Hương Lạc, Giuse Phạm Đắc Lực, Phero Đặng Đình Thà, Giuse Nguyễn Duy Thịnh, 
Giuse Ngô Đức Thiện, Giuse Trần Xuân Thủy, Giuse Phạm Đình Toàn, Giuse Nguyễn Văn 
Tuân và Giuse Lê Hữu Tú. 

 
- Dịp này Nhà Dòng còn nhận lời khấn lần đầu (khấn tạm) của 14 thầy vừa xong thời 

gian tập sinh. 
 
Cùng hiệp ý cầu nguyện của Nhà Dòng khi trích dẫn Hiến pháp Nhà Dòng, Gia đình 

An Phong xin hiệp thông cầu nguyện hết sức cho các linh mục tu sĩ DCCT tương lại và các 
thầy khi tuyên khấn sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa NHIỆT THÀNH,  tâm hồn SỐT SẮNG, hành vi 
KHIÊM TỐN, và lối sống GIẢN DỊ. Xin Chúa Cứu thế tuôn đổ muôn hồng ân cho các thầy. 
Xin Mẹ Hằng Cưu giúp luôn nâng đỡ cuộc sống tu trì của các thầy. Xin Cha thánh 
Anphongsô luôn dẩn dắt từng bước đi của các thầy. 

 
Chúng con luôn nhớ về Nhà Dòng - đặc biệt trong sự kiện sắp tới. 
GIA ĐÌNH AN PHONG 
 

*Một chút thơ thẩn biến thàng tục…ngữ, rất nên thơ: 
 

Miền Bắc có lắm thằng điên 
Trong túi nhiều tiền nó bảo rằng không 
Suốt ngày nó chạy long nhong 
Nói thánh nói tướng, nhưng không làm gì 
Nhưng mà hắn được cái lì 
Chỉ thị, Nghị quyết, cái gì cũng thông 
 
Miền Trung có lắm thằng khôn 
Nó chun ngõ trước, nó luồn ngỏ sau 
Một khi nó quyết làm giàu 
Nó đi đúng chỗ, nó cân đúng người 
Sinh ra vốn ở xứ nghèo 
Nghiên cứu nghị quyết nên theo điều gì 
 
Miền Nam có lắm thằng tham 
Nó ăn như hạm, nó làm như điên 
Trong túi nó muốn nhiều tiền 
Nó cưới vợ một, nghĩ liền vợ hai 
Suốt ngày nó nhậu lai rai 
Một chữ Nghị quyết, học hoài không thông 
 
Mang danh Dân Chủ Cộng Hòa 
Đi ra khỏi tỉnh phải qua cửa quyền 
Xuất trình giấy phép liên miên 
Chứng từ thị thực ở miền nào qua 
Trăm năm trong cõi người ta 
Ở đâu cũng được đi ra đi vào 
Xa xôi như xứ Bồ Đào 
Người ta cũng được đi vào đi ra 



Đen đủi như Ăng Gô La 
Người ta cũng được đi ra đi vào 
Chậm tiến như ở nước Lào 
Người ta cũng được đi vào đi ra 
Chỉ riêng có ở nước ta 
Người ta không được đi ra đi vào 
 
Chưa đi, chưa biết Sài Gòn 
Đi rồi, trong túi chẳng còn đồng xu 
Đêm nằm, ngẩm lại thấy ngu. 
Thằng cha ăn ít thằng cu ăn nhiều 
 
Tiếc thay cây quế còn soan 
Để cho đám mọi Đài Loan nó trèo 
Tìm em như thể tìm chim 
Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông 
Tìm chi cho phải mất công 
Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi. 
 
Ngày xưa đại tướng cầm quân 
Ngay nay đại tướng cầm quần chị em 
 
Trăm năm bia đá cũng mòn 
Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm. 
 
Phong lan, phong chức, phong bì 
Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn? 
Phong lan ngắm mãi cũng buồn 
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra 
Chỉ còn cái phong thứ ba 
Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui. 
Thank cha, thank mẹ, thank gì ? 
Hễ có phong bì thì nó thank you 
 
Ngày đi: Ðảng gọi Việt gian 
Ngày về: Ðảng lại chuyển sang Việt kiều 
Chưa đi: phản động trăm chiều 
Ði rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng 
Trốn đi: Ðảng bắt đến cùng 
Trở về: mời gọi, săn lùng Đô la 
Việt Minh, Việt Cộng, Việt kiều 
Trong ba Việt ấy, Đảng yêu Việt nào 
Việt Minh tuổi đã khá cao 
Việt Cộng ốm yếu xanh xao gầy mòn 
Việt Kiều tuổi hãy còn non 
Đảng yêu, Đảng quý như con đầu lòng 
Ngày xưa: chửi Mỹ hơn người 
Ngày nay: nịnh Mỹ hơn mười lần xưa 
Ngày xưa: đánh Mỹ không chừa 
Ngày nay: con cái lại lùa sang đây 
Ngày xưa: Mỹ xấu, Ðảng hay 
Ngày nay: Ðảng ngửa hai tay xin tiền! 

Ngày 10/7/2016 
 

Anh chị Gia đình An Phong quí mến, 
 
Sáng nay Cha Trung đã dâng thánh lễ CN thứ 15 mùa thường niên cho GĐAP tại 

Nhà hài cốt DCCT/ GX ĐMHCG, trong tâm tình cầu nguyện cho các Cha các Thầy trong 
Dòng đã qua đời, cho người thâm của GĐAP, cho các anh em vì bao lo toan bận bịu mà 



không đến được. Đặc biệt trong buổi sáng nay là cầu nguyện cho người em của anh Vũ 
Nhuận, anh Antôn Vũ Kiên Nhẫn vừa qua đời. Cha Trung trong ý lễ "Ai là người thân của tôi" 
đã kêu gọi anh em chúng ta hãy biết gìn giữ 'MÓN ĐỒ CỔ" và thân mật gọi GĐAP là Bên 
Ngoại cùng hiệp nhất với Bên Nội của Cha là Nhà Dòng, chứ đừng gọi là tuyến một tuyến hai 
một cách khô cứng và vô cảm. 

Sau Thánh lễ, bà con ta đã chia nhau đi thăm các cha các thầy ở Nhà Hưu. Chuyện 
trò thân mật. 

Kế đến là bà con ta vừa uống cà phê, vừa bàn chuyện 31/7/2016 - Mừng lễ Thánh Tổ 
An Phong sô (ngày 1/8).  

Sáng nay bà con mình phát biểu rất hăng và rất có chất lượng !!! Kết quả được mọi 
người hiện diện biểu quyết 100%, như sau: 

- Ngày họp mặt không thay đổi: Chúa nhật 31/7/2016, chương trình bắt đầu vào lúc 
8g sáng và kết thúc lúc 14g00 

- Địa điểm: Nhà Dự tập DCCT Mai Thôn - Bình Quới Thanh Đa quận Bình Thạnh 
- Nhóm Clêmentê "Tài năng trẻ" (anh Quí đặt tên, 100% like) nhận phụ trách Ban 

Tiếp tân: đón tiếp, hướng dẫn, dán bảng tên, lập danh sách người tham dự, nhận tiền đóng 
góp cho ngày Đại hội GĐAP 2016, nhận đăng ký tham luận và góp vui văn nghệ ... 

- Cha Giuse Phạm Quốc Giang, cha linh hướng của GĐAP dâng lễ Tạ ơn cho 
GĐAP. Tập hát trước 15 phút. Vài phút im lặng trước lễ để ổn định và thì thầm cầu nguyện 
cho người thân ... 

- Sau Thánh lễ, sinh hoạt GĐAP với chủ đề "Dựng lại Làng ta": giới hạn trong 7 bài 
Tham luận, mỗi bài không quá 5 phút. Sau mỗi bài có 10 phút thảo luận, góp ý, bình luận ... 
của bà con tham dự mà không bị ngăn chặn. Sau thư này, xin bà con ta đăng ký vào email 
cho MINH NGUYEN (mikalinnguyen@gmail.com) để được ưu tiên đọc tham luận theo thứ tự 
đã đăng ký trước, có thể đăng ký ngay tại bàn tiếp tân hôm đó, nếu còn chỗ (!) Xen kẻ, có 
chương trình văn nghệ : hát các bài truyền thống (Ớ Đệ tử, Đệ tử đoàn ca, Mẹ Trùng Dương 
...), hoặc do ca sĩ phe ta (xin đăng ký tại bàn - giới hạn từ 5 tuổi đến 85 tuổi, đơn ca, song ca, 
nhóm ca ...).  

Có chuông dài báo chấm dứt Đại Hội GĐAP lúc 11g30, để chuyển qua phần liên 
hoan ẩm thực. 

- Liên hoan ẩm thực: 20 bàn tiệc (theo tình hình cho đến hôm nay), chúng ta mời 
thêm các Cha, Thầy và các em Dự tập ... 

1/ Chị Đức (phu nhân của anh Trần) đã nhận lời nấu tiệc cho GĐAP chúng ta, 
2/ Mọi người đến tham dự sẽ đóng góp ở bàn tiếp tân, mức tối thiểu 100.000 Đ/1 

người, không giới hạn mức cao hơn. 
3/ Sáng hôm nay: chính thức Ban TC đã nhận được cam kết sự đóng góp thêm: 
- anh Vũ Sinh Hiên nhận góp tiền cho một bàn. 
- anh Quí 1 thùng Bia 333,  
- Nhóm Clemente 75 TNT góp 2 Bia, 
- Lớp FX-63 góp 2 Bia, 1 nước ngọt. 
- Lớp Rafael góp 1 Bia 
(ví dụ thêm anh Tòa, anh Thái ...) 
.. Rất mong danh sách này sẽ càng dài thêm trong những ngày tới (xin email, hoặc 

gọi ĐT đăng ký cho capo lớp mình hoặc Vĩnh An số 38433017). 
- Đề nghị các capos của các lớp Cựu Đệ tử Cựu tu sĩ, Nhóm Clêmentê 75 Tài năng 

Trẻ, Nhóm Cố Yến, Gia đình Dự tòng, Gia đình An Phong bụi đời cha Qui .... nhắn tin cho 
các thành viên của mình. Thời hạn cuối cùng báo danh sách số người tham dự về cho Vĩnh 
An trong buổi sáng ngày 24/7/2016.  

- Tin quan trọng cuối cùng: trong ngày Họp mặt này sẽ không có bầu bán gì cả, cho 
nên mọi người cứ yên tâm tham dự. Chúa Thánh thần sẽ soi sáng và sẽ có tên thành viên 
Ban Phục vụ mới trong buổi lễ ra mắt vào Chúa nhật đầu tháng 9/2016 (nếu chưa có ... thì 
dời qua tháng 10 ..., đó là việc Chúa làm). 

Kính mời 
Vĩnh An 
 
*PHÁT HIỆN ĐÁNG KINH NGẠC (VE CHUA TRI UNG THU) 
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DAVID R. HAWKINS, M.D. PH.D. 
Sir David R. Hawkins, M.D., Ph.D., is an internationally renowned psychiatrist, 

consciousness researcher, spiritual lecturer, and mystic. Author of more than eight books, 
including the bestsellerPower vs. Force, Dr. Hawkins’s work has been translated into more 
than 17 languages. In the 1970s, he co-authored Orthomolecular Psychiatry with Nobel 
Laureate Linus Pauling, revolutionizing the field of psychiatry. He made appearances on The 
MacNeil/Lehrer News Hour, The Barbara Walters Show, and the Today show. Dr. Hawkins 
has lectured at Westminster Abbey, the Oxford Forum, the University of Argentina, Notre 
Dame, Stanford, and Harvard. He has also served as advisor to Catholic, Protestant, and 
Buddhist monasteries. 

Winner of the Huxley Award, knighted by the Sovereign Order of the Hospitaliers of 
St. John of Jerusalem, nominated for the Templeton Prize, and honored in the East with the 
title Tae Ryoung Sun Kak Tosa (“Foremost Teacher of the Way to Enlightenment”), Dr. 
Hawkins’s work continues to have a profound impact on humankind.   

Có thể bạn chưa tin nhưng nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy điều mà tế bào ung thư 
sợ nhất không phải là hóa trị hay bất kỳ loại thuốc trị ung thư nào. 

Sau khoảng thời gian tiếp xúc với nhiều bệnh nhân từ nhiều quốc gia trên thế giới, 
Tiến sĩ David Hawkins - một bác sĩ rất nổi tiếng tại Mỹ cho biết, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân 
là ông biết người đó vì sao bị bệnh. Bởi trên cơ thể người bệnh không xuất hiện chữ “yêu”, 
thay vào đó là “khổ, hận, phiền muộn”. 

Điều này có thể khiến nhiều người trong chúng ta không tin nhưng đây là kết luận 
hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học. Sau 20 năm nghiên cứu về cơ và vận động học, tiến sĩ 
Hawkins đã phát hiện ra “ý nghĩa của thang bậc chỉ số rung động trong cơ thể con người từ 1 
đến 1000”. Tần số rung động chính là từ trường mà mọi người thường hay nói. 

Theo đó, những người có suy nghĩ tiêu cực thường rất hay bị bệnh. Đó là những 
người có chỉ số rung động dưới 200. 

Rất nhiều người bị bệnh vì không được yêu, ở họ chỉ thấy nỗi khổ và phiền muộn. 
Phát hiện mới tại Mỹ cho thấy điều mà tế bào ung thư sợ nhất chính là "tình yêu". 
Từ góc độ y học ông cho rằng, ý niệm có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe con 

người. TS Hawkins đã từng làm bệnh án cho hàng triệu người, các chủng loại người khác 
nhau trên toàn thế giới, tất cả đều cho một đáp án giống nhau. 

Chỉ cần tần số rung động thấp hơn 200 là người đó sẽ bị bệnh. Trên 200 sẽ không bị 
bệnh, những suy nghĩ có tần số rung động trên 200 gồm có: 

- quan tâm đến người khác, 
- giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện, 
- bao dung, độ lượng, v.v. 
Đây đều là những đức tính có tần số rung động rất cao, đạt đến mức 400 – 500. 
- Mặt khác, người có tính căm ghét, phẫn nộ, hay chỉ trích, trách móc, đố kị, đòi hỏi 

người khác, luôn tư lợi cá nhân, ích kỷ, không màng đến cảm nhận của người khác sẽ có tần 
số rung động rất thấp. Tần số rung động thấp là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như ung 
thư, tim v.v. 

Lý giải cho điều này, tiến sĩ Hawkins cho biết những người hay oán giận, chỉ trích, 
hận thù người khác, tần số của họ chỉ là 30, 40. Trong quá trình trách móc người khác sẽ 
làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của họ vì thế tần số rung động sẽ giảm thấp hơn 200, 
những người này có nguy cơ bị mắc rất nhiều loại bệnh. 

Chỉ số rung động cao nhất là 1000, thấp nhất là 1. Tiến sĩ Hawkins cho biết trong 
cuộc đời của mình, ông chưa gặp ai có tần số rung động đạt ở mức cao nhất, 1000. Những 
người mà ông ấn tượng nhất cũng chỉ đạt mức 700. Năng lượng trong cơ thể họ rất dồi dào. 

http://www.veritaspub.com/


Khi những người này xuất hiện, họ sẽ làm ảnh hưởng đến từ trường của cả khu vực xung 
quanh. 

Nghiên cứu về chỉ số rung động của tiến sĩ David R.Hawkins. 
Lấy ví dụ, như khi bà tu sĩ Teresa lên nhận giải thưởng Nobel Hòa bình, không khí cả 

hội trường rất tốt, tần số rung động rất cao, từ trường của bà làm cho cả hội trường đều cảm 
nhận được năng lượng tràn ngập sự tốt đẹp và cảm động từ bà. 

Khi người có năng lượng cao xuất hiện, từ trường của họ sẽ làm cho vạn vật trở lên 
tốt đẹp hơn. Còn với người có suy nghĩ tiêu cực, không chỉ làm tổn hại chính họ mà còn làm 
cho từ trường xung quanh cũng bị xấu đi. 

Một trường hợp cụ thể nhất về tác động của tình yêu với các tế bào ung thư chính là 
nghệ sỹ chơi đàn Violoncelle Sean của Nhật Bản. Khi bị bệnh ung thư, ông đã không ngừng 
chiến đấu với bệnh tật nhưng xem ra tình trạng ngày một nặng hơn. 

Cuối cùng, ông quyết định thay đổi tâm trạng và chuyển sang yêu từng tế bào ung 
thư trong cơ thể mình. Ông lạc quan với cuộc sống, mọi việc ông đều luôn thấy vui vẻ và biết 
ơn các tế bào ung thư. Ông thấy cảm giác này rất tuyệt. Sau đó, ông đã quyết định yêu mọi 
thứ trong cuộc sống, bao gồm cả mỗi con người và mỗi sự việc. 

Kết quả hết sức bất ngờ và nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, toàn bộ 
các tế bào ung thư đã không còn nữa. Sau này, ông trở thành bác sĩ trị liệu nổi tiếng tại Nhật 
Bản. Đây chính là bản chất của cuộc sống: Tình Yêu. 

Các nhà khoa học cho biết, căn nguyên của bệnh tật là do trong cơ thể người bệnh 
thiếu tình yêu thương. Bệnh tật bị đẩy lùi một cách vô điều kiện là nhờ ‘yêu và được yêu’. 

  
Nhật Mỹ sưu tầm 
 

*Sỏi đá cũng cần có nhau: 
 

Sỏi đá cũng còn cần đến nhau 
Sao chúng mình lại nỡ buông tay?... 
Nghe vụn vỡ trong từng hơi thở nhẹ. 
Từ bây giờ trên đường đời đơn lẻ 
Vui buồn hờn giận xin cất vào trong 
Lặng lẽ nhìn, và lặng lẽ quay đi 
Lặng lẽ mang nước mắt nén vào lòng 
Mong một ngày yêu dấu nhớ thương 
Được xếp gọn trong ngăn bàn ký ức 
Cho tim mềm trở lại nhịp ngày yên!!!! 
--------------- Một ngày không có nắng........ 

Dong Ho 
 
*Lại một đoạn thơ, hơi thẫn thờ! 
Thơ thế này, đến là tuyệt: 
 
XẾ CHIỀU -  

Thơ: Trang Ho 
-------------- 
Xế chiều rồi tôi vẫn nắm tay bà 
Kể từ khi tôi gọi bà là vợ 
Đã đi qua biết bao mùa hoa nở 

Những bổng trầm sắc thái của tình yêu. 
 
Xế chiều rồi hai chiếc bóng liêu xiêu 
Gợi tôi nhớ về một thời tuổi trẻ 

Nắm tay tôi, bà ngượng ngùng thỏ thẻ: 
“Người ta chịu rồi, còn hỏi làm chi”. 

 
Xế chiều rồi tôi vẫn nắm bà đi 
Dẫu chỉ là những bước cao bước thấp 

Nhớ khi xưa tôi nhắc nhiều, bà vấp 
Để bây giờ bà khập khểnh bước chân. 

https://www.facebook.com/people/Trang-Ho/100009253151533


 
Xế chiều rồi tôi thấp thỏm băn khoăn 
Mình đông con mà thân già cô quạnh 

Chúng giàu sang mà đẩy đùn, tị nạnh 
Đòi chia mảnh vườn hương hỏa tổ tiên. 

 
Xế chiều rồi lòng tôi nặng ưu phiền 
Mấy thằng con chỉ biết nghe lời vợ 

Chúng chỉ mong vợ con không đói khổ 
Tôi với bà mấy khi được quan tâm. 

 
Xế chiều rồi, tôi lại nghĩ mông lung 
Tôi đi trước hay là bà đi trước 

Nhỡ tôi đi rồi, ai dìu bà bước 
Tội nghiệp bà sẽ đơn chiếc, lẻ loi. 

 
Xế chiều rồi, ráng giữ sức bà ơi 
Tôi chỉ mong mấy đứa con tỉnh ngộ 

Chúng học lại những gì trong sách vở 
Để đánh vần....“chữ hiếu”...kịp người ta! 

 
*Câu chuyện “cựu đệ tử” với “Già Làng” họ Vũ ở Việt Nam: 
*Một chút thông tin và trao-đổi: 
Thông tin đây, là về và từ người an hem cựu AN Phong ở Sdyney, tên anh là James 

Nguyễn Duy Vũ, vừa đạt văn bằng cử-nhân thần học- Úc và đang soạn luận án Thạc sĩ, 
cũng ở đây. 

Nay anh Vũ có chuyển cho an hem trong GĐAP một bài viết cho “Diễn đàn” của 
Trường về Kitô-học. Vậy xin giời thiệu với bà con trong họ ngoài làng, rất quý mến, những 
going chảy sau đây: 

 
Anh Tá, 
 
Voila, below and attached is my 500 words posted Forum for my theological study 

which has been translated into Vietnamese as you suggested (This is the first time, I did not 

realize my Vietnamese is that bad until I've give it a go ) 
 
This obviously needs to be reviewed and edited if you could before it can be 

populated. 
 
Your feedback is very welcomed. 
 
Cheers anh Tá 
 
Vu 
 
 
Interpreting and Constructing Jesus 
The Jewish Matrix 
The first Christians and the gospel authors drew their theological notions clearly from 

the Old testament which were indispensable for interpreting their experience of Jesus. 
Something essential will be missing from our account of Jesus, if we ignore his Jewish roots 
and those of his first followers. Descriptive titles from the Old Testament have been assigned 
to Jesus in the gospels: such as Christ, High Priest, Last Adam, Wisdom, and Word. 

 
 
The Gospels: Testimony and Theological Reflection 
Most scholars agree that the authors of the gospels had a multitude 

of memories about Jesus and they used these memories to interpret Jesus. Modern theology 
has become acutely aware that, from these memories, theological reflection is the centre of 



the gospels. The gospels do not simply witness to Jesus theologically but also are the 
testimony of a reflective faith. 

Formerly, the gospels were seen primarily as a source providing principles for 
theology or as the objects of theology reflection. For example, in the 19th century scholars 
viewed Paul and John as great theologians, the authors of the Synoptics only as collectors or 
editors of source materials. Today, it is commonly agreed that all the writings are theological. 
There is no part of the gospels that is not at the same time an expression of a reflective 
witness and a believing theology. 

The four gospels give witness to Jesus in reflecting theologically on his meaning and 
significance for their particular pastoral situations. These led to the formation of the gospels 
within the complex elements - originating events, from oral traditions and memories, and their 
interpretation, new situations, and new reflection - are integrated within the theory of 
inspiration. Inspiration belongs to the whole process of the community's reflection and 
interpretation of its originating events. The gospels not only contain the subject matter of 
theology but also embody specific and differing theological visions. 

  
  
The living Jesus tradition 
The gospels are our privileged sources for understanding the mystery of Jesus the 

Christ. However, without the ongoing history of interpretation - the living Jesus tradition -, 
neither the gospels nor Jesus would still claim our attention today. This means that history or 
tradition is another important source for our knowledge of Jesus Christ. 

To stand within this 'living Jesus tradition' means that we must attempt to reinterpret 
his meaning for us today. Our interpretation must be both faithful to the gospels and the 
ongoing tradition of faith while also being creative in the way that we re-express our Christian 
faith today. It is not adequate to merely repeat the past - as if the tradition was dead -, but we 
must also reinterpret the mystery of Christ from within the faith-tradition that He has inspired. 

Consequently, what we will be exploring can be described very much in terms of 
a dialogue between our contemporary world-situation and the Jesus-movement as it began 
some two thousand years ago. We are exploring this reality because we believe that Jesus, 
a first-century Palestinian Jew, somehow holds the key to the meaning and significance of 
our lives and the world in which we live. 

  
  
Mô tả và gầy dựng con người Giêsu 
Khuôn khổ Do Thái 
Những Kitô hữu đầu tiên và những tác giả của bộ sách thánh Tin Mừng rõ ràng đã rút 

những ý niệm thần học của họ từ bộ sách Cựu Ước. mà đây chính là nguồn không thể tách 
bỏ được khi họ mô tả những cảm nhận của họ tới Giêsu. Một điều cốt lủy nào đó sẽ bị thẩt 
lạc trong công việc dựng lại con người Giêsu nếu chúng ta không đề ý tới nguồn gốc Do thái 
của Ngài và của những người đầu tiên theo Ngài. Những tước hiệu trong Cựu Ước đã được 
dùng để phong cho Giêsu trong Tin Mừng: như  là Đức Kitô, Thượng Tế, A Dong sau cùng, 
Trí Giả, và Thánh Ngôn. 

 
Bộ sách Tin Mừng: Lời chứng và Thần học biểu hiện 
Đa số các học gíả đều đồng thuận những tác giả của bộ sách Tin Mừng đã có vô số 

những ký ức về Giêsu và họ đã xử dụng những ký ức này để diễn minh về Ngài. Thần học 
thời đại đã biết ró thêm là dựa trên những ký ức này những biểu hiện thần học đã trở trành 
trung tâm cho bộ Tin Mừng. Tin Mừng do đó không chỉ là làm chứng tá trên vai trò thần học 
mà còn là những chứng từ cúa một biểu hiện đức tin. 

Trước đây, bộ Tin Mừng được xem như nguồn chính để cung cấp những nguyên lý 
cho môn thần học hay là những đối tượng của biểu hiện thần học. Ví dụ như vào thế kỷ thứ 
mười chín, số đông các học gỉa cho rằng chỉ Phao lồ và Gioan là hai vị thần học gia lớn, còn 
lại các tác giả tin mừng Nhẩt lãm chỉ thu thập hoặc sửa chữa nhứng nguồn tài liệu gốc thôi. 
Ngày nay, hầu như đều đồng ý tất cả bài viết từ bộ Tin Mửng đều mang tính chất thần học. 
Không một nơi nào trong bộ Tin Mừng mà không cùng lúc mang những biểu lộ phản ảnh 
niềm chứng tá và vừa mang thêm niềm tin thần học. 

Bốn cuốn Tin mừng cùng đưa ra những chứng giám về Giêsu qua biểu hiện thần học 
những ý nghĩa và nét đặc thù của Ngài phù hợp trong khung cảnh riêng của từng mục vụ địa 



phương. Đây chính là lúc dẫn đến hình thành bộ Tin Mừng trong những yếu tố phức tạp kể 
trên - nguồn gốc những biến cố, góp từ những truyền ngôn và ký ức, và xuyên qua những 
minh thuyết của họ, trong khung cảnh mới, và những biểu hiện mới - tất cả đều được kết hợp 
trong một thứ thuyết linh cảm. Linh cảm bắt nguồn từ tiến trình biểu hiện của cộng đồng và 
những diễn minh của họ về  những nguồn gốc biến cố ấy. Bộ Tin Mừng, do đó không chỉ 
chứa đựng những chủ đề chính yếu của thần học mà còn bao gồm từng cái nhìn viễn ảnh 
khác nhau của thần học. 

 
Truyề̀̀̀ n thống linh hoạt Giêsu 
Tin Mừng là nguồn chính yếu để hiểu về mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô. Nhưng nếu 

không có tiến trình lịch sử của những diễn minh đó - thì ngay bộ Tin Mừng kia cũng như 
Giêsu cũng không chắc gây nên sự chú ý trong thời đại chúng ta hôm nay. Điều này minh 
chứng rằng lịch sử hay truyền thống phải là một nguồn quan trọng khác để cho chúng ta tìm 
hiểu về Giêsu Kitô. 

Đứng trong "truyề̀̀̀ n thống sống linh hoạt Giêsu" có nghĩa là chúng ta phải cố gắng 
diễn minh ý nghĩa về Ngài cho thời đại chúng ta hôm nay. Những diễn minh chúng ta không 
những cần phải trung thành với Tin Mừng mà còn phải mang tính chất sáng tạo trong chiều 
hướng biểu lộ niềm tin Kitô giáo chúng ta hôm nay. Thật không còn thích đáng nữa nếu cứ 
tiếp tục lập đi lập lại quá khứ - vì nếu như truyền thống kia đã chết - chúng ta phải minh giải 
lại sự huyền bí cùa Đức Kitô từ trong truyền thống đức tin mà xưa kia Ngài đã linh cảm cho 
họ, là những người theo Ngài. 

Quá vậy, những điều gì chúng ta sẽ khai phá có thể được xem như là cuộc đối thoại 
giữa thời đại văn hóa chúng ta đang sống và phong trào Giêsu như phong trào này đã bùng 
lên khoảng hai ngàn năm trước. Chúng ta đang khai phá hiện thực này vì chúng ta tin rằng 
Giêsu, một người Do thái xứ Trung đông của thê ́ kỷ đầu tiên, cách nào đó Ngài đang nắm 
giữ chìa khóa để giải thích được ý nghĩa và điều trọng đại của cuộc sống chúng ta và trong 
thế giới chúng ta đang sống. 

 
*Một ít truyện vui về… 
Truyện vui: Trắc nghiệm thú vị về các Bà Vợ. 
 
Tình yêu qua các độ tuổi có gì khác nhau hỉ ? (Ảnh: Internet). 
Một nhóm đàn ông khi đang uống rượu, họ cùng nhắn một tin nhắn với cùng một nội 

dung cho Người vợ "yêu vấu" của mình. Với mỗi độ tuổi khác nhau, các ông chồng lại nhận 
được những câu trả lời khác nhau. Chúng ta hãy cùng xem các Bà Chằng Lửa sẽ nói gì nhé 
? 

 
Các ông chồng trong lúc đang nhâm nhi, một người đàn ông bỗng nảy ra một ý 

tưởng: Mỗi người sẽ nhắn tin có nội dung “Anh yêu Em”, và gửi cho Vợ của mình. Kết quả là 
các Bà Vợ đã trả lời hoàn toàn khác nhau : 

Bà vợ 20 tuổi trả lời: “Em cũng yêu anh !” 
Bà vợ 30 tuổi trả lời: “Uống nhiều rồi phải hông?” 
Bà vợ 40 tuổi trả lời: “Anh hâm à?  Có tửng hông ?” 
Bà vợ 50 tuổi trả lời: “Nhắn nhầm rồi phải hông? Cứ liệu hồn, về đây rồi tôi xử lý ông 

cho mà tởn !” 
Bà vợ 60 tuổi trả lời: “Ông về hưu nhàn rỗi rồi phát khùng à, đi leo núi, hay chơi môn 

thể thao nào đi !” 
Bà vợ 70 không trả lời mà nói với con: “Bố con chắc sắp không qua được mấy ngày, 

mau chuẩn bị hậu sự đi thôi !”. 
Bà vợ 80 tuổi lẩm bẩm: “Ông này hôm nay chắc lại quên không uống thuốc rồi !”. 
Cùng một câu nói nhưng thời gian qua đi sẽ nhận được những câu trả lời khác nhau.  
Có thể chúng ta không thay đổi, nhưng… 
 
Thánh lễ phong chức Phó Tế  
tại Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam  
 
Sau thời gian tu học, mùa bội thu của Học Viện Thánh Anphongsô (Dòng Chúa Cứu 

Thế) đã về. 
 



Ngày hân hoan, ngày chờ đợi đã đến. Sáng hôm nay, ngày 26 tháng 08 năm 2016, 
tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Đức Cha Aloisiô 
Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo Phận Kontum, phong chức Phó tế cho 09 thầy trong Nhà 
Dòng. 

 
Trước khi bước vào Thánh lễ, thầy dẫn đã mời gọi cộng đoàn cùng lắng nghe chút 

tâm tình:  
 
“Kính thưa cộng đoàn! 
 
Thánh chức phó tế là một phẩm trật được thánh hiến trong Hội Thánh. Nhờ ơn Chúa 

Thánh Thần, các phó tế sẽ phụ giúp Đức Giám Mục và các linh mục khi cử hành phụng vụ. 
Đặc biệt là khi cử hành Thánh lễ. Các phó tế sẽ là người phụ tá nơi bàn thờ, loan báo Tin 
Mừng, chuẩn bị Lễ tế, trao Mình và Máu Thánh Chúa cho cộng đoàn. Bên cạnh đó, các phó 
tế còn là người dạy Giáo lý, chủ tọa các giờ Kinh Phụng Vụ, Cử hành Bí Tích Thánh Tẩy, 
chứng kiến và chúc lành cho các đôi hôn phối, đem của ăn đàng cho người hấp hối và chủ 
sự nghi thức an táng. 

 
Kể từ hôm nay, qua việc đặt tay của Đức Giám Mục, các phó tế của chúng ta sẽ trở 

thành những người phụ tá của Chúa Kitô, là người phân phát các mầu nhiệm cứu độ của 
Ngài, trở nên những người hết mình phụng sự Thiên Chúa và tận tụy phục vụ con người 
trong thừa tác vụ bác ái. 

 
Hôm nay, dù các ứng viên phó tế được sức mạnh của Chúa Thánh Thần thánh hiến 

nhưng ân sủng siêu nhiên đó không xóa bỏ bản tính tự nhiên, yếu đuối vốn có nơi quý Thầy. 
Xin cộng đoàn hợp lời cầu nguyện cho các ứng viên sắp lãnh nhận chức phó tế. Để quý 
Thầy tin những gì quý Thầy đọc, giảng những gì qúy Thầy tin, sống những gì quý Thầy giảng 
và để quý Thầy thuộc trọn về Đức Kitô và trung tín với Ngài”. 

 
8 giờ 00, từ phòng khách Tu Viện, đoàn đồng tế sau khi đọc kinh Phục Vụ Bàn 

Thánh cùng tiến vào Nhà Thờ. 
 
Đồng tế trong Thánh Lễ phong chức phó tế hôm nay có rất đông quý Cha trong Dòng 

Chúa Cứu Thế bởi lẽ Dòng Chúa Cứu Thế vừa cùng tham dự kỳ thường huấn hàng năm 
vừa kết thúc chiều tối hôm qua. Cùng đồng tế trong Thánh Lễ này có quý cha xứ, quý cha 
nghĩa phụ của các tiến chức. Và hẳn nhiên, chủ tế Thánh Lễ phong chức phó tế hôm nay là 
Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị - Giám Mục Giáo Phận Kontum. 

 
Sau khi làm dấu Thánh Giá để bắt đầu Thánh Lễ, Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu 

Thế - Giuse Nguyễn Ngọc Bích - ngỏ đôi lời với Đức Cha:  
 
“Trọng Kính Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum!  
Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế chúng con, cộng đoàn dân Chúa vui mừng hân 

hoan vui mừng đón Đức Cha đến dâng Thánh Lễ phong chức phó tế cho anh em chúng con. 
Chúng con xin chào mừng Đức Cha.. . 

 
Trọng kính Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị - Giám Mục Giáo Phận Kontum, Đức 

Cha thương anh em chúng con rất nhiều. Đức Cha tỏ bày tình thương của chúng con khi 
Đức Cha trao cho anh em chúng con 14 giáo xứ trong giáo phận của Đức Cha. Hôm nay, 
Đức Cha cũng đã hy sinh đến với anh em chúng con. Dù trời mưa gió, xa xôi, Đức Cha chờ 
đến khuya mới về Nhà Dòng. Và hôm nay Đức Cha dâng Thánh Lễ. Chúng con cảm kích 
trước tấm lòng yêu thương của Đức Cha. Chúng con xin Đức Cha dâng Thánh Lễ cầu 
nguyện cho anh em chúng con”. 

 
Đáp lại lời của Cha Giám Tỉnh Giuse, Đức Cha Aloisiô ngỏ lời cộng đoàn:  
 
“Kính thưa Cha Giám Tỉnh, quý cha đồng tế, quý bề trên dòng, quý tu sĩ nam nữ và 

ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày vui cho Nhà Dòng, cho gia đình các tiến chức và cách 
riêng cho bản thân tiến chức. Hôm nay dâng Thánh Lễ chúng ta cầu xin Chúa qua Thánh Lễ 



này cầu xin cho các tiến chức can đảm trong lựa chọn của mình, hăng say trên con đường 
phục vụ Chúa và Giáo Hội. Đồng thời xin cho các tiến chức bền đỗ trong sứ vụ sắp lãnh 
nhận. Giờ đây trước khi dâng Thánh Lễ, chúng ta xin Chúa tha thứ cho chúng ta những yếu 
đuối của chúng ta để chúng ta xứng đáng cửa hành Mầu Nhiệm Thánh”. 

 
Sau bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu được công bố bởi Thầy Phó tế G.B. Nguyễn 

Thái Thượng là đến nghi thức truyền chức phó tế. 
 
Nghi thức truyền chức phó tế gồm 3 phần:  
Giới thiệu và thẩm vấn các ứng viên phó tế 
Đặt tay và lời nguyện phong chức phó tế - đây là phần chính yếu của nghi thức 

truyền chức. 
Diễn nghĩa tác vụ phó tế. 
 
Đức Giám Mục được mời ra trước Bàn Thờ. Cha Giám Tỉnh Giuse và Cha Phêrô 

Đinh Ngọc Lâm – Giám Đốc Học Viện cũng được mời ra trước Bàn Thờ. 
 
Sau lời dẫn, Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm – Giám Đốc Học Viện Thánh Anphongsô 

Dòng Chúa Cứu Thế - điểm danh các ứng viên sẽ lãnh nhận chức phó tế:  
 
1. Giuse Bá Văn Đạt 
2. Giuse Nguyễn Ngọc Duy 
3. Giacôbê Nguyễn Đức Vũ Minh 
4. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hùng 
5. Phêrô Lê Quang Hải 
6. Tôma Cao Minh Hội 
7. Phêrô Phạm Hồng Thăng 
8. Giuse Nguyễn Duy Hải 
9. Bênêđictô Nguyễn Công Nhật 
 
Cha Giám Tỉnh thỉnh cầu Đức Giám Mục phong chức phó tế cho các ứng viên. 
Sau lời thỉnh cầu là lời thẩm vấn của Đức Giám Mục với Cha Giám Tỉnh. 
Sau khi thẩm vấn, Đức Giám Mục ban huấn dụ cho cộng đoàn. 
 
Tiếp đến, Đức Giám Mục thẩm vấn các ứng viên phó tế. 
Lời nguyện phong chức kết thúc, Cha Giám Tỉnh trao dây phó tế cho các tân chức. 
Và Đức Giám Mục trao sách Tin Mừng và trao hôn bình an cho các tân phó tế. 
 
Sau khi Đức Giám Mục trao hôn bình an cho các tân phó tế, các phó tế cũng trao hôn 

bình an cho các thầy vừa lãnh chức phó tế. 
Và rồi quý thầy phó tế chia sẻ niềm vui cho cộng doàn và thân nhân của quý Thầy. 
Nghi thức truyền chức phó tế khép lại và cộng đoàn tiếp tục Thánh Lễ với phần 

phụng vụ Thánh Thể. 
 
Sau lời nguyện hiệp Lễ, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông – Phó Giám Tỉnh Dòng 

Chúa Cứu Thế - thay mặt cho Tỉnh Dòng cảm ơn Đức Cha Aloisiô:  
 
“Trọng kính Đức Cha Aloisiô – Giám Mục Giáo Phận Kontum,  
Con xin thay lời cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hết lòng cảm ơn Đức Cha. 

Đức Cha đã thương cho anh em chúng con được cộng tác với Đức Cha trong cánh đồng 
truyền giáo bao la bát ngát Kontum. Hôm nay Đức Cha về đây để trao tác vụ phó tế cho 9 
anh em chúng con. Trong Thánh lễ, Đức Cha nhắc đi nhắc lại vừa trong lời huấn dụ và cầu 
nguyện: Phó tế là thừa tác viên của Đức Kitô nên Phó tế phải hân hoan phục vụ Đức Kitô 
trong những người nghèo khó. Phó tế cũng là thừa tác viên của Phúc Âm nên phó tê phải 
siêng năng đọc Phúc Âm, tin những điều đã đọc, dạy những điều đã tin và sống những gì 
mình dạy ! Cha đã sinh anh em chúng con ra trong tác vụ phó tế, chúng con tin chắc và 
chúng con xin Đức Cha tiếp tục cầu nguyện cho anh em chúng con để anh em chúng con 
trung thành, sống đời trong sạch tuân giữ luật đời sống thiêng liêng. Xin kính chúc Đức Cha 



ơn khôn ngoan, ơn Chúa Thánh Thần, sức khỏe để Đức Cha gặt hái nhiều kết quả trong 
thừa tác vụ mục tử của Đức Cha.. . 

 
Chúng con xin kính dâng Đức Cha đóa hoa để bày tỏ lòng biết ơn của chúng con. 
Chúng con được biết sau Thánh Lễ truyền chức cho anh em chúng con, Đức Cha sẽ 

đi ad limina, kính chúc Đức Cha một chuyến đi bình an và gặt hái được nhiều kết quả”. 
Quay lại với cộng đoàn, Cha Đaminh nói:  
 
“Kính thưa quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em!  
Sự hiện diện của quý cha và anh chị em ở đây cho chúng con thấy rằng quý cha và 

quý vị sẽ đồng hành với anh em tân chức của chúng con đây để họ được nhiều kết quả trong 
sứ vụ mới. ! Xin hết lòng cảm ơn quý Cha và quý vị.. . 

 
Lời cảm ơn chân thành và đặc biệt nhất chúng con xin cám ơn quý ông bà cố. Ông 

bà đã dâng con mình cho Dòng Chúa Cứu Thế và suốt một thời gian dài cầu nguyện cho các 
thầy trong nâng đỡ, ủi an. Hôm nay các thầy bước vào giai đoạn mới của sứ vụ, chắc chắn 
ông bà cố đồng hành với các thầy. Xin hết lòng cảm ơn quý ông bà.. . 

 
... Một lần nữa chúng con xin cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn 

thể anh chị em. Chúng con xin chân thành cảm tạ !”. 
 
Đức Cha Aloisiô ngỏ lời với cộng đoàn:  
 
“Kính thưa Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế,  
quý Cha đồng tế, quý bề trên dòng, qúy tu sĩ nam nữ và anh chị em.  
Xin chúc mừng Nhà Dòng, xin chúc mừng các tân chức đã quảng đại đáp lại lời mời 

gọi của Chúa. Xin các tân chức nhớ cho điều này nhận lãnh sứ vụ dễ thôi, qua 1 nghi lễ là 
xong nhưng sống chức vụ, sứ vụ của mình. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


