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Cùng quý độc giả thân mến! 

Giai điệu cuộc đời khi khoan lúc nhặt, trầm bổng kết giao tựa như cung bậc của một 
bài tình ca bất hủ - Bài tình ca Giêsu. Ngôi Hai giáng thế trở nên một giai điệu đẹp, được 
cất lên và sẽ còn được hát mãi bên đời. Một Giêsu tan hòa vào cõi nhân sinh, là Thiên 
Chúa thật và một con người rất thật. Qua đó, nhân loại trở nên những thụ tạo mới, đồng 
thời mở ra một không gian mới, không gian huyền nhiệm, nơi con người được làm Mẹ 
Thiên Chúa và hết thảy chúng ta được mời gọi nên bằng hữu với Người. Tìm đâu ra bản 
tình ca đẹp và hay đến thế! 

Với nhóm Nữ Vương Hoà Bình, niềm vui mừng lễ Giáng Sinh được nhân lên và kéo 
dài bằng việc mừng lễ Bổn Mạng và kỉ niệm ngày thành lập nhóm - lễ Đức Maria là Mẹ 
Thiên Chúa. Hơn mười năm qua, nhóm được đặt dưới sự bảo trợ của Mẹ. Và lúc này 
đây, nhóm đang cùng Mẹ dâng lời tán tụng Hồng Ân, đồng thời nhìn lại những chặng 
đường đã qua cũng như lượng giá các công việc đã làm. Ước mong những việc nhóm đã 
thực hiện trở thành những nốt nhạc xinh, hoà chung với đóng góp của nhân loại để viết 
tiếp những giai điệu tình yêu cho hôm nay và mai sau.  

“Lời quê góp nhặt dông dài 

Mua vui cũng được một vài trống canh” 

(Truyện Kiều - Nguyễn Du). 

Dẫu không có tham vọng nhiều đến thế, nhưng tập nội san nhỏ này cũng chứa đựng 
rất nhiều tình cảm và những ưu tư của những người có trách nhiệm ; những chia sẻ kinh 
nghiệm của người đi trước ; những khát khao và những bất an của các ban trẻ… Ước 
mong sao những tâm tình này cũng sẽ trở thành những giai điệu đẹp góp phần để cây đời 
mãi thêm tươi. 

Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành tri ân quý Bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ân 
nhân và quý anh chị cựu đã đồng hành, nâng đỡ và chấp cánh cho những ước mơ của 
nhóm được bay cao và bay xa hơn. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị và xin tiếp 
tục cầu nguyện, nâng đỡ để nhóm mỗi ngày một thêm tăng tiến.  
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NHỮNG GIÁ TRỊ THẬT TỪ THẾ GIỚI ẢO 

Blog - một dạng nhật ký điện tử cá nhân đang đƣợc nhiều ngƣời yêu thích. Trên blog, chúng 

ta có thể viết mọi thứ và mời bạn bè vào đọc. Các blogger (ngƣời viết blog) đa số là giới trẻ, các 

bạn này thƣờng để dành mỗi ngày chừng 2-3 tiếng để blogging và nhiều ngƣời trong số đó nhiễm 

phải hội chứng “nghiện blog”.  

Thật sự blog đang tạo cho giới trẻ một sân chơi mới, là một trào lƣu khác hẳn với cơn bão 

game online. Không chỉ là chia sẻ những quan điểm, suy nghĩ, cảm nhận, chuyện riêng tƣ của cá 

nhân… mà các blogger thực sự đang tạo ra những kết nối mới nối liền thế giới “ảo” và thế giới 

“thật”. Và không có gì là ngạc nhiên, cuối năm 2006 vừa qua, tạp chí Times đã bình chọn “Nhân 

vật trong năm” không phải là một ngôi sao, càng không phải là nhà tỉ phú nào đó… mà chính là 

“Bạn” (You) - những cƣ dân mạng đang làm thay đổi thế giới.  

Vậy các blogger Việt Nam đang đóng góp gì cho cộng đồng ? 

1.Tạo ra kết nối cộng đồng từ thế giới ảo 

“Hãy trả lại công bằng cho những ngƣời đã quá đau đớn. Xin gửi lời nguyện cho những ngƣời 

không may mang dấu vết chất độc da cam từ cuộc chiến tranh đẫm máu...”. Đó là những lời kêu gọi 

của cộng đồng blog gần đây trên cả nƣớc ủng hộ nạn nhân dioxin trong chiến dịch “đồng ca vì công 

lý”. Và đúng 15 giờ ngày 17/6, ca khúc “Vì sao em chết‟ của cố nhạc sĩ Thanh Trúc vang lên từ các 

máy tính của cƣ dân mạng toàn cầu. “... Chúng nó giết em rồi, chúng giết bằng chất độc màu da 

cam...”. Lời hát nhƣ một lời khẳng định và kêu gọi công lý cho những nạn nhân Việt Nam đang và 

sẽ tiếp tục gánh chịu nỗi đau này. Nhiều blogger ủng hộ lời kêu gọi này bằng cách thay đổi hình 

ảnh đại diện của mình (avatar) bằng logo của chƣơng trình, những câu blast (một phần trong blog 

để viết suy nghĩ, cảm xúc, hay đƣờng dẫn đến một trang web khác... của blogger trong ngày) cũng 

mang nội dung kêu gọi mọi ngƣời hãy quan tâm đến phiên tòa vừa qua. Và riêng trong thời gian với 

sự kiện của giáo xứ Thái Hà, một số blogger đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ công lý, thay đổi avatar 

bằng hình Đức mẹ Sầu bi…  

Ở phƣơng diện kỹ thuật, chƣa bao giờ, Internet kết nối đƣợc cảm xúc của hàng triệu triệu 

blogger một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhƣ vậy. Chỉ một comment (bình luận), một Y. M! 

Instant messaging (tin nhắn tức thời trên mạng Yahoo), có thể sẻ chia cảm 

xúc của mình cho hàng triệu trái tim và truyền tải sự rung động cảm xúc, 

tạo nên sự cộng hƣởng lớn lao.  

2. Xu hướng mới – tình nguyện và làm từ thiện trên blog 

Chính vì hiệu ứng tạo đƣợc sức mạnh liên kết trong một không gian 

rộng, ngày càng có nhiều blogger định hƣớng blog của mình theo hƣớng 

làm từ thiện hay đề ra các hoạt động tình nguỵên kêu gọi sự hƣởng ứng từ 

những cƣ dân mạng khác. Ví dụ nhƣ blog của một chàng trai sinh năm 1983 đã trở thành tiêu điểm 

của cƣ dân mạng khi blog này trở thành nơi làm từ thiện, kêu gọi sự đóng góp hảo tâm và cùng 

hành động vì những mảnh đời bất hạnh. Đƣợc sự ủng hộ của đông đảo cƣ dân mạng, chủ nhân của 

blog này đã lập nên đƣợc quỹ tên Quê Hƣơng (QHF) để làm từ thiện và những hoạt động cộng đồng 

khác. Những hoạt động mà blogger này thực hiện với sự chung tay của bạn bè và cƣ dân mạng 

nhƣ : Tết nghèo, Nối liền khoảng cách, Nối vòng tay nâng khát khao, Áo ấm mùa đông và tháng 7 

này sẽ là “Hành trình tuổi trẻ”.  

Hay nhƣ nhóm Sức Trẻ, đƣợc thành lập bởi một blogger trƣờng Đại học 

Ngoại Thƣơng TP. HCM với hoạt động “bữa cơm nhân ái” đã chuyển hơn 200 

suất cơm cho các cụ già neo đơn, trẻ em lang thang, bán vé số…  
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Blog của Zim, ngƣời VN đang học tập tại Singapore, và là thành viên của tổ chức Gentle 

Fund Organization (GFO) - tổ chức từ thiện đầu tiên của cộng đồng ngƣời VN tại Singapore, 

thƣờng viết về những số phận bất hạnh bị mắc căn bệnh ung thƣ. Nhƣ bài về Hƣng, một em bé đang 

tuổi bi bô tập nói nhƣng đã mắc phải căn bệnh ung thƣ tủy, sau khi sang Singapore chữa trị, với sự 

giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên GFO, bé Hƣng đã dần dần bình phục và trở về VN.  

Và còn rất nhiều blog khác đang chung tay vì cộng đồng nhƣ thế.  

3.Thay lời kết 

Điểm thuận lợi chung của các blog tình nguyện là đều nhận đƣợc sự ủng 

hộ rất lớn từ những ngƣời bạn trên mạng. Rất nhiều blogger đã xin chép lại 

các bài viết về blog của mình để tuyên truyền cho các chƣơng trình tình 

nguyện trên, tạo thành những “đƣờng link đỏ” kết nối những blogger khác để 

có những cái bắt tay. Tuy vậy, vì các hoạt động này chỉ là tự “sinh ra và lớn 

lên” trên blog nên các nhóm hiện nay chủ yếu vẫn là kêu gọi sự giúp đỡ từ các 

blogger. Một, hai chƣơng trình còn có thể kêu gọi nhƣng dài lâu cần có kế 

hoạch thu hút quỹ và chƣơng trình hoạt động.  

Dù hoạt động làm từ thiện trên blog còn nhiều khó khăn nhƣng không 

thể phủ nhận việc đóng góp những giá trị thật cho cộng đồng của cƣ dân 

mạng. Khi Internet đang ngày trở thành và đƣợc coi nhƣ là một công cụ kết nối hữu hiệu, thì blog là 

một phƣơng tiện để giới trẻ kết nối và sẻ chia trách nhiệm của một công dân, và một cá nhân sống 

trong cộng đồng.  

Nhƣ vậy, bằng một phƣơng thức hiện đại, các blogger thuộc thế hệ 8X, 9X cũng đang gìn giữ 

những giá trị nhân văn của dân tộc bằng những hoạt động kết nối cộng đồng, hƣớng về cộng đồng.  

(Bảo Trân)



 

NÊN ĐÚNG NGHĨA MỘT SINH VIÊN ? 

Khi nhắc đến từ "Sinh viên" (SV), chúng ta nghĩ ngay đến những con ngƣời trí thức, đầy tài 

năng, đầy sức sống, luôn năng động, sáng tạo…và còn nhiều điều tốt đẹp khác nữa. Chúng ta luôn 

tự hào điều đó, nhƣng có một thực tế đáng để mỗi sinh viên chúng ta suy nghĩ chính là những hình 

ảnh "sinh viên chƣa đúng nghĩa là sinh viên". Trong giảng đƣờng đại học, luôn tồn tại những "mô 

hình" sinh viên khác nhau : tốt có, chƣa hoàn thiện có, và nhiều khi chƣa thể nhận định rõ ràng 

đƣợc. Tôi và các bạn hãy cùng suy nghĩ về các "mô hình" sinh viên thời nay nhé! 

Ngay từ khi bắt đầu vào học mẫu giáo, cho đến thời phổ thông, hầu nhƣ tất cả học sinh đều 

nhắm tới đích là giảng đƣờng đại học. Khi đạt đƣợc mục đích đó, có bạn tiếp tục phấn đấu với 

quyết tâm chinh phục môi trƣờng mới, có bạn rơi vào tình 

trạng để thỏa mãn với bản thân – tự thƣởng cho mình hƣởng 

cuộc xả "stress" sau bao năm trời đèn sách. Và quanh đi quẩn 

lại, một năm rồi hai năm, ba và bốn năm cứ trôi qua đi một 

cách không thƣơng tiếc. Để khi nhìn lại, có ngƣời thỏa lòng 

trong niềm tự hào vì những thành tích trong học tập và các 

phong trào, nhƣng cũng không ít ngƣời lòng ta tự trách lòng : 

"Mình chƣa làm đƣợc gì cả vậy mà thời sinh viên đã hết rồi. " 

- Một lời 'thú tội' quá muộn màng.  

Chính tôi, cuộc đời 4 năm sinh viên cũng đã thoáng 

"bèo dạt mây trôi" trong cả niềm tự hào và cả không ít điều 

tiếc nuối. Và không đâu xa, chính từ ngôi trƣờng tôi đang học, chính từ giảng đƣờng thân thuộc đã 

cho thấy những hình ảnh sinh viên khác nhau :  

SV là… loài Kiến chăm chỉ 

Loài kiến rất âm thầm lặng lẽ, biết việc nó làm và làm một 

cách rất chăm chỉ. Nó kiên trì tha từng miếng mồi nho nhỏ để 

rồi có một tài sản dự trữ lớn cho tƣơng lai. Nó tuy nhỏ bé, mảnh 

mai, yếu ớt, nhƣng nhờ sự kiên nhẫn thì cả kho thóc lớn cũng 

chẳng thấm vào đâu.  

Sinh viên kiểu này cũng thế, họ chỉ biết đến họ. Việc tham 

gia các phong trào tập thể không phải là điều mà họ nhắm tới, 

việc phát biểu xây dựng bài cũng chẳng làm cho họ cảm thấy 

thích thú. Mỗi buổi học đối với các chú "kiến" này chỉ cần tiếp 

thu qua bài giảng và về gắng làm bài là đƣợc. Một bạn gái cùng lớp chia sẻ với tôi : "Thảo thấy 

mình biết là đƣợc rồi, chẳng cần phải phát biểu gì hết cho mất thời gian, có phát biểu mình có giỏi 

hơn đâu". Tuy Thảo vẫn là một sinh viên giỏi nhƣng khi đứng trƣớc đám đông hay trong những giờ 

tranh luận thì hình ảnh của bạn rất mờ nhạt.  

Một ý tƣởng làm tôi nhớ mãi, rằng : "Vấn đề bạn không biết, mà không dám thừa nhận, thì nó 

sẽ luôn ở bên trong bạn. Còn nếu bạn chia sẻ cho ngƣời khác, họ sẽ giúp bạn giải quyết. Và nhƣ thế 

những vấn đề chƣa biết trong bộ nhớ của bạn đã đƣợc giảm đi". Có những điều tƣởng rằng mình đã 

biết nhƣng khi va chạm với thực tiễn ta mới phát hiện ra điều đó là sai hoặc chƣa chính xác. Nhu 

cầu giao tiếp, chia sẻ và học tập không những chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn hữu ích cho 

những ngƣời tƣơng tác.  

SV là… chiếc máy ghi âm 

Nhiệm vụ của máy ghi âm là ghi tất cả những âm thanh đƣợc phát ra, không cần phải chọn 

lọc, không cần phải suy nghĩ.  
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Hành trang đến giảng đƣờng của sinh viên kiểu này là một cuốn tập vo tròn nhét trong túi và 

một cây bút dắt lƣng. Và cứ thế, khi thầy giảng thì trò cứ hí hoáy chép "vô tƣ", không cần phải chọn 

lọc, suy xét gì hết. Một bạn trai nói với tôi rằng : "Tất cả những gì thầy nói đều là chân lý hết rồi, 

việc gì ông cần phải chất vấn, việc gì phải suy nghĩ thêm cho nhức đầu mệt óc, ông cứ học thuộc 

theo ý tƣởng của thầy là điểm vẫn cao nhƣ thƣờng hay chí ít cũng chẳng phải thi lại đâu " 

SV nhƣ thế có khác nào một con vẹt có "linh hồn", chỉ muốn an toàn tuyệt đối cho bản thân, 

chỉ thích đạt đƣợc một kết quả gọi là "chấp nhận đƣợc". Họ suy nghĩ với một trạng thái trung dung : 

"Ta đây không phải là ngƣời xuất chúng nhƣng cũng chẳng đến nỗi thuộc dạng cùi bắp nhƣ mấy kẻ 

thi lại liên miên kia!". Những gì mà họ có chỉ là một bản sao mờ nhạt, sự suy tƣ, sáng tạo dần dà trở 

nên tàn lụi ; hậu quả tai hại là trạng thái bị động trƣớc một công việc mới, một đề tài mới hay trong 

một môi trƣờng mới.  

SV là… chú Lật Đật 

"Ai muốn tôi lắc lƣ thì làm ơn chạm vào một cái, nếu không thì còn lâu nhé!" – Đó là câu nói 

của chú Lật Đật đang đứng trên chiếc bàn. Ngay cả cái tên của chú đã cho thấy sự bị động, không tự 

điều khiển đƣợc chính mình, cái gì cũng cứ "từ từ, thong thả, có chi đâu mà phải vội" và hệ quả là 

làm gì cũng cứ "Lật đật". Mà đã lật đật thì lấy đâu ra suy nghĩ và sáng suốt để làm cho tốt chứ.  

Việc học với "SV Lật Đật" nhƣ là một thứ gì đó xa xỉ, một nghĩa vụ đối với họ. Việc có mặt 

trên giảng đƣờng đã là một "cố gắng" của họ, còn không, bạn có thể tìm họ ở căng - tin, quán càfe, 

hay tại bàn bida, và cả phòng Karaoke nào đó chăng ?…lắm lúc, dễ tìm nhất là tại phòng trọ vừa 

chật chội vừa bừa bộn của họ.  

Nếu may mắn, bạn gặp họ tại giảng đƣờng, thì chao ôi, họ là kẻ 

"gây rối" nhất lớp học : Ồn ào, bàn tán xôn xao những chủ đề về cô ngƣời 

mẫu trên trang báo sáng nay hay tỉ số của trận bóng cúp C1 tối hôm 

qua,… 

Đối với họ, những kiến thức trên giảng đƣờng thì quá đơn giản 

( ?!) : "Cuối kỳ thi tao mƣợn vở thằng bạn photo là xong ngay mà, học 

thuộc mấy hồi, chí ít cũng phải đƣợc năm điểm chứ!". Nhƣng khổ lắm 

thay, toàn là những "chuyên gia" dự báo trật – vẫn thi lại đều đều…gần 

hết số môn học trong kỳ.  

SV là… loài Đại Bàng kiêu hùng! 

Đại bàng nổi tiếng với những cú bắt mồi chớp nhoáng khiến con mồi không kịp thoát thân. 

Bầu trời xanh cao thẳm bao la và cả những cơn vũ phong vẫn không khuất phục đƣợc bởi sải cánh 

mạnh mẽ của Đại Bàng. Đôi mắt sáng, nhanh nhẹn giúp nó "nhìn xa trông rộng" để thấy đƣợc nên 

chọn con mồi nào, ở đâu và bằng cách nào.  

SV mang hình ảnh những loài Đại Bàng luôn năng nổ, tham gia tích cực công tác chung, dám 

nghĩ, dám làm và dám chịu mọi khó khăn thử thách. Nhiệm vụ học tập và rèn luyện đối với họ là cơ 

hội chứ không phải là gánh nặng. Chính từ quan niệm đó giúp họ trƣởng thành hơn. Họ luôn tìm 

kiếm cơ hội, thậm chí tạo ra cơ hội để thể hiện mình : Chủ động gặp gỡ giảng viên để hỏi bài, tích 

cực phát biểu xây dựng bài, xung phong làm những đề tài thuyết trình nhóm, luôn bàn hỏi với bạn 

bè về bài vở. Từ phong thái và tính cách toát lên vẻ đầy tự tin của một lãnh đạo : Có tri thức, có khả 

năng thuyết trình trƣớc đám đông, khả năng dẫn dắt và thuyết phục, khả năng xử lý tình huống bất 

ngờ…Việc học hành của họ vẫn đạt đƣợc những thành tích đáng nể trọng.  

SV- Đại Bàng luôn luôn khát khao chinh phục chân trời mới, luôn biết tận dụng những điều 

kiện hiện có để phát huy, biết nỗ lực để khắc phục những điều kiện còn hạn chế; thái độ sống, học 

tập luôn chủ động và tích cực.  

Trong cuốn sách BÍ MẬT CỦA SỰ MAY MẮN kể về quá trình đi tìm một loài cây có chiếc 

lá đặc biệt ( ?). Không ai có thể tìm ra chiếc lá lạ ấy trong khu rừng. Ngoại trừ một ngƣời đã có 
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công khai phá khu rừng rậm – để ánh sáng lọt vào thửa đất, biết khai thông nguồn nƣớc - để cung 

cấp đầy đủ độ ẩm cho hạt giống nảy mầm…và anh đã có một phần thƣởng xứng đáng với những nỗ 

lực đó. BÍ MẬT CỦA MAY MẮN không phải kiểu mua một tờ vé số, rồi chờ ngày trúng độc đắc 

để đổi đời, nhƣng là BIẾT TẠO RA SỰ MAY MẮN CHO CHÍNH MÌNH.  

Lời kết :  

Con ngƣời thƣờng hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho môi trƣờng xung quanh nhằm biện minh cho 

những kết quả không mấy tốt đẹp, mà hiếm khi tự trách mình. Một sinh viên học chƣa tốt, luôn tự 

biện minh rằng : Do nhà tôi nghèo quá, do không thông minh bằng ngƣời khác, do nhà tôi ở miền 

quê, tôi có ít bạn bè giúp đỡ…chứ ít ai nói rằng : Tôi chƣa nỗ lực, cố gắng, tôi chƣa tự tin vào bản 

thân, tôi chƣa biết tạo ra may mắn cho mình, … 

Từ những "nét đơn" khắc họa nên chân dung của sinh viên thời nay, để giúp chúng ta cùng 

suy nghĩ, soi bóng mình vào những bức họa ấy và tự xét mình giống với bức tranh nào. Từ đó giúp 

ta nhận ra chính mình đã có gì và nên làm gì để trở nên đúng nghĩa là một sinh viên ? 

Tặng bạn câu thần chú, 

Thêm vui thú hành trang. 

Trên vạn nẻo gian nan, 

Luôn quyết tâm chiến thắng : 

Mình xét mình sốt sắng, 

Luôn quý trọng thời gian. 

Tự tin là sức mạnh, 

May mắn là do ta. 

Tuổi trẻ thì có hạn, 

Quyết xứng là sinh viên. 

(Vietchinho)
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TUỔI TRẺ VỚI THỜI SINH VIÊN 

Học là một việc quan trọng và bắt buộc để một con ngƣời hoàn thiện bản thân mình, tri thức 

là điều kiện cần thiết để con ngƣời có thể nâng cao nhận thức và nuôi sống mình trong tƣơng lai... 

nhƣng không phải vì thế mà con ngƣời ta chỉ toàn tâm, toàn lực học ngày học đêm những kiến thức 

trên sách vở vì cuộc sống còn biết bao điều mà một con ngƣời cần học để hoàn thiện mình mà 

không nằm trên những trang giấy. 

Cuộc sống ai cũng có bạn, có ngƣời thân, có những điều quan trọng khác mà ta 

không quan tâm để khi mất đi rồi lại thấy hối tiếc, hối hận. Đã gọi là sinh viên 

ngƣời ta sẽ nghĩ ngay đến những con mọt sách, những ngƣời đang đi học, những 

ngƣời có tri thức... họ là những con ngƣời đƣợc rèn luyện, giáo dục để sau 

này có thể giúp ích cho xã hội. Nhƣng nên biết rằng họ cũng có tuổi trẻ, thời 

sinh viên và thời trẻ có thể là một, vì những sinh viên hầu hết là những ngƣời 

trẻ, những ngƣời năng động. Nhƣng theo một ý kiến chủ quan của riêng tôi tuổi 

trẻ nó lớn hơn rất nhiều, tuổi trẻ nó bao hàm cả thời sinh viên, không những thế 

tuổi trẻ còn là giai đoạn để con ngƣời ta có thể hun đúc bản thân mình trƣớc 

những thử thách, chuẩn bị cho mình những khả năng để thích nghi trong mọi hoàn cảnh, giai đoạn 

mà gầy dựng nên những mối quan hệ thân thiết... và học hỏi những kinh nghiệm sống thiết thực. 

Tại sao có một số sinh viên ngập đầu trong việc học, cuộc sống phải đƣơng đầu với những 

khó khăn của cơm, áo, gạo, tiền... nhƣng họ vẫn sắp xếp thời gian của mình để đi những chuyến 

công tác xã hội : Thăm những cụ già trong viện dƣỡng lão, thăm những em bé khuyết tật bất hạnh 

trong những mái ấm, thăm những con ngƣời đang phải ngày đêm vật lộn với căn bệnh nan y trong 

các trại phong, HIV... Có phải họ đang học những kinh nghiệm thực tế từ những con ngƣời đã đi 

trƣớc ? Họ nhìn vào những cảnh đời bần cùng của cuộc sống để có thể nhìn thấy toàn cảnh xã hội 

ngày này, từ đó rút ra cho mình những bài học, những kinh nghiệm quý giá cho riêng mình. Những 

kiến thức kinh nghiệm thực tế đó liệu có nằm trong những trang sách, trang vở của ngƣời sinh viên 

hay không ? ? ? 

Cuộc sống bao la lắm, lớn lao lắm... vì thế đừng để mất tuổi trẻ của mình trong những trang 

sách, đừng để bản thân phải hối tiếc khi đã thành đạt. Hãy sắp xếp thời gian để có thể chu toàn việc 

học trên giảng đƣờng cũng nhƣ học hỏi những kinh nghiệm của cuộc sống để tuổi trẻ không qua đi 

một cách vô vị theo thời gian. 

 (Tam vô)
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NGƯỜI TRẺ - NHỮNG CẢM NHẬN 

Khi thời gian đã chảy qua một quãng dài của cuộc đời đủ để ngƣời ta nhận ra cái “già” đang ở 

thập thò ngoài cửa, thì những chiêm nghiệm về một lớp ngƣời trẻ hơn cũng là một thú vị. 

Hai mặt của một hiện tƣợng, một lựa chọn, một lối sống có vẻ luôn đúng với mọi sự mô tả. 

Và khi có quá nhiều thứ để cảm nhận về một lớp trẻ thì cũng phải nƣớc đôi rằng, “ngƣời ta thế này 

và ngƣời ta cũng thế kia”. 

Ở độ tuổi này họ thích những thử thách (56%), thích làm những việc có tính mạo hiểm (39%), 

thƣờng xuyên tập luyện thể thao để giữ cho cơ thể có một thân hình tốt (5%) (theo nghiên cứu của 

Nielsen VN).  

Vì thế, đƣa ra công thức để định nghĩa về ngƣời trẻ : “Ngƣời trẻ = tự tin + năng động + sáng 

tạo + giỏi giang +... ” nhƣ thế này rõ thật là dở hơi vì đằng sau dấu cộng ấy là hàng loạt tính từ có 

thể điền vào. Bạn và tôi, ai cũng có thể, tùy theo cảm nhận để tạo thành : tôi – một cá thể sinh động 

và duy nhất. 

Một cách nhìn - công thức USB  

Ngƣời ta đang rất chuộng công thức USB (Urban, Star, Brave) để mô tả một ngƣời trẻ đƣơng 

thời. Ngẫm kỹ thì cũng không phải là vô lý. 

Thành thị (Urban) và nhất là những thành phố lớn đang chứa trong lòng mình nhiều tiềm năng 

về kinh tế, văn hóa, giáo dục, việc làm…và dƣờng nhƣ ngƣời trẻ thỏa sức trong "dòng sữa của 

ngƣời mẹ" để tiến về một tƣơng lai tốt đẹp hơn bằng việc học hành, bằng công việc, bằng các mối 

quan hệ…và cũng chẳng gì ngạc nhiên khi hầu hết các bạn trẻ sau khi ra trƣờng đều muốn “bám” 

lại thành phố. Ở đây chẳng có gì là sai hay đúng, chỉ có hợp lý hay không hợp lý mà thôi. Về quê 

thì khó để có một việc làm đúng ngành đã học, khó có một khoản lƣơng vừa ý, khó có công việc 

nhiều thách thức dù rằng ai cũng biết “chất xám” vốn đƣợc chắt chiu và dƣỡng nuôi từ những khó 

nghèo, gian nan, vất vả ; từ những miền quê nhƣng đã chảy về và làm giàu hơn cho các đô thị vốn 

phồn hoa và tráng lệ. 

Vƣơn tới một ngôi sao (star) chỉ là cách nói để nhấn mạnh một ý niệm to lớn hơn : ƣớc mơ và 

chỉ có ƣớc mơ mới là động lực đích thực, là kế hoạch hoàn hảo cho tƣơng lai. Và ta cũng khoan nói 

tới việc có biến nó thành hiện thực hay không vì điều này sẽ không quan trọng bằng việc làm gì để 

đạt đƣợc nó, vì ƣớc mơ giống nhƣ một tầm nhìn xa, và để vƣơn đến tầm nhìn đó, cần phải có chiến 

lƣợc và chiến thuật. Thƣờng khi nói về ngƣời trẻ, ngƣời ta thƣờng buông lời rằng : Tụi nó dám nghĩ 

dám làm. Vì sao ? Năng động, tự tin, thích thử thách, thích trải nghiệm, khả năng tiếp cận và làm 

chủ công nghệ mới… và can đảm (brave) chính là những điều kiện cần và đủ cho một hành trình 

vƣơn tới một ngôi sao, và họ đủ sức bảo rằng : “thế giới quả là rộng lớn và có quá nhiều việc phải 

làm” (Kim Woo Choong, ngƣời sáng lập tập đoàn Daewoo). Mọi kỳ tích đều bắt đầu bằng một ƣớc 

mơ và những ngƣời trẻ đã sẵn sàng cho một cuộc chinh phục đỉnh cao… 

Nhƣng tôi cũng thấy nhiều ngƣời trẻ đang ru ngủ chính mình bằng những ảo vọng, thƣờng 

xuyên thao thao bất tuyệt về những điều không có thật của bản thân hay ngày ngày phát tán “virus 

chán”, chán đời, chán ngƣời và tìm đến cái chết ngay những thất bại đầu đời. Theo một số nhà tâm 

lý, đó là biểu hiện của sự thiếu tự tin, ảo tƣởng về những điều mà bản thân đang gặp khó khăn hay 

do khả năng hạn hẹp nên không thể vƣơn cao nhƣ mong muốn.  

YAWN – một cách nhìn khác 

YAWN là từ viết tắt của cụm từ : Young and Wealthy Normal (những ngƣời trẻ tuổi, giàu có 

và giản dị). 
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Trong xã hội hôm nay có không ít những bạn trẻ đang buông mình theo lối sống xa hoa, 

hƣởng thụ…nhƣng bên cạnh đó trong giới trẻ cũng đang hình thành nên một 

lối sống giản dị mà vẫn đầy cá tính. Vì rõ ràng, đây là một nhu cầu hợp lý và 

chính đáng vì ai cũng có quyền đƣợc khẳng định bản thân mình, cái tôi độc 

đáo của mình với phần đông những ngƣời còn lại. Và dù rất ít, rất mới mẻ 

nhƣng lối sống kiểu nhƣ YAWN cũng đang đƣợc bạn trẻ thành đạt, giàu có ở 

nhiều nơi trên thế giới lựa chọn. Thay vì tìm kiếm những tiện ích cao cấp 

vƣợt quá nhu cầu thực sự, họ sử dụng nó một cách hợp lý và giản dị trong khi 

thừa khả năng về tài chính để có những tiện ích xa xỉ gấp nhiều lần. Điều này 

đòi hỏi một cái đầu lạnh, để biết phân biệt đâu là nhu cầu thực sự và đâu là 

cái mình ham muốn, và cần đƣợc trang bị một số kỹ năng sống quan trọng, 

nhƣ biết nói không là không, biết xác lập giá trị bản thân, biết sống có trách 

nhiệm… 

Một nghiên cứu về tiêu dùng ở Việt Nam và trong khu vực cho thấy (do công ty Mindshare 

VN đƣa ra trong hội thảo “Tiếp thị VN 2007 – thách thức và cơ hội”) ngƣời ta có xu hƣớng mua 

sắm vì… thƣơng hiệu thay vì chất lƣợng. Với tỉ lệ 68% thanh niên cho biết nhãn hiệu là điều đƣợc 

quan tâm nhất khi mua hàng. Mua sắm là một nhu cầu, mua sắm theo nhu cầu thực tế là một kỹ 

năng và mua sắm chừng mực bằng chính đồng tiền của mình là một nghệ thuật chăng ? 

Trở thành một ngƣời trẻ tuổi giàu có và giản dị, bạn nghĩ sao ?  

Blog và internet 

Số ngƣời dùng internet tại Việt Nam chiếm khoảng 23,5% dân số (khoảng 20,2 triệu ngƣời) 

và tƣơng lai con số này không dừng lại (theo nghiên cứu của Nielsen VN). Và không thể phủ nhận 

những tác động và lợi ích mà internet mang lại cho mọi ngƣời, trong đó có số trẻ. Internet hay nhỏ 

hơn là blog, không chỉ còn là nhật ký cá nhân mà trở thành một kênh truyền thông mang tính kết 

nối cộng đồng cao. Những quan niệm, những trăn trở, những mảnh đời bất hạnh cần đƣợc chia sẻ, 

những dấu chân tình nguỵên, những chuyến đi và trở về… cứ thế, các bạn trẻ đã kết nối cảm xúc, 

chung tay chia sẻ… nhƣ một cách thể hiện trách nhiệm với cộng đồng với tƣ cách là một công dân, 

một cá nhân khi tạo ra những giá trị thật trong thế giới ảo.  

Tuy nhiên, theo một khảo sát về ngƣời trẻ VN (SAVY – Survey Assessment of Vietnamese 

Youth của Bộ Y tế, WHO và UNICEF) thực hiện 2005 cho thấy có tới 69% dùng internet để chat, 

69% tham gia các trò chơi online, nghĩa là ngƣời trẻ đang đánh đổi tuổi xuân, khát vọng, tình 

cảm…là những giá trị rất thật của cuộc sống thật để lấy những giá trị ảo của thế giới ảo, thì khi ấy : 

cánh cửa tƣơng lai đóng sập lại trƣớc mắt.  

Tình yêu chúng em không giới hạn – thực tế hay chỉ là một cách nói ? 

Các bạn trẻ quan niệm tình yêu chúng em không giới hạn nên ngƣời lớn không thể gƣợng gạo 

chỉ vẽ và giáo điều bằng những lời khuyên thông thƣờng hay đƣa ra những chỉ dẫn mới ở khía cạnh 

tâm lý sức khoẻ : Có thai sớm, phá thai sớm, hệ quả sau này sẽ…điều ấy đúng nhƣng dƣờng nhƣ 

phiến diện mà không quan tâm tới sự thấu cảm của tình yêu giữa hai ngƣời trẻ. 

Hãy là lựa chọn vì phía sau động từ này còn nhiều danh từ và động từ khác nhƣ : kiến thức, 

thông tin, đắn đo, trách nhiệm... vấn đề là chọn sao cho trọn, để tƣơng lai phía trƣớc không bị ngản 

căn vì những sai lầm có thể tránh đƣợc.  

Một thông tin cuối, có thể bạn chƣa biết là mỗi năm trên thế giới phát hiện thêm 2,7 triệu 

ngƣời nhiễm HIV/AIDS mới và 2 triệu ngƣời chết vì AIDS trên toàn cầu, số ngƣời nhiễm HIV 

trƣớc tuổi 25 và chết trƣớc tuổi 35 chiếm ½ trong số đó (thống kê về dịch HIV/AIDS đến cuối năm 

2007 đƣợc UNAIDS/WHO xuất bản cuối tháng 6/2008).  
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Thay lời kết 

Khi mà sự hội nhập toàn cầu diễn ra thì cụm từ “cơ hội và thách thức” cũng có thể dùng cho 

lớp trẻ ở thời điểm này. Hơn lúc nào hết, ngƣời trẻ có rất nhiều cơ hội để thể hiện mình và song 

song đó là những thách thức khiến cho sự “thể hiện” ấy có ý nghĩa và thành công. Đúng là ngƣời trẻ 

có quá nhiều thứ để làm, quá nhiều thứ đang đợi phía trƣớc và đƣợc quyền quyết định chân dung 

của bạn ngày mai nhƣ thế nào ngay trong hôm nay, vậy còn chần chừ gì nữa mà không “lên đƣờng” 

trƣớc khi thời gian đi qua bạn một đoạn đƣờng dài và bạn sẽ lại thấy rằng, mình bắt đầu già. 
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 GẶP GỠ 

Nhân dịp mừng lễ bổn mạng và sinh nhật lần thứ 11, Nhóm đã có cuộc trao đổi thân tình với 
cha linh hướng của Nhóm. 

Nhóm sinh viên NVHB : Chào anh. Thế là đã qua một năm với cương vị Linh Hướng của 

nhóm, thật nhanh phải không anh ? Anh có thể cho chúng em biết cảm giác đầu tiên khi nhận sứ 

mệnh này ? 

Lm. Nguyễn Duy Nam (NDN): Chào các bạn. Thực ra, trƣớc đây, sau khi lãnh tác vụ linh 

mục anh đã có một thời gian tƣơng đối dài dâng lễ và làm quen với các bạn trong nhóm sinh viên 

Nữ Vƣơng Hoà Bình mà không hề nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành “linh hƣớng linh 

hiếc” của nhóm. Tuy vậy, anh cũng cảm thấy rất vui khi đƣợc tiếp nối các anh của mình (anh Chiến, 

anh Thọ, anh Thế) đảm nhận vai trò linh hƣớng của Nhóm để cùng học hỏi, làm việc và vui chơi 

với các bạn sinh viên Nữ Vƣơng Hoà Bình. 

Nhóm sinh viên NVHB : Và bây giờ anh cảm nhận thế nào về nhóm ? 

Lm. NDN : Trƣớc tiên, anh cảm nhận sự tận tâm của các anh chị trong ban đồng hành (chị 

Thiêng, anh Cƣờng…) và sự nhiệt thành các bạn trong ban điều hành cũng nhƣ của tất cả các thành 

viên trong nhóm. Đồng thời anh cũng cảm nhận đƣợc sự “ăn khớp” giữa các thành viên trong ban 

đồng hành, trong ban điều hành và giữa ban đồng hành với ban điều hành. 

Kế đến, anh nhận thấy nhóm chúng ta đƣợc sự quan tâm (hoặc âm thầm hoặc công khai) của 

rất nhiều ngƣời, chẳng hạn : Đại ca, Ca ca, chị Minh Hiển, An Bình, các anh chị cựu, các vị Bề trên 

thuộc tỉnh dòng Đa Minh, Nữ Tử Bác Ái, quý ân nhân… 

Ngoài ra, anh cũng nhận thấy cách làm việc rất dân chủ của ban đồng hành và điều hành, tôn 

trọng sáng kiến ; trao đổi… ; và đi đến một quyết định chung. 

Với những lợi điểm này, chắc hẳn nhóm chúng ta sẽ tìm đƣợc sự đồng thuận trong đƣờng 

hƣớng làm việc và có nhiều cơ hội để phát triển.  

Nhóm sinh viên NVHB : Điều mà anh thấy tâm đắc, lôi cuốn nhất từ nhóm là gì ? 

Lm. NDN : Qua một thời gian có nhiều cơ hội quan sát, gặp gỡ và lắng nghe các bạn trong 

nhóm, anh nhƣ “sờ” đƣợc tinh thần nhiệt thành và liên đới của các bạn. Tinh thần nhiệt thành và 

liên đới này đã và đang đƣợc các bạn thể hiện bằng những hành động cụ thể. Và tinh thần này 

không chỉ dừng lại giữa các bạn trong nhóm mà còn ảnh hƣởng tới những ngƣời khác. Để có đƣợc 

tinh thần này anh biết các bạn phải chấp nhận hy sinh bản thân và quan tâm đến ngƣời khác rất 

nhiều.  

Bên cạnh đó, đƣờng hƣớng làm việc của ban đồng hành và điều hành quan tâm hơn đến việc 

nối kết, liên lạc với những anh chị đã từng sinh hoạt trong nhóm sinh viên Nữ Vƣơng Hoà Bình. 

Đây là một việc làm “chính đáng và phải đạo”. Một mặt, chúng ta tri ân những ngƣời đã gầy dựng, 

duy trì và phát triển Nhóm. Mặt khác chúng ta tìm đƣợc nâng đỡ và hỗ trợ về nhiều phƣơng diện 

của những ngƣời đi trƣớc.  

Nhóm sinh viên NVHB : Năm nay, Giáo hội Việt Nam tiếp tục sống chủ đề “Giáo dục Ki-tô 

giáo”, vậy theo anh, người sinh viên sống chủ đề ngày như thế nào ? 

Lm. NDN : Có lẽ khi chọn chủ đề “Giáo dục Kitô giáo”, Hội đồng Giám mục Việt Nam 

muốn nhắc các tín hữu ý thức tầm quan trọng của giáo dục và tính cấp thiết cần tạo nên một môi 

trƣờng giáo dục. Đúng vậy, có thể nói, con ngƣời không thể phát triển toàn diện (thành ngƣời) nếu 

không có đƣợc một môi trƣờng giáo dục thuận lợi. Đời sống đức tin cũng thế, cũng cần đƣợc giáo 
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dục và cần một môi trƣờng giáo dục phù hợp. Mỗi Kitô hữu có trách nhiệm trong việc giáo dục đức 

tin của chính mình và đƣợc mời gọi góp phần tạo nên một “môi trƣờng giáo dục thuận lợi” bằng đời 

sống chứng tá, nghĩa là cụ thể hoá đức tin của mình trong môi trƣờng sống. 

Nhóm sinh viên NVHB : Xã hội hôm nay đặt người trẻ trước nhiều đam mê : đam mê vật 

chất, đam mê danh tiếng, đam mê những trò chơi, thú vui vô bổ… Những đam mê này có thể khiến 

người trẻ dễ xa rời Chúa. Vậy phải làm gì để điều khiểu và thoát khỏi những điều ấy thưa anh ? 

Lm. NDN : Theo anh, ngƣời trẻ chúng ta (trong đó có anh) ngày nay đang phải đối diện với 

rất nhiều thách đố, nhất là thách đố về ý nghĩa sống. Là ngƣời Kitô hữu, chúng ta hãy dựa trên Lời 

Chúa và giáo huấn của Giáo hội để chọn lựa cho mình một hƣớng sống, một hƣớng sống có ý 

nghĩa. Và hãy dựa vào Ân Sủng để sống trung thành với chọn lựa này. 

Nhóm sinh viên NVHB : Và cuối cùng, anh muốn nhắn nhủ điều gì tới tất cả các thành viên 

của nhóm trong việc cùng giữ lấy và làm cháy sáng hơn nữa ngọn lửa NVHB ? 

Lm. NDN : Các bạn ơi, chúng ta còn nhiều điều phải học, nhiều việc phải làm… để thăng tiến 

bản thân và Nhóm về nhiều phƣơng diện, nhƣng qua những gì mà các bạn đang thể hiện, anh muốn 

nói với các bạn : “hãy giữ mãi tinh thần Nhiệt tình, Đoàn kết, Vƣơn lên các bạn nhé”. 
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“LẠM PHÁT”... TÌNH YÊU !  

Có những thứ lạm phát không đƣợc mong chờ (nhƣ lạm phát kinh tế chẳng hạn), nhƣng thứ 

lạm phát ở đây lại đƣợc mong chờ, đó là “lạm phát... tình yêu”! 

Bƣớc chân lên Sài Gòn trong độ tuổi mƣời tám đôi mƣơi, tôi thực sự là một ngƣời trẻ với bao 

hoài bão và ƣớc vọng. Vì trẻ nên ngƣời ta khỏe, vì khỏe nên yêu nhiều. Yêu ngƣời, yêu đời, yêu 

nhƣ “lạm phát tình yêu”. 

Ở tuổi đôi mƣơi, ngƣời ta luôn nghĩ là mình làm đƣợc mọi sự, nhƣng hỡi ôi, một chàng nhà 

quê chân ƣớt chân ráo lên tỉnh thì biết làm gì mà làm. Một ngƣời trẻ 

luôn đối diện với nguy cơ không hoặc chƣa phân định đƣợc đúng 

sai thế nào. Và nhƣ thế, ngƣời ta cần một ngƣời linh hƣớng. Linh 

hƣớng để nhận ra điều đúng mà làm, điều sai mà tránh và để nhìn 

thấy cuộc đời này thật đẹp.  

Nhóm với tôi là nhƣ thế…Và tôi nhƣ cái sa mạc khô 

đón nhận từ đây một dòng sông hiền hòa chở nặng phù sa.  

Hồi đó tôi là sinh viên y khoa. 

Bây giờ ngồi nghĩ lại những ngày đầu, trong tôi chợt hiện về bóng dáng hai ngƣời trong 

Nhóm mà tôi rất kính trọng và quí mến. 

Ngƣời thứ nhất là sơ A.B. Chị là một trong những thành viên Ban đồng hành đầu tiên sáng lập 

Nhóm. Tôi không có nhiều kỉ niệm với chị vì lúc đó mình cũng bình bình, đi sinh hoạt cho vui chứ 

không có gì nổi bật. Nhƣng một ngày kia „dân chúng‟ bầu tôi làm trƣởng nhóm một cách hết sức 

bất ngờ. Trong quá trình làm việc, sơ A.B. đã làm tôi thực sự cảm động. Một ngày kia, chị gọi tôi 

vào và nói : về năng lực thì em không có gì đáng phàn nàn, chị thấy em làm đƣợc,… Tôi vui lắm. 

Sau đó, chị thông báo cho tôi biết, có lẽ em nên nhƣờng chức vụ trƣởng nhóm cho một bạn khác, lý 

do là em rất bận (sinh viên y khoa mà!) nên sẽ không có thời gian quán xuyến công việc. Thì ra chị 

đang chuẩn bị tâm lý cho tôi. Tôi không buồn vì trong suốt buổi nói chuyện, chị từ tốn nhƣ một 

ngƣời mẹ hiền. Hình ảnh đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ nhƣ in. Nếu bạn không làm tổn thƣơng một 

ngƣời trẻ, chắc chắn bạn là ngƣời linh hƣớng tuyệt vời. Và sơ A.B là ngƣời nhƣ thế. Có lẽ tôi sẽ lớn 

lên và mang theo hình ảnh một ngƣời mẹ thứ hai nhƣ thế. Cảm tạ Chúa, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi 

thấy niềm hy vọng vào tƣơng lai. 

Ngƣời thứ hai tôi muốn nói đến là là sơ T. Chị gắn bó với chúng tôi trong thời gian khá dài. 

Và chị, ngƣời chị gái thân thiết của bản thân tôi. Điều làm tôi nhớ nhất về chị là chị hay … khen tôi 

(đƣợc khen ai mà chả thích). Nhƣng ở tuổi hai mƣơi bạn luôn cho là mình đúng trong mọi sự, chính 

vì thế, lời khen đúng chỗ, khiến cho bạn tập trung vào những điều quan trọng của đời mình, những 

lời ấy giúp bạn định hƣớng cuộc đời, tránh sa đà vào mê hồn trận đầy cám dỗ. Tôi thầm cảm ơn chị. 

Dù không còn nhiều cơ hội để trao đổi với chị nữa, nhƣng trong lòng tôi luôn mong chị hạnh phúc 

với vai trò ngƣời hƣớng dẫn cho các bạn trẻ nhƣ tôi.  

Lớn lên một chút, tôi nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc đó, và tôi thật sự rất biết ơn Nhóm 

NVHB, nơi tôi gặp gỡ những linh hƣớng tuyệt vời, những ngƣời bạn thật tốt. Điều đó giúp tôi thêm 

hy vọng vào cuộc sống này, nơi vốn dĩ có nhiều bất trắc, mong manh. Điều đó nói lên rằng, từ trời 

cao, Thiên Chúa luôn quan phòng chúng ta. Ngài gởi đến cho chúng ta những ngƣời tốt lành, những 

nơi lành mạnh để sống hạnh phúc, và trên hết, để đem hạnh phúc đến cho ngƣời khác.  

Sinh hoạt với Nhóm tôi đƣợc nhiều thứ lắm. Tôi dạn dĩ hơn, trƣởng thành hơn, yêu ngƣời 

hơn, yêu đời hơn… vì những hoạt động của Nhóm nhƣ cắm trại, 

công tác xã hội, mùa hè xanh,… luôn huy động công sức, khả năng 

của cả Nhóm ; qua đó rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm cho 
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mọi ngƣời. Đó là một kỹ năng cần thiết cho công việc sau này của mỗi ngƣời chúng ta. Hơn hết, 

chúng tôi còn đƣợc huấn luyện yêu thƣơng nữa, chơi với nhau, làm việc cùng nhau, chúng tôi hiểu 

và yêu thƣơng nhau hơn. Thánh Augustino nói : cứ yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm. Quả thực, 

nhóm NVHB luôn xác tín điều đó.  

Giờ đây ngồi bùi ngùi nghĩ lại, trong lòng tôi xúc động quá đỗi. Trong trí nhớ hiện lên con 

đƣờng, cánh cổng, sân, nhà nguyện, rồi cầu thang, sân thƣợng,… Tất cả là hành trang cho tôi, là 

niềm tự hào của tôi.  

... Lòng bình yên khi nhớ về nhóm cũ 

Giữa cuộc đời nổi trôi 

Tôi là ai ? 

Để không mất hút giữa cuộc chơi 

Cảm ơn đời cho ta chốn bình yên trở lại 

Nữ Vƣơng Hòa Bình, tôi sẽ còn nhớ mãi 

Cánh cổng màu xanh, bao hoa trái bên trong 

Để mỗi cuối tuần ta lại ƣớc mong 

Trời mau sáng để đi lên với Nhóm 

... Ngoài kia, một mặt trời hồng buổi sớm 

Sƣởi ấm làn da se lạnh mùa đông 

... Trong đây nhiều mặt trời hồng rạng rỡ 

Ôm ấp đời ta bao ấm áp bên lòng. 

Tin rằng sẽ luôn có nhiều bạn trẻ đến với nhóm và nhóm mãi là chốn bình yên để chúng tôi 

tìm về. 

Se lạnh đêm Sài Gòn, 23g10, 18/12/2008 

Nguyễn Phúc Quang Điền
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VIẾT CHO CÁC BẠN CỦA TÔI 

Thêm một đêm trằn trọc vì những lắng lo. Mệt mỏi, tôi lò mò kiếm thứ gì đó để đọc. Vẫn thế, 

có sách tôi sẽ dễ ngủ. Bất ngờ, quyển sách ấy làm tôi lặng ngƣời : “Kỷ yếu nhóm Nữ Vƣơng Hòa 

Bình”. 

Tôi ngồi dậy, quyển sách này không phải đọc để ngủ. Tôi lật từng trang, dừng lại rất lâu. Và 

đọc, đọc thật chậm, nhƣ thể sợ lật tới trang cuối cùng. 

Nhóm là một hình hài, một vết cắt từ trong đầu óc. Mà có lẽ, với tôi, sẽ chẳng bao giờ thôi ấn 

tƣợng. Vui mừng khôn xiết là ở đấy, buồn bã khôn nguôi cũng là ở đấy. Hạnh phúc ngọt ngào là ở 

đấy, đau đớn xé lòng cũng là ở đấy. Nhƣng đêm nay, tôi chẳng hề muốn viết về tất cả những điều 

ấy. Tôi dừng lại ở trang 49 của kỷ yếu và viết cho các bạn của tôi. 

Các bạn, có nhớ lần đầu tiên, khi chúng ta đứng cùng nhau trên “sân khấu” của nhóm, chúng 

ta đã đặt tay lên nhau, cùng hứa rằng, chúng ta sẽ CÙNG NHAU cố gắng, làm tất cả những gì có 

thể. Ngày ấy, chúng ta có chung nhiệt huyết. Và có lẽ đó là tất cả lý do để chúng ta có một năm 

thăng trầm, vui vẻ, giận dỗi, tức tối, mâu thuẫn đỉnh cao và tha thứ! 

Một năm cùng nhau làm việc, chúng ta đã hiểu nhau hơn dù mỗi ngƣời một tính cách, mỗi 

ngƣời một cách làm việc khác nhau. Tất cả chúng ta đều có những ƣu điểm và những điểm yếu 

riêng. Điều duy nhất chúng ta giống nhau là : chúng ta đều yêu cái tên NỮ VƢƠNG HÕA BÌNH và 

tự hào vì mình đƣợc gọi bằng cái tên ấy. 

Những lần cà phê thoải mái nói, đến những cuộc họp căng thẳng, rồi những mâu thuẫn ngấm 

ngầm lớn lên. Đủ mọi thứ lý do cho mỗi cá nhân. Và mỗi chúng ta, có lẽ, đều tin rằng chúng ta 

đúng. 

Công việc nhóm, đôi khi không nhƣ chúng ta nghĩ. Và có lẽ chúng ta đều thất vọng, thất vọng 

về những ngƣời đã cùng đặt tay với mình hô hào trong ngày trúng cử. Tôi cũng đã thất vọng, thất 

vọng thật nhiều, về những gì đã xảy ra trong năm ấy. Dƣờng nhƣ mọi thứ không đẹp nhƣ tôi mƣờng 

tƣợng lúc đầu. Và từ những điều ấy, tôi đã lớn lên...  

Chúng ta đã thật sự bực bội nhau, có đúng thế không mọi ngƣời ? Cuối cùng, chúng ta ngồi 

lại, bên nhau, để “xả”. Dùng từ ngữ nặng nề hơn thì gọi là “la 

mắng” nhau. Tôi không còn nhớ rõ, đêm hôm ấy, chúng ta đã 

nói những gì với nhau. Điều làm tôi nhẹ nhõm, là sau đó, 

chúng ta lại có thể nói chuyện với nhau – nhƣ những NGƢỜI 

BẠN. 

Chúng ta đã nhìn nhận lại, tha thứ cho nhau, và tha thứ 

cho chính mình, có đúng thế không, các bạn của tôi ? 

Kết thúc nhiệm kỳ, chúng ta đi theo những con đƣờng 

khác nhau. Không đụng chạm, không gay gắt nhƣ xƣa. Và chắc rằng, cũng chẳng gặp nhau thƣờng 

xuyên. Khi ngồi viết những dòng này, tôi nhớ, tôi cả hơn năm nay đã không gặp một trong số các 

bạn. Nhƣng, có lẽ, cái tên NVHB vẫn là thứ chất dính không tẩy xóa đƣợc. Chúng ta đã coi nhau là 

những ngƣời bạn, vẫn nhớ đến nhau dù không thƣờng xuyên. Và lúc nào đó, cảm thấy bên cạnh 

mình chẳng còn ai thì vẫn có thể alô một tiếng. Điều ấy giúp tôi bình an sau tất cả những gì đã xảy ra, 

các bạn ạ! 

Thương yêu!
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ÁNH SÁNG CHO ĐỜI 

“Cầm tay nhau hòa chung tiếng ca 

Tình anh em thƣơng mến chan hòa” 

Đó là cảm nhận đầu tiên khi tôi đến Nhóm, Nhóm của tôi, NVHB - một chất keo nối kết mọi 

ngƣời lại với nhau. Dòng thời gian vẫn quay không chờ đợi, một thoáng tôi đã tham gia Nhóm đƣợc 

hơn một năm.  

Cùng dừng chân, quay lại thời điểm tôi bắt đầu tham gia Nhóm...  

Tôi vốn là ngƣời con của vùng cao nguyên đầy nắng và gió, chuyển về thành phố phƣơng 

Nam để tiếp tục việc học. Mọi thứ dƣờng nhƣ thật lạ lẫm, không bạn bè, không ngƣời thân, tôi cảm 

thấy thật cô đơn mặc dầu tôi đang sống ở một thành phố rất nhộn nhịp...  

 Ngƣời ta thƣờng bảo “trƣớc lạ sau quen”. Vâng, dần dần tôi cũng thích nghi với cuộc sống 

hiện tại, quen với môi trƣờng mới, có nhiều bạn mới, tôi cảm thấy vui hơn, cuộc sống trở nên thú vị 

hơn. Nhƣng dƣờng nhƣ, tôi vẫn đang khao khát một điều gì đó nhƣ đàn nai đang mong suối mát, 

đứa bé đang mong mẹ hiền…Và rồi, một ngày kia, một ngƣời “anh” đã dẫn tôi đến nhóm NVHB, 

tôi cảm thấy điều mình mong mỏi từ bấy lâu đang đến gần, yêu thích công tác xã hội, tôi đã tìm 

thấy nguồn nƣớc mát nơi NVHB.  

Không gian thật tĩnh lặng, những cơn gió riết vào da, một cảm giác lành lạnh, thật rùng mình, 

có phải thành phố Sài Gòn chăng ? Tôi đang mơ ? Không các bạn à! Tôi đang cùng nhóm trong 

hoạt động “Ấm áp mùa xuân”. Vẫn là Sài Gòn đó nhƣng là thành phố của những ngày cuối năm. 

Cái se lạnh mỗi sáng sớm và chập đêm dẫu không đủ để ngƣời ta 

định nghĩa nó là mùa đông, nhƣng cũng phải khoác thêm làn áo 

mỏng khi bƣớc ra khỏi nhà. Bạn ơi! 24h, khi mọi ngƣời đang chìm 

say trong giấc ngủ với chăn ấm nệm êm trong căn phòng ấm cúng thì 

đâu đó vẫn có những con ngƣời với manh áo mỏng manh, vô gia 

cƣ… đang chìm trong giấc ngủ bên vỉa hè, gốc cây…. Chỉ là những 

món quà bé nhỏ, những bộ quần áo cũ... nhƣng bằng cả tấm lòng, 

tình cảm, NVHB muốn chia sẻ, tạo một bầu khí ấm áp cùng vui 

mừng đón chào mùa xuân trong yêu thƣơng và hạnh phúc.  

Cỗ máy thời gian lại đƣa tôi đến với các bạn nhỏ mang trong mình căn bệnh thế kỉ-AIDS. Cứ 

tƣởng tƣợng tôi đang mang trong mình căn bệnh ấy, thật khủng khiếp! Liệu rằng tôi có còn đủ nghị 

lực và lòng ham sống để tiếp tục cuộc đời mình ? ? ? Thế nhƣng chấp nhận số phận, vƣợt lên chính 

mình, các bạn nhỏ ở đây có một cuộc sống thật hồn nhiên, vô tƣ.  

Bạn thân mến! Cuộc đời mỗi ngƣời chẳng ai giống ai. Mỗi ngƣời sinh ra có một hoàn cảnh, 

một số phận khác nhau. Dũng cảm chấp nhận và nỗ lực vƣợt qua những thử thách, những trớ trêu 

của cuộc đời, bạn sẽ thấy cuộc sống đáng yêu, đáng quý biết bao. NVHB! Tiếng gọi thật thiêng 

liêng. NVHB đã dẫn dắt tôi đến những miền đất mới, môi trƣờng mới, cho tôi hiểu biết thêm về 

những con ngƣời mới, để từ đó tôi cảm thấy yêu quý bản thân hơn và quý trọng những gì tôi đang 

có. Tôi thật sự cảm nhận đƣợc điều này qua lần tham gia mùa hè xanh cùng nhóm.  

Qua mỗi hoạt động, nhóm đều mang lại cho tôi những bài học giá 

trị, làm hành trang cho tôi bƣớc đi trên đƣờng đời. Nhóm trong tôi là 

ngƣời bạn hiền luôn tiến bƣớc, đồng hành bên tôi. Tôi yêu NVHB!  

Cùng cất vang “NVHB… Nhiệt Tình -Đoàn Kết- Vƣơn Lên”!!! 

Bánh xe thời gian lăn mãi từ quá khứ đến hiện tại và đang tiếp tục hƣớng về tƣơng lai. 

NVHB đã và đang tiến bƣớc trên hành trình “Mến Chúa Yêu ngƣời”. Các bạn ơi! Nào cùng : 
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Cầm tay nhau hòa chung tiếng ca 

Tình anh em thƣơng mến chan hòa 

Thắp sáng lên ngọn nến hồng cuộc đời ta 

Sống chứng nhân làm muối men giữa đời.  

(Quỳnh Duyên)
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GIA ĐÌNH THỨ 2 

Không biết tự bao giờ tôi có một thói quen Chúa nhật hằng tuần tôi lại đến một địa điểm quen 

thuộc đối với những thành viên của gia đình Nữ Vƣơng, 42 Tú Xƣơng. Cho dù bận rộn đến đâu thì 

tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đến với Nhóm, không hiểu động lực nào khiến một ngƣời mau 

chán nhƣ tôi có thể duy trì tham gia đến với Nhóm lâu nhƣ thế. 

Không hiểu vì sao tôi lại gắn bó với gia đình thân yêu này nhƣ thế, từ ngày chập chững bƣớc 

vào Nhóm cách đây chƣa đầy một năm, nhớ lại ngày ấy qua những lời giới thiệu của bạn bè tôi 

cũng tò mò muốn “cƣỡi ngựa xem hoa” xem nhƣ thế nào, đúng là không ai đoán biết đƣợc chữ ngờ. 

Vô tình nhƣng dƣờng nhƣ cố ý, tôi đến với Nhóm tình cờ là thế mà giờ đây tình cảm gắn bó của tôi 

với gia đình thân yêu này đang ngày một lớn hơn. 

Ở Nhóm, tôi lớn hơn nhiều so với trƣớc đây, Nhóm đã dạy cho tôi tự trƣởng thành trong 

chính cuộc đời mình, từ một cô bé nhút nhát, e dè tôi chập chững bƣớc vào một cộng đồng lạ hoắc, 

những hành động lạ hoắc và cách đùa giỡn lạ hoắc… và cả cách làm quen cũng gây shock cho tôi. 

Thời gian trôi qua tôi quen dần và từ từ hòa nhập vào một cộng đồng mà ngày đầu tiên tôi còn nghĩ 

là vô cùng kì lạ ấy, giờ đây tôi không còn nhút nhát, không còn e dè nữa, tôi tự tin, mạnh mẽ hơn. 

Nhóm đã cho tôi rất nhiều : cho tôi biết vui hết cỡ, biết cƣời tối đa; cho tôi biết yêu thƣơng, biết tha 

thứ, biết chấp nhận, biết cảm thông  và biết chia sẻ… biết những điều mà trƣớc đây tôi không hề 

quan tâm và cũng không muốn học hỏi. 

Hơn thế nữa, gia đình này cho tôi có anh có chị có những ngƣời thân luôn luôn ở bên tôi mỗi 

khi tôi vấp ngã. Những lúc tôi thấy mình bị cuộc đời xô ngã, thì tôi đã biết mình nên đi đâu để có 

ngƣời nâng đỡ mình dậy, tôi yêu lắm những đôi tai dễ thƣơng luôn sẵn sàng nhận những lời than 

vãn kêu ca của tôi, những lúc đó tôi cảm nhận đƣợc sự quan tâm của những ngƣời anh em dành cho 

tôi. Gia đình thứ hai này đang xây một ngôi biệt thự thật nguy nga tráng lệ trong trái tim tôi, có lẽ 

nó sẽ đƣợc sơn màu hồng, màu của tình thƣơng, màu của sự nồng nàn đằm thắm theo cách nghĩ của 

riêng tôi. Sắp tròn một tuổi tôi đến với gia đình Nữ Vƣơng thân yêu này, không biết tuổi sinh hoạt 

nhƣ thế có quá trẻ hay không nhƣng chỉ cần một năm là đủ để tình yêu gieo mầm, lớn lên và trổ 

sinh ha trái. 

Mừng sinh nhật lần thứ 11, chúc gia đình Nữ Vƣơng có một năm sinh hoạt thành công với 

nhiều nụ cƣời, với một tinh thần đoàn kết cùng những tấm lòng nhiệt tình để cùng nhau vƣơn lên 

trong sự bảo trợ của Mẹ Maria. 

(Hc)
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ẤN TƯỢNG 

Các bạn có biết không, tôi thật sự bị cuốn hút ngay lần đầu tiên biết Nhóm, đó là lần dự đại 

hội Sikhem. Chỉ với một vài hình ảnh giới thiệu về Nhóm của các bạn, tôi đã thấy kết liền, những 

hoạt động của bạn giúp ích rất lớn cho xã hội. 

Bởi thế ngay hôm sau tới lớp, tôi chộp ngay tên thành viên trong Nhóm đang học lớp SD1 của 

tôi mà dò hỏi thông tin tham gia Nhóm. Mấy đứa bạn tôi mắng : “lo học đi cô nƣơng, gầy vậy mà 

ham chơi thế”. Tôi vênh mặt lên và đấu lại chúng nó rằng : những hoạt động của Nhóm rất ý 

nghĩa... Chúng nó đành tắc lƣỡi và thế là tôi đƣợc “hội đồng chúng nó” đồng ý thông cảm tôi đi 

tham gia Nhóm.  

* * * 

- “Sao mày cứ ngơ ngơ nhƣ… bò vậy ?!!! 

Lại đây làm quen với các anh, các chị trong Nhóm đi!  

Ôi! Cái đứa bạn này làm mình đỏ cả mặt lên vì ngại. Lần đầu tiên đến sinh hoạt với Nhóm, 

chẳng biết ai vào với ai, đứng lớ ngớ vậy là giỏi lắm rồi đấy chứ. Vậy mà nó lại chê mình. Thế 

nhƣng, một tiếng sau thì chẳng còn đâu là ngại ngùng đối với tôi nữa. Lúc này đây những khuôn 

mặt đã trở nên thân quen với tôi, đặc biệt trong tình hiệp nhất với Chúa Giêsu trong Thánh lễ, tại 

nhà nguyện đơn sơ của các Soeur ở viện dƣỡng lão. Để sau đó, từ những cái nhìn ngơ ngác, vì 

chẳng biết ai, mà sau Thánh lễ tất cả nhƣ đã biết rõ về nhau.  

Nhóm không những đem lại niềm vui cho tôi, mà Nhóm còn cho tôi một gia đình đầy yêu 

thƣơng. Ngƣời ta bảo rằng : gia đình đông con thì tình thƣơng sẽ bị sẻ chia. Còn với tôi thì ngƣợc 

lại, gia đình Nữ Vƣơng Hòa Bình là một đại gia đình rất đông con nhƣng rất hạnh phúc, đó là gia 

đình yêu thƣơng. Mỗi thành viên trong Nhóm là một đứa con trong gia đình lớn này, những đứa con 

đến từ những môi trƣờng khác nhau, với suy nghĩ, ƣớc mơ, khát vọng…cũng khác hẳn nhau, nhƣng 

khi đến với NVHB thì mọi ngƣời trở nên thật thân quen, gần gũi, luôn đầy ắp yêu thƣơng. Tình 

thƣơng đó đƣợc chia sẻ với nhau, với những ngƣời già cô đơn, những trẻ em lang thang… Trong 

toán học nếu ta dùng phép chia để tính toán cho một đại lƣợng nào đó thì điều tất nhiên là ta sẽ thu 

đƣợc kết quả nhỏ hơn số ban đầu. 

Thế nhƣng, đối với gia đình yêu thƣơng NVHB thì “tình thƣơng” mà mọi ngƣời chia sẻ cho 

nhau không hề bị thiếu đi mà tình thƣơng đó ngày càng lan tỏa ra cho tất cả mọi ngƣời. Bởi đâu mà 

có ƣ ? Các bạn sẽ thắc mắc nhƣ thế. Bạn cứ tin tôi đi rồi bạn sẽ thấy đƣợc khi bạn dù chỉ một lần 

đến Nhóm, nhƣ một bạn đã nói : “Hôm nay em chỉ tới chơi với nhóm thôi!”, nhƣng khi chơi xong 

thì bạn ấy mến Nhóm liền. Tình thƣơng mà Nhóm dành cho nhau không bao giờ cạn, bởi tình 

thƣơng yêu đó đƣợc kín múc từ suối nguồn yêu thƣơng nơi Mẹ Maria. Ánh sáng từ tấm áo choàng 

của Mẹ tỏa xuống trên Nhóm luôn là ánh sáng dẫn dắt các bạn đi đến những nơi bị lãng quên, 

những ngƣời bị xã hội lìa bỏ… ánh sáng đó đã sƣởi ấm những tâm hồn của các cụ trong viện dƣỡng 

lão. Ánh sáng ấy cho chúng tôi biết trao ban nụ cƣời, dám ngồi cạnh những cụ già không còn khả 

năng tự chăm sóc mình… Những lúc đó gia đình NVHB đã giúp tôi trở nên có ích biết bao. Cảm ơn 

Nhóm! Cảm ơn các anh chị trong Nhóm, những anh chị trong cùng một gia đình, có cùng ngƣời Mẹ 

và ngƣời Thầy là Chúa Giêsu. Vậy đó bạn, tài sản của đại gia đình NVHB chẳng phải là của cải vật 

chất hay những gì hào nhoáng bên ngoài . 

Bạn và tôi hay bất cứ ngƣời nào cũng có thể trở thành những ngƣời con của NVHB! Đừng phí 

thời giờ trong những trò chơi vô vị. Hãy tham gia Nhóm, để đƣợc cùng đồng hành với những ngƣời 

con trong nhóm NVHB, bạn sẽ thấy mình tràn đầy nụ cƣời thân thƣơng. Thời gian rồi sẽ qua nhanh, 

đến một lúc nào đó lần ngó lại cuộc đời và ta sẽ tự hào biết bao khi nhớ lại một thời trẻ đầy hăng 
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say và nhiệt huyết. Khi đó bạn sẽ nở nụ cƣời mãn nguyện với bản thân khi mình cống hiến cho đời, 

đã trở thành chứng tá yêu thƣơng của Chúa Giêsu. 

(Huế mộng mơ)
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ĐÔI BÀN TAY 

Có một cậu bé hỏi mẹ câu hỏi này : 

- Mẹ ơi, trên cơ thể mình, cái gì là quan trọng nhất ? 

- Khi nào lớn lên con sẽ biết.   

- Tại sao phải lớn lên mới biết hả mẹ ? 

- Khi nào con cảm nhận đƣợc thì con sẽ hiểu. 

- Có phải đôi mắt không mẹ ? Vì nhờ có mắt mà mình mới giao tiếp đƣợc với thế giới. 

- Không phải con ạ, dù không có đôi mắt nhƣng ngƣời khiếm thị vẫn cảm nhận đƣợc thế giới. 

Khi lớn lên là một chàng thanh niên, vì đi nhiều nên cậu hỏi : 

- Có phải đôi chân không mẹ ? 

- Không phải con ạ. Nhƣng cũng nhờ đôi chân mà chúng ta đến 

đƣợc mọi nơi trên thế giới. 

Không lâu sau chàng có tình yêu đầu, chàng ngất ngây trong tình 

yêu, chàng hỏi : 

- Con nghĩ đó là trái tim, phải không mẹ ? 

- Trái tim rất quan trọng, nhờ có trái tim mà mình cảm nhận thế giới tốt 

đẹp này nhƣng vẫn không phải con ạ.  

Sau đó ít lâu, tình yêu đầu của chàng tan vỡ, chàng gục ngã thất vọng, trở về nhà trong đêm 

đầy mƣa. Ngƣời mẹ ôm con vào lòng mà an ủi. Chàng cảm nhận đƣợc tình thƣơng vô bờ của mẹ. 

- Mẹ à, đó có phải là bờ vai, là đôi tay không mẹ ? 

- Ừ, đúng rồi đó con. Bây giờ mẹ nghĩ con đã trƣởng thành rồi đó.  

Lúc mới vào Nhóm, mình cảm thấy thật lạc lõng vì không quen 

ai trong đây cả. Nhƣng những tình cảm, nụ cƣời và cái bắt tay 

thân thiện đã làm thay đổi tất cả. Từ cái bắt tay đầu tiên trong 

Thánh lễ khi chúc bình an (lúc đó mình rất ấn tƣợng) tới những 

cái vỗ vai chia sẻ, động viên luôn làm mình nhớ mãi. Đôi bàn 

tay cũng thể hiện sự "đoàn kết" (tinh thần của nhóm) giữa các 

thành viên, sự trao ban cách tự do. Giờ đây khi đã đi gần hết 

quãng đời sinh viên, mình luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã có 

một gia đình vui tƣơi, một bờ vai chia sẻ, một bàn tay động viên 

và nụ cƣời thân thiện. Xin cảm ơn tất cả, xin cảm ơn NVHB. 

(Anh Vũ)
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NHỚ !!! 

Không thể nào quên đƣợc sự bỡ ngỡ lúc bƣớc vào Nhóm, thật vui biết bao tất cả các bạn cùng 

hòa chung một sự gắn kết, sẻ chia. Các bạn thật nhiệt tình, với những ánh mắt xa lạ giờ đây lại chất 

chứa bao nỗi thân thƣơng và đồng cảm. Nhớ lắm! Các bạn thật tuyệt vời, làm sao có thể quên đƣợc. 

NVHB nhƣ là gia đình thứ hai của tôi, mỗi lần đến dịp lễ hoặc một dịp nào đó tôi thấy rất vui khi 

đƣợc cùng đóng góp một phần nào đó công sức của mình vào các công tác của Nhóm. 

Trong cuộc sống có đến thì phải có đi, đi mà nỗi lòng chất chứa bao nỗi nhớ mong, không thể nào 

dậm chân tại chỗ đƣợc, ra đi vì cuộc sống, ra đi vì nhiều lý do khác. Tôi cũng vậy, phải ra đi và 

phải tạm thời xa Nhóm, chắc là sẽ nhớ lắm, nhƣng biết làm sao đƣợc. Tôi sẽ nhớ các bạn nhiều lắm 

đấy. Cầu chúc gia đình NVHB mãi mãi đứng vững và dẫn đƣa 

thêm nhiều bạn mới đến cùng với Nhóm nhé! Cầu chúc các bạn 

thật nhiều sức khỏe và sẽ có nhiều tài năng để đóng góp nhiều cho 

Nhóm. Thân chào! 

 (Giọt Nước)
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THƯ GỬI BẠN 

Bạn yêu quý! 

Tôi biết bạn qua chị, ngƣời bạn cũ của bạn. Một thân một mình đến gặp bạn dù chẳng biết bạn 

là ai, nhƣ thế nào. Liều lĩnh thật. Lần đầu tiên gặp bạn, xa lạ, khoảng cách, nhƣng sự nhiệt tình và 

thân thiện của bạn đã dần xóa đi bức ngăn ấy. Bạn đáp lại những thắc mắc của tôi một cách cởi mở, 

chân thành. Bạn thƣờng đi công tác xã hội, gặp gỡ những ngƣời tôi tạm gọi là chuyên gia truyền 

cho ngƣời trẻ kỹ năng sống (đời sống xã hội và cả tâm linh), gặp gỡ bạn của bạn sau thời gian học 

hành căng thẳng... Thích nhất là bạn sẽ đi Mùa hè xanh. Bạn mời gọi tôi tham gia cùng, tất nhiên tôi 

đồng ý không chút do dự. Tôi và bạn hẹn nhau. 

Nhƣng sau đó, bạn ơi, sau đó tôi yêu, tình yêu đầu đời làm đứa con gái quên mất mình có hẹn 

với một ngƣời bạn vô cùng dễ thƣơng. 

Rồi khi gặp chuyện buồn, trắc trở, bạn là ngƣời lắng nghe tôi trút bỏ lòng mình. Nghe và cảm 

thông, bạn cho tôi những lời khuyên thật tình để tôi lấy lại cân bằng, lấy lại sức trẻ mà tiếp tục phấn 

đấu, vƣơn lên.  

Nhƣng, tiếp tục, tôi say với đam mê của mình. Tôi quên đi lời 

hứa cùng bạn đi công tác xã hội, cùng bạn gặp gỡ “chuyên gia”..., 

tôi lấy lý do phải đi thi khi chuyến đi MHX đến. Thật ra nếu 

biết cách ôn tập và sắp xếp thời gian tôi vẫn có thể tham gia cùng 

bạn 2 tuần đầu hoặc 2 tuần cuối của MHX. Nhƣng tôi quên sạch. 

Thậm chí tôi chƣa từng tham gia trại Agape cùng bạn (lại vì học và 

làm). Tôi thất hứa, thật tệ quá sức. 

Bẵng đi một thời gian, tôi gặp lại bạn, chung quanh bạn là 

rất nhiều những khuôn mặt mới, dƣờng nhƣ họ luôn luôn sát cánh 

cùng bạn. Thật tệ, lần này tôi lại tìm bạn để trút lòng mình và bạn 

lại động viên, khuyến khích tôi vì thất bại này quá lớn khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Quan trọng hơn, 

bạn làm tôi thay đổi quan điểm, thay đổi nhân sinh quan của mình. Tôi không còn thờ ơ với mọi 

ngƣời, từ bạn tôi dần lớn lên, tôi biết cần cho đi nhiều hơn là đòi hỏi nhận lại. 

Giờ đây, khi tôi nghĩ về bạn, tôi có cảm giác bạn là một recycle bin của tôi, bạn sẵn sàng đón 

nhận tâm trạng, tâm sự của tôi, những mẩu rác mà tôi cần ném bỏ, những nỗi đau đã làm tôi tê buốt, 

suy sụp. Đây là lúc tôi thật lòng nhất, đừng buồn tôi nhé bạn yêu quý. 

Tôi cám ơn bạn nhiều lắm bạn rất thân mến của tôi ạ. Bạn sẽ không còn là recycle bin của tôi 

nữa nhƣng chúng ta sẽ là recycle bin của tất cả mọi ngƣời nhé, bạn yêu quý. 

Tôi yêu bạn NVHB. 

23/12/2008 

Trƣơng Thanh Giang



 

 25 

TẢN MẠN CUỘC ĐỜI 

Không có niềm vui nào tồn tại mãi mãi, những niềm vui nỗi buồn rồi sẽ đi vào dĩ vãng. Nhớ 

mới ngày nào đó còn bỡ ngỡ khi tham gia NVHB, vậy mà đã hơn 3 năm trôi qua, để đến bây giờ tôi 

mới thật sự cảm nhận hết đƣợc niềm hạnh phúc của một thành viên trong đại gia đình ấy.  

Đƣợc sự giới thiệu của một ngƣời bạn thân, với sự nhiệt tình 

của bạn mà tôi đã quyết định sẽ tham gia NVHB – “Một khi 

yêu ai tôi sẽ yêu hết mình…”. NHVB đã cho tôi một tình yêu, 

một tình bạn thật tuyệt vời. Nhớ ngày vào Nhóm ai cũng thân 

thiện, quan tâm tới nhau nhƣ đã quen tự bao giờ. Chính sự hòa 

đồng của những bạn sinh viên với nhau mà tôi ngày càng cảm 

thấy yêu NVHB. Khi đã yêu mình sẽ “sống chết” vì tình yêu 

đó, dù có phong ba bão táp tấn công ta.  

Những gƣơng mặt gia đình NVHB đã in sâu vào tâm trí tôi, mặc dù không biết hết tên nhƣng 

khi gặp lại tôi vẫn nhận ra bạn là một thành viên của Nhóm, chỉ cần một lần đến Nhóm bạn cũng đã 

có “duyên” với NHVB. Biết bao nhiêu kỷ niệm NVHB : mùa hè xanh, trại hè Agape, công tác xã 

hội, các chƣơng trình sinh hoạt trên sân thƣợng…tất cả sẽ là kỷ niệm tuyệt đẹp của đời sinh viên, là 

hành trang tinh thần mạnh mẽ giúp tôi bƣớc vào đời. Nhƣ lời chia sẻ của anh Đồng Hành trong lễ ra 

trƣờng của Nhóm : “Từ đây các bạn sẽ không còn hồn nhiên nhƣ thời sinh viên nữa, các bạn sẽ phải 

suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời mình…”. Thật vậy, khi danh “sinh viên” không còn nữa bạn sẽ 

bƣớc qua một giai đoạn mới, và khi đó bạn dƣờng nhƣ suy nghĩ “chậm” hơn, sâu sắc hơn về tƣơng 

lai và “sứ mạng” cuộc đời bạn. Bạn phải suy nghĩ để chọn lựa con đƣờng, tìm đến chân lý cuộc đời. 

Hành trang vào đời là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm…nhƣng một phần hành trang ấy 

không thể thiếu đƣợc những kỷ niệm – là động lực giúp chúng ta mạnh mẽ bƣớc vào đời.  

Bạn hãy cảm nhận và cùng chung xây gia đình NVHB để tƣơng lai khi bƣớc vào cuộc đời, 

bạn sẽ tự hào về những gì bạn đã có cùng gia đình NVHB 

(Vietchinho)
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(TÊN TUI)... “NVHB” 

Dân kinh tế lúc nào cũng tiếp cận với nào là lạm phát, khủng hoảng 

tài chính, doanh thu, lợi nhuận, tình hình xuất nhập khẩu…., ôi thôi linh 

tinh các thứ, toàn những cái khô khan thấy sợ. Thế mà tui lại nghiền, lại 

quyết chí theo đuổi nó và “hậu quả” là hôm nay tui đã là sinh viên năm 3 

của một trƣờng (cũng tiếng tăm lắm đó) và của một ngành có dính dáng 

nhiều đến kinh tế. Từ cái ngày “chập chững” bƣớc vào cổng Đại Học, lúc 

nào tui cũng quyết tâm đầy mình là phải học thiệt giỏi, thiệt chăm để sớm 

trở thành một nhà kinh tế “tài ba” : có địa vị, có danh tiếng và tiền bạc thì 

khỏi phải nói... Nhƣng…quyết tâm vẫn chỉ là quyết tâm.Vốn tính tài tử tui 

học cũng tài tử nốt, hixhix, may sao mà mọi kỳ thi vẫn trót lọt, chƣa môn nào tui lại siêng năng ôn 

lại lần thứ hai để… thi lại đâu àh. Nói tóm lại, nhận xét chung, tui học vừa dở vừa lƣời nhƣng đƣợc 

cái hình nhƣ cũng khéo bịa, toàn phăng linh tinh, lang tang và cuối cùng là… chính xác. 

Tiếp cận riết rồi tui đâm ra nghiền, cũng đâu có gì khô khan nhỉ. Trong kinh tế cũng có nghệ 

thuật đấy chứ. Tui đã đọc đƣợc đâu đó trong một cuốn giáo trình viết đại ý : lãnh đạo là một nghệ 

thuật, mà lãnh đạo là một trong những chức năng chính của nhà quản trị và trong kinh tế thì không 

thể không có nhà quản trị, kết luận : làm kinh tế cũng là làm nghệ thuật. Trong nghệ thuật có giới 

nghệ sĩ và họ vẫn hay tìm cho mình một nghệ danh riêng thật ấn tƣợng. Còn tui làm nghệ thuật 

trong kinh tế, cái tui tìm là một thƣơng hiệu cho mình kìa. Ôi cả một hành trình. Tìm mãi, tìm hoài 

giữa biết bao những TM (Trade mark) tiếng tăm, tui vẫn chƣa chọn đƣợc cho mình một thƣơng hiệu 

tuyệt vời nhất. Và, cứ thế cho đến khi tui chẳng còn nhớ đến “trăn trở” cho cuộc tìm kiếm ấy nữa. 

Rồi, bắt đầu từ một thời điểm nào tui cũng không rõ nữa, tay tui cứ hay có thói quen sau mỗi tin 

nhắn hay một lá thƣ, email lại là dòng chữ “ (tên tui) - NVHB”. Là sao nhỉ ? NVHB đã trở thành 

niềm tự hào, sự gắn bó của tui rồi đó. Và chợt giật mình, “thƣơng hiệu” của tui đây nè. 

NVHB, một “thƣơng hiệu” đã đƣợc đầu tƣ rất lớn về mọi mặt, 

đã đƣợc xây dựng và định vị vững chắc trong lòng những 

“khách hàng mục tiêu” – những SV Công Giáo và cả không 

Công Giáo. Thật hạnh phúc và ý nghĩa khi tui đƣợc biết đến, 

gắn tên mình với NVHB. Ở đây, tui đã lớn hơn lên nhiều lắm, 

tui cũng đƣợc yêu thƣơng, chia sẻ, che chở nhiều nhiều. Một 

thƣơng hiệu luôn trong hành trình tiếp nối. Các thế hệ trƣớc 

đã xây dựng, tạo hình cho NVHB, đã cho NVHB một trái tim, 

một nhịp đập và thế hệ hôm nay (có cả tui nữa nè) sẽ là những 

ngƣời thừa kế, những nhà quản trị mới đƣa ra các “chiến 

lƣợc” để giữ gìn và phát triển NVHB… 

Chậc, qua quá trình nghiên cứu, phân tích và xử lý thông tin, dựa trên ma trận SWOT, BCG… 

nhƣng tui vẫn chƣa chọn ra đƣợc một chiến lƣợc phù hợp nhất cho NVHB hƣớng đến tận dụng các 

cơ hội để vƣợt qua thách thức, phát huy thế mạnh để khắc phục điểm yếu, uhm! Nhƣng có lẽ là 

chiến lƣợc phát triển theo chiều sâu và đa dạng hóa đồng tâm…. 

(Tên tui) – NVHB
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MÓN QUÀ 

Anh hiểu rằng mỗi món quà là một điều đặc biệt và là duy nhất nếu nó xuất phát từ trái tim 

của ngƣời tặng. 

Khi còn bé, anh đã từng mong ngóng đêm Giáng sinh trôi qua thật nhanh để sáng hôm sau 

đƣợc háo hức mở quà bên cây thông Noel. Đối với anh, hộp quà to nhất chắc chắn sẽ chứa đựng 

món quà đắt tiền nhất và đẹp nhất. 

Khi những ngây thơ trẻ dại qua đi, theo thời gian anh hiểu rằng mỗi món quà là một điều đặc 

biệt và là duy nhất nếu nó xuất phát từ trái tim của ngƣời tặng, nhƣ chiếc áo len mẹ đan cho anh bởi 

cả tình yêu mẹ gửi trong đó. 

Giáng sinh này Chúa trời đã ban tặng em cho anh, và anh tự hứa với mình phải tìm bằng đƣợc 

món quà ý nghĩa nhất, hoàn hảo nhất để tặng cho ngƣời con gái ngọt ngào nhất mà anh từng gặp. 

Em biết không, anh đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tạp chí thời trang, bỏ hàng giờ 

đồng hồ lƣớt mạng vào các web mua bán, rồi lang thang cả ngày trong những cửa hàng quà tặng nổi 

tiếng, mong tìm cho ra một món quà đặc biệt cho em. Chúa trời khéo thử thách lòng kiên nhẫn của 

anh, món quà quý giá anh tìm kiếm vẫn bặt vô âm tín. 

Giáng sinh càng đến gần mà anh vẫn chƣa thể có trong tay món quà 

“hoàn hảo” ấy. Và hôm nay anh quyết định ghé thăm siêu thị lần cuối 

cùng, với hy vọng sẽ không bỏ qua những món đồ thú vị họ mới nhập 

về. 

Nhƣng một lần nữa anh lại thất vọng vì hình nhƣ không có gì hấp 

dẫn cả. Trong tâm trạng chán nản, anh thở dài quay trở lại cửa ra. Và đột 

nhiên, anh nhận ra món quà hoàn hảo mà anh sẽ trao tặng cho em. 

Không, đó không phải là món đồ trong gian hàng hào nhoáng kia, nó cũng không đƣợc gói 

cẩn thận trong những tờ giấy màu sắc hay trang trí bằng những dải ruy băng cầu kỳ. Thậm chí nếu 

có mua nó anh cũng không nhận đƣợc hoá đơn tính tiền và cũng không thể mang đổi trả lại. 

Em tò mò muốn biết món quà đó ở đâu và nó là gì phải không ? Anh đã tìm thấy nó trong ánh 

mắt ấm áp của đôi vợ chồng già cùng nhau dạo trong siêu thị. Anh đã nghe thấy nó trong những lời 

nói yêu thƣơng của ngƣời cha với cô con gái nhỏ. Anh còn thấy nó trong cử chỉ hãnh diện của cô 

gái với niềm vui đƣợc làm mẹ. 

Đúng vậy, món quà đó là TÌNH YÊU! Em yêu, Giáng sinh này anh đã tìm ra món quà tuyệt 

vời nhất, đó là tình yêu anh dành trọn cho em. 

Chúc em Giáng sinh hạnh phúc! Anh yêu em, NVHB! 

(Trưởng lão)
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LỬA NỮ VƯƠNG 

Nếu nhƣ đƣợc hỏi : "Tại sao bạn lại chọn NVHB là điểm đến hàng tuần, bạn sẽ trả lời thế 

nào ?” 

Tôi nhớ khi mới vào Nhóm, tôi có hỏi một bạn trong nhóm, thì bạn trả lời thế này : “Em cứ 

đến mà xem, mỗi ngƣời có một cảm nhận khác nhau. Có ngƣời nếm thử và thấy ghiền, cũng có 

ngƣời thấy không hợp khẩu vị và không đến nữa. Riêng anh cũng sinh hoạt ở khá nhiều nhóm và 

đây có lẽ là nơi dừng chân của anh.” 

Khi đó nghe thì nghe vậy thôi chứ tôi cũng chẳng để ý gì lắm. Ở với nhóm 1 tháng, 2 tháng, 

rồi vài tháng, tôi bị cuốn hút ngay bởi sự trẻ trung, năng động và cả sự gần gũi của bạn nữa. 

Nhƣng cũng chỉ đƣợc một thời gian thôi thì tôi bắt đầu thấy chán, chán vì các chƣơng trình cứ 

bắt đầu lặp lại, cũng có thể khi đã nếm khá nhiều món của bạn rồi, biết đƣợc cái gu của bạn rồi thì 

không còn thấy hấp dẫn nhƣ ban đầu nữa. Khi đó nhìn các anh chị sinh hoạt lâu năm mà vẫn nhiệt 

tình với Nhóm tôi cứ thắc mắc : không biết sức hút nào mà có thể níu chân các anh chị lâu thế này ? 

Hơn một năm trôi qua, hôm nay tôi không những vẫn còn ở với Nhóm mà còn thật sự gắn kết 

với Nhóm nữa. Tôi cảm thấy có một cái gì đó đã ăn sâu vào tôi mà nếu thiếu nó hẳn tôi sẽ buồn 

lắm... có lẽ đó là lửa NVHB 

Khi con nguời phát hiện ra lửa thì họ tìm mọi cách để giữ lấy lửa. Tôi và bạn hôm nay cũng 

thế, khi ngọn lửa NVHB đã lan đến thì nhƣ một phản xạ tự nhiên : chúng ta sẽ làm mọi cách để giữ 

lấy lửa ấy. Và tôi nghĩ những thế hệ anh chị đi trƣớc cũng thế, các anh chị đã cảm nhận đƣợc tình 

gia đình của NVHB nên dù không ở bên cạnh Nhóm nhƣng vẫn luôn hƣớng về Nhóm. 

Bạn ơi, ƣớc mong bạn cũng cảm nhận đƣợc ngọn lửa của NVHB, để có thể cùng nhau đem 

hết sự nhiệt tình, hăng say, sự ham học hỏi, và cả nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa để tiếp tục làm cho 

ngọn lửa ấy cháy sáng mãi, và đặc biệt là cùng chia sẻ ngọn lửa ấy cho những bạn trẻ khác. 

(Ngọn lửa mới)
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MONG MANH… 

Chút cảm nhận về chuyến viếng thăm trung tâm Mai Hòa 

Lần công tác xã hội này, chúng tôi đi trúng ngày khánh nhật truyền giáo. Quây quần bên bàn 

tiệc Thánh Thể, mỗi ánh mắt, lời ca cùng hoà nhịp dâng lời tán tụng, tạo bầu khí trang nghiêm, ấm 

áp. Mọi ngƣời cùng nắm tay nhau, thắt chặt mối dây tình thân. Nhìn cách các em nhỏ ở đây tham 

dự Thánh lễ, tôi chột dạ vì đã bao lần tôi tham dự mà dƣờng nhƣ chƣa một lần thành tâm đến thế. 

Tôi chắc rằng, nhiều em trong số đó chƣa bao giờ đƣợc học giáo lý, chƣa biết Thiên Chúa là ai hoặc 

là Ngƣời đã làm gì cho nhân loại… nhƣng tôi tin hình ảnh về một nƣớc trời đang ngự giữa các em. 

Giờ cơm trƣa thật vui, Mỗi ngƣời đều có phần riêng của mình 

nhƣng đây cũng là dịp để mọi ngƣời cùng cƣời nói, hỏi thăm và trao cho 

nhau những lời động viên ấm áp nghĩa tình. Những e ngại, nhút nhát lúc 

vừa gặp gỡ giờ đây biến mất, thay vào đó, bầu khí vui tƣơi hiện lên trên 

mỗi khuôn mặt các em. Điều đó minh chứng rằng, chính sự hiện diện 

của các bạn trẻ thực sự trở thành men, thành niềm vui, thành những món 

quà vô giá đối với những mảnh đời kém may mắn nơi đây. Hình ảnh cô 

bệnh nhân khá lớn tuổi vừa ngồi ăn vừa hát những bản tình ca cũng nhƣ 

vài câu tân cổ giao duyên thu hút sự chú ý của mọi ngƣời. Nỗi đau thể lý 

không thể giết chết tinh thần lạc quan, yêu đời vốn luôn chảy trong tâm 

khảm ngƣời phụ nữ này. Tiếng hát hòa tiếng cƣời xé tan bầu khí tĩnh 

lặng thƣờng ngày. Tôi cảm thấy họ rất vui. Và, tôi cũng thế. 

Sau giờ cơm trƣa, mọi ngƣời không nghỉ ngơi mà lao ngay vào 

chƣơng trình “hát cho nhau nghe”. Những bài hát tập thể đƣợc 

cất lên, hòa chung lòng ngƣời khiến cho bầu khí trở nên náo 

nhiệt và ồn ào hơn bao giờ hết. Nhìn các bạn nhỏ của trung tâm 

cùng vui đùa không ai nghĩ các em là những bệnh nhân. Ánh 

mắt hồn nhiên của các em bỗng dƣng biết nói. Khát khao lớn 

nhất của các em là đƣợc sống chung dƣới một mái nhà, nơi mà 

các em đƣợc vòng tay yêu thƣơng của cha mẹ che chở, nhƣng 

giờ đây đã quá xa vời. Điều những tƣởng bình thƣờng nhƣ bao 

bạn bè đồng trang lứa thì giờ đây nghe sao không bình thƣờng. Giấc ngủ không no tròn vì thiếu đi 

ngọn gió mát từ tay mẹ quạt. Khóc không ngƣời dỗ dành, bị ngƣời khác hiếp đáp không đƣợc cha, 

vốn nghiêm nghị, đỡ bênh. Có lẽ còn lại lúc này nơi các em, ƣớc mơ lớn nhất là đƣợc hòa chung 

với cộng đồng để chia sẻ phận ngƣời, đƣợc học chung, chơi chung với những đứa bạn đồng trang 

lứa. Tiếc thay, ƣớc mơ thật giản dị ấy ngày một bị tƣớc đoạt khi các em lớn dần ; khi mà các em 

đƣợc gửi đến các trƣờng học để học vài cái chữ, cái nghĩa, và quan trọng hơn là học cách làm 

ngƣời. Sự nghi ngại của những ngƣời có trách nhiệm đã không tiếp nhận các em vào những ngôi 

trƣờng gần trung tâm Mai Hoà - nơi mà các em coi đó là mái ấm đích thực lúc này. Những khuôn 

mặt thật đáng yêu, những đôi chân thoăn thoắt nhún nhảy theo điệu nhạc của các anh chị giúp cho 

các em phần nào quên đi nỗi đau thể xác ; đồng thời cảm nhận chút ấm áp từ những con ngƣời đầy 

thiện chí. Mối dây tình thân nhƣ gắn kết những ngƣời tƣởng chừng nhƣ đã quen nhau tự bao giờ. 

Giọng hát trong trẻo và ánh mắt ngập niềm vui của tất cả những ngƣời hiện diện thoáng lên trong 

tôi nơi đây đang là xứ sở thần tiên, nơi mà mọi ngƣời trao cho nhau trọn tình thƣơng mến. 

Chia tay với các em, chúng tôi bắt đầu lân la đến thăm khu nghỉ ngơi và làm việc của những 

ngƣời lớn tuổi. Họ không nghỉ trƣa, thay vào đó tập trung lại để giải trí và nói chuyện. Tôi thoáng 

giật mình khi hỏi thăm họ. “ Những ngƣời đến đây cửa trƣớc thì sẽ ra đi cửa sau” – một bệnh nhân 

chia sẻ với nụ cƣời gƣợng. Họ biết trƣớc tƣơng lai đang chờ phía trƣớc, một tƣơng lai vẽ nên khung 

cảnh mờ tối. Họ đang sống, làm việc và chờ đợi điều đó. Tôi lấy làm lạ là trên những khuôn mặt ấy 
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vẫn đầy chất sống. Có lẽ sự xuất hiện của chúng tôi phần nào tiếp thêm cho họ niềm vui và nghị 

lực. Tiếng cƣời của họ nhƣ muốn xua đi viễn tƣợng u ám, đồng thời tiếc thƣơng cho phận ngƣời họ 

đang gánh chịu, mà có thể họ chỉ là nạn nhân. 

Hình ảnh ghi lại ấn tƣợng mạnh trong mỗi chúng tôi đó là chứng kiến sự ra đi của một thanh 

niên còn rất trẻ, chỉ trạc tuổi chúng tôi. Anh ra đi ở tuổi 22, cái tuổi mà đúng ra đang chất chứa bao 

kì vọng về cuộc sống. Khát khao sống và chuộc lại những lầm lỗi trong quá khứ giờ đây với anh 

không còn cơ hội. 

Đôi bạn trẻ, có lẽ là thân nhân của anh, đến thăm và ra về ít lâu trƣớc khi anh nhắm mắt lìa 

đời. Họ cũng không thể hình dung ra đƣợc đó chính là lần gặp gỡ cuối cùng, cũng nhƣ chính họ là 

những ngƣời chứng kiến những giây phút cuối cùng trƣớc lúc anh ra đi. Không hiểu anh có còn đủ 

sức để gửi gắm điều gì, song một điều chắc chắn, anh ra đi không một ngƣời thân bên cạnh, chỉ có 

Soeur giám đốc và hai vị linh mục hiện diện trong phút lâm chung. Bao ƣớc vọng đành gửi lại. 

Không biết những chiến hữu đồng hội đồng xuồng với anh giờ này ai còn ai mất nhƣng chắc một 

điều, anh ra đi để lại sự mất mát cho nhiều ngƣời. 

Sự nghịch lí ở đời vẫn có thể xảy ra. Không hẳn những ngƣời thân đều tiếc thƣơng cho số 

phận của anh bởi vì dƣới mắt họ, những việc anh làm khi còn sống 

cách nào đó mang lại sự khó chịu, thậm chí mang lại khó khăn cho 

họ. Dẫu thế nào, tôi cũng mong anh nhận đƣợc sự thứ tha, nhất là sự 

thứ tha của Thiên Chúa về những thiếu sót, những lỗi lầm anh phạm 

phải. Nỗi đau của ngƣời vợ mất chồng, con mất cha là không gì 

sánh nổi. May thay, vợ con anh không vƣớng phải căn bệnh quái 

ác nhƣ anh. Anh ra đi trong nỗi đau thể xác cùng bao dằn vặt về mặt 

tinh thần. Không cần nói cũng biết những ngày tháng cuối cùng là những ngày dài đầy đau khổ đối 

với anh. Tiếc thƣơng cho những ngày đã qua thì cũng đã muộn, chỉ chắc một điều, trong những thời 

khắc ấy hẳn anh đã phải hối tiếc về những việc mình làm. 

Tôi tiếc cho anh vì đã bỏ cuộc chơi giữa chừng và bởi anh ra đi lúc còn quá trẻ, vào lứa tuổi 

đẹp nhất đời ngƣời. Thế nhƣng, nhìn hình ảnh vợ con của anh tôi lại nghĩ, họ mãi là những chứng 

nhân cho niềm hy vọng mà Thiên Chúa đặt vào nhân loại bởi họ vẫn còn cơ hội để thể hiện những 

gì chồng, cha của họ chƣa làm đƣợc. Nghĩ về anh, tôi chợt nghiệm cho đời mình. Tôi không tham 

vọng làm đƣợc điều gì đó lớn lao cho cuộc đời nhƣng là tự nhủ để mình có thể sống tốt, sống với và 

sống vì mọi ngƣời. 

Chia tay với mọi ngƣời và hẹn ngày tái ngộ. Các bạn nhỏ cũng đƣợc mời chụp hình lƣu niệm. 

Một lần nữa tôi lại đƣợc thấy khuôn mặt rạng ngời của các em dẫu biết rằng giây phút gặp mặt thật 

ngắn ngủi. Nay chia tay chắc gì lần sau trở lại còn đƣợc thấy những gƣơng mặt thân thƣơng này. 

Một anh bạn kể lại cho tôi cảm nghiệm của anh sau một lần đến với trung tâm này. “ Chú ơi, con 

cũng không còn sống đƣợc bao lâu nữa đâu” – anh kể. Anh thấy nghèn nghẹn trong cổ họng và hốc 

mũi cay nồng, vội quay đi để giấu cảm xúc chợt dâng tràn. Các em thừa hiểu điều đó nhƣng sao lại 

vô tƣ và yêu đời đến thế! Tôi và bạn tôi có lẽ sẽ không làm đƣợc nhƣ vậy. Còn các bạn ? 

(Hoahuyenminh)
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NÓ VÀ KỶ NIỆM 

Nó vẫn còn nhớ dạo ấy, vào cái ngày định mệnh ấy nó đã bƣớc chân vào 42 để sinh hoạt với 

một nhóm mang tên NVHB. Nó nghe chị nó nói là nhóm NVHB sinh hoạt cũng năng động lắm, vậy 

là một chút tò mò đã đánh thức tâm hồn ham dzui của nó. Trƣớc khi đến với Nhóm nó hơi rụt rè, 

bẽn lẽn, khác với bản tính năng động của nó. Khi đến sinh hoạt với Nhóm lần đầu tiên nó có cảm 

giác nhƣ mình bị bỏ rơi. Nhƣng khi về nhà nó đã tự đông viên nó : "mình mới đến lần đầu mà!"  

Rồi nó đến tiếp lần thứ hai, lần này thì khác hẳn với lần trƣớc. Nó đã nhìn nhóm với một ánh mắt 

hoàn toàn khác, nó nhìn thấy sự thân thiện giữa các thành viên với nhau, những cái bắt tay, những 

nụ cƣời thân thiện chào đón thành viên mới. Rồi dần dần, sau 

những lần sinh hoạt đã giúp cho nó gắn bó nhiều với nhóm hơn, 

với những bài chia sẻ rất tâm tình của các Soeur, các Cha, các 

anh, chị... đã giúp nó trƣởng thành hơn rất nhiều. 

Những lần đi công tác xã hội giúp nó hiểu hơn về con 

ngƣời sống quanh nó và gần đây nhất là chuyến đi Mai Hòa. Khi 

đứng trƣớc cái chết của anh thanh niên nó cảm thấy cuộc đời 

sao quá ngắn. Nhìn anh ra đi nó có cảm giác anh đã ngủ một 

giấc thật bình yên, dù nó biết căn bệnh đã làm anh đau khổ rất 

nhiều nhƣng cuối cùng anh cũng ra đi trong thanh thản. Khi 

nhìn những cảnh tƣợng đó nó đã nghĩ rằng : "phải biết trân trọng những gì mình đang có". Và sau 

những lần sinh hoạt nhƣ vậy nó đã cảm nhận đƣợc tinh thần của Nhóm, tuy rằng quãng đời sinh 

viên không phải là quá dài nhƣng cũng đã giúp nó trƣởng thành hơn về nhiều mặt. Đó sẽ là hành 

trang giúp nó biết sống bao dung, thân thiện hơn với mọi ngƣời trong cuộc sống. 

Và tất nhiên rồi, Nhóm sẽ luôn để lại trong nó những kỉ niêm thật đẹp của quãng đời sinh 

viên, ngọn lửa đó sẽ cháy mãi trong nó, cháy mãi đúng với tinh thần của NVHB : “Nhiệt tình – 

Đoàn kết – Vƣơn lên”. 

(Gấu Trúc)
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ĐÊM LẠNH 

Nếu nhƣ đƣợc hỏi tôi xin hỏi : Tại sao trong cuộc đời này lại có nhiều điều làm cho con ngƣời 

phải bất hạnh và đau khổ nhƣ thế ? 

Tiếng máy của xe bắt đầu vang lên, cũng là lúc chúng tôi bắt đầu 

một cuộc hành trình trong đêm để đến với những mảnh đời bất 

hạnh, những con ngƣời không có đƣợc nhiều sự quan tâm chăm 

sóc. 

Đƣờng phố Sài Gòn hôm nay sao mà yên lặng thế. Mọi 

ngƣời đã chìm trong giấc ngủ say, chỉ còn tiếng gió lùa, tiếng xe 

ba gác, tiếng chổi của những cô lao công, đang cố gắng tận dụng 

những khoảng thời gian còn lại trong ngày cho công việc. 

Một tiếng cƣời đã làm cho mỗi ngƣời trong chúng tôi tự hỏi : Tại sao tiếng cƣời ấy vẫn có thế 

vang lên từ bà cụ đã ngoài 60 tuổi, một tiếng cƣời mà bất cứ ai đã từng một lần gặp gỡ sẽ chẳng bao 

giờ quên. 

Khi chúng tôi đến Hồ Con Rùa (quận 1) chúng tôi nhìn thấy một bà cụ đang mò mẫm để tìm 

kiếm một vài vỏ chai nhựa mà ngƣời qua đƣờng vứt lại. “Con chào Bà”, tiếng chào làm bà cụ giật 

mình, có lẽ bà đang thắc mắc, tự hỏi : Tại sao những ngƣời này lại chào mình nhƣ vậy ? Để bà cụ 

khỏi ngỡ ngàng chúng tôi bắt đầu ngay câu chuyện, tôi hỏi : - Bà ơi năm nay bà bao nhiêu tuổi ? 

Bà cụ trả lời :  

- Tôi năm nay đã hơn 60 tuổi rồi. 

Để cho bầu khí thêm thân thiện, tôi nói đùa một câu :  

- Bà ơi! Bà hơn 60 tuổi mà sao răng bà vẫn còn nguyên vậy. Bà cƣời, không nói gì.  

Anh Thanh lại hỏi thêm : 

- Bà ơi! Bà tên là gì ? 

Bà Cụ lại mỉm cƣời mà không trả lời chúng tôi. Tôi vẫn không thể nào hiểu, tại sao Bà lại 

không muốn nói cho chúng tôi biết. Có lẽ đây là một câu hỏi lớn mà tôi không biết liệu có đáp án 

không ? 

Chỉ là một cuộc nói chuyện rất ngắn nhƣng tôi cũng có thể cảm nhận đƣợc một chút cuộc sống của 

những con ngƣời kém may mắn hơn chúng tôi. 

Đó là kỷ niệm mà tôi đã gặp đƣợc trong lần đầu tiên đi phát quần áo cho ngƣời vô gia cƣ. Còn 

rất nhiều những con ngƣời mà ở đâu đó chúng ta chƣa có dịp để gặp, họ đang rất cần tình thƣơng, 

cần đƣợc chia sẻ và cảm thông… 

(RUỒI CON)
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“ĐẦU BẾP” NVHB 

Cầm bút trên tay mà trong đầu tôi chƣa hình dung đƣợc mình sẽ viết những gì ? có lẽ tôi chỉ 

xin nói ra những cảm nhận của mình về một năm làm thủ quỹ của Nhóm. 

Làm thủ quỹ của Nhóm bạn sẽ phải lo vấn đề ẩm thực cho Nhóm nhƣ : chuẩn bị bánh kẹo, 

trái cây, nƣớc cho các bạn cuối buổi sinh hoạt, chuẩn bị đồ ăn trong 

các dịp đi xa… Tôi cũng không biết viết gì nhiều nhƣng nếu để tôi kể 

thì có lẽ tôi sẽ thao thao bất tuyệt kể cho bạn nghe về một năm với 

chức vụ thủ quỹ của tôi. Một năm bận rộn và vui vẻ, một năm học hỏi 

thêm đƣợc bao điều thú vị nhất là về vấn đề nấu nƣớng. Và cũng vô 

tình tôi đƣợc phong làm “đầu bếp”, nói là đầu bếp cho oai chứ thực ra 

tôi chỉ là ngƣời chạy lăng xăng mua cái này, lấy cái kia, lâu lâu lại 

nếm thử món ăn xem có ngon không rồi duyệt. 

Nói tới đây bao dòng kỷ niệm lại trở về, nó cứ nhƣ vừa mới xảy ra thật rõ nét. Tôi còn nhớ 

nhƣ in ngày bổn mạng của Nhóm, lần đầu tiên tổ chức tiệc mặn, thật là lo, lo vì không biết mình sẽ 

chuẩn bị những gì ? Lo vì không biết mình nấu có ngon không ? 

Ngày hôm ấy là một ngày bận rộn, tôi phải dậy thật sớm để đi chợ mua đồ, nào thịt, nào rau, 

nào trái cây… nhìn cái danh sách dài đằng đẵng đồ cần phải mua mà thấy mệt. Xong khâu mua đồ 

lại đến khâu chuẩn bị nấu nƣớng, địa điểm tập kết tại 42 Tú Xƣơng, tất cả đƣợc bày biện ra sân nhà 

dòng để nấu nƣớng, rất may tôi đƣợc các anh chị cựu giúp sức và các bạn nhiệt tình tham gia. Nhìn 

các bạn ngƣời nhặt rau, ngƣời nấu, mồ hôi lấm tấm nhƣng ai cũng cƣời nói, mệt nhƣng vui. Buổi 

ẩm thực hôm đó tƣơng đối thành công, đƣợc nghe các anh chị và các bạn khen… thấy mà mừng. 

Những lần sau đó, việc chuẩn bị có vẻ nhẹ nhàng hơn, có lẽ nhờ kinh nghiệm của lần thứ 

nhất, tôi cũng không còn lúng túng nhiều nhƣ lần đầu nữa nhƣng mỗi lần là mỗi kỷ niệm đáng nhớ. 

Nhớ nhất là ngày cắm trại, do đi xa nên đồ đạc cũng không nhiều, tối đó trời lại mƣa to, bếp ga ƣớt 

không sử dụng đƣợc, may sao đống lửa trại hôm đó không bị cơn mƣa dập tắt, chị Linh nảy ra ý 

kiến đem nồi đặt lên đống lửa nấu, thế là tôi và chị Linh vừa mặc áo mƣa vừa nấu cháo và nấu đồ 

ăn cho các bạn ngày hôm sau, thật là nhớ đời. 

Nhƣ tôi đã nói một năm với cƣơng vị làm thủ quỹ của Nhóm là một năm tôi có biết bao kỷ 

niệm vui, những kỷ niệm ấy cứ nhƣ những trang sách đƣợc lƣu lại, cứ mỗi lần buồn hoặc mỗi lần 

nhớ lại tôi lại tự mỉm cƣời. Cám ơn Nhóm đã cho tôi những tháng ngày đẹp nhất của thời sinh viên, 

cám ơn Nhóm đã là một ngƣời bạn thân thiết, luôn bên tôi ngay cả những khi tôi vui cũng nhƣ 

những lúc tôi buồn. 

(Đầu bếp)
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K  ỨC TRẠI H  AGAPE 

Chƣa đi chƣa biết nhóm tôi 

Đi rồi mới biết chao ôi tuyệt vời. 

Vâng đó là những tâm tình, những cảm nhận của tất cả các thành viên trong nhóm NVHB. 

Hàng năm cứ vào cuối tháng 4 là các bạn lại háo hức chờ đợi ngày trại của mình. Trại hè AGAPE – 

một trong những chƣơng trình lớn của Nhóm, nơi để cho các bạn có những phút vui chơi, giải trí, 

thƣ giãn đồng thời vƣợt qua đƣợc những thử thách, những chông gai của cuộc sống, và nhất là qua 

buổi cắm trại này đã thắt lại tình anh em, tình bạn bè, tình gia đình NVHB. Các bạn hòa nhập với 

nhau, sống hòa đồng nhƣ những ngƣời con ngoan trong một đại gia đình.  

Nhóm NVHB đã đƣợc hình thành và phát triển khá lâu, có quy 

mô và tổ chức kết hợp với lòng “ Nhiệt tình - Đoàn kết - Vƣơn lên” 

của các thành viên trong Nhóm đã làm cho Nhóm ngày càng mở 

rộng và phát triển hơn. Nhóm chúng ta đã tổ chức nhiều chƣơng 

trình, những chuyến công tác xã hội đầy ý nghĩa, nhƣng với tôi 

những kỷ niệm và ấn tƣợng từ trại hè AGAPE thì không thể nào 

quên đƣợc.  

Công việc chuẩn bị cho một buổi cắm trại thật là vất vả nhƣng 

hầu hết các thành viên trong Nhóm cảm thấy rất vui và háo hức. 

Sau một hồi vất vả tìm đƣờng đến vùng đất trại, nơi mà chúng tôi sẽ cắm trại qua đêm ở đó, 

tôi thở phào nhẹ nhõm khi gặp lại những khuôn mặt quen thuộc của các bạn sinh viên trong Nhóm. 

Ngƣớc nhìn đồng hồ đã quá 10 giờ vậy mà hầu nhƣ toàn bộ thành viên trong đoàn vẫn còn trò 

chuyện, tán gẫu, cƣời đùa vui vẻ sau khi đi một quãng đƣờng khá xa từ Sài thành lên vùng đất biển 

Vũng Tàu. Bầu không khí thân thiện và ấm cúng giữa các thành viên trong Nhóm hoàn toàn xua tan 

những mệt mỏi, ngập ngừng, e ngại của các bạn kể cả những bạn lần đầu tham gia. 

Sau khi xuống xe là nghi thức nhập trại đầy hãi hùng, đây là giây phút mà toàn bộ các thành 

viên trong nhóm đƣợc “diễm phúc” nếm thử. Sau nghi thức này, tất cả mọi ngƣời đều có những 

hình dáng và bộ dạng khác nhau. Màu sắc của quần áo kết hợp với màu sình, bùn của đất Vũng Tàu 

làm ai cũng có những ấn tƣợng riêng cho mình. Sau nghi thức đó là tới cuộc thi dựng trại và thi nấu 

ăn. Chúng tôi ai cũng hăng hái thực hiện và làm theo chỉ huy của tổ trƣởng. Sau khi nấu ăn xong, 

tất cả các trại viên tập trung thức ăn lại, toàn Nhóm có một bữa tiệc thật hoành tráng, thịnh soạn. 

Buổi chiều là các trò chơi vận động trên biển. Tất cả các trò chơi này đƣợc mọi ngƣời tham gia thật 

hăng say. Và rồi, tắm biển các bạn ơi… không gì vui bằng gần cả trăm mạng nhảy ùm xuống biển, 

quậy phá, tung hoành. 

Đêm lửa trại là giây phút ấm áp và linh thiêng nhất. Quây quần bên ngọn lửa trại, mọi ngƣời 

tặng nhau những tiết mục văn nghệ, những nụ cƣời, những lời tâm sự, sẻ chia. Và đó là đêm trại của 

cả Nhóm với đầy ắp tiếng cƣời, bầu khí nồng ấm, thân thiện giữa các thành viên trong Nhóm. 

Sáng sớm hôm sau cả Nhóm thức dậy lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị cho “công tác” tập thể dục. 

Thời gian tập thể dục giúp cho các bạn có những giây phút thật sảng khoái sau một ngày chơi mệt 

nhọc và chuẩn bị cho một ngày mới hứa hẹn nhiều trò còn hấp dẫn hơn nữa. Trò chơi lớn đã đến 

các tổ đã tập hợp theo tiếng còi của ban chỉ huy. Các bạn trong tổ rất hăng hái tham gia vào việc 

giải mật thƣ và thực hiện một số yêu cầu của ngƣời đứng trạm. 

Ôi! Nhiều khi tôi thấy họ cho tôi và các bạn trong tổ uống thứ gì mà vừa cay, vừa mặn, vừa 

chát và còn có mùi gì nhƣ của nƣớc mắm nữa. Và sau đó còn bị bôi thứ gì vàng vàng, tím tím lên 

mặt nữa, nhìn thấy mà ghê, nhƣng mà vui lắm các bạn ơi. Chơi xong tắm biển là hết thôi mà, nên 

các bạn ai nấy cũng tham gia rất nhiệt tình. Rồi các trò chơi cũng dần về kết và ngày trại cũng gần 
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tàn. Kết thúc ngày trại là phần phát phần thƣởng. Giải thì cũng nhƣ nhau thôi nhƣng đó là một sự 

khích lệ các bạn.  

Chỉ vỏn vẹn 2 ngày cắm trại, nhƣng mọi thành viên đã có thật nhiều kỷ niệm khó quên, những 

ngƣời bạn thân thiết, dễ thƣơng, và cũng không ít những hiểu biết mới mẻ càng thôi thúc bản thân 

mình thêm gắn bó với Nhóm hơn. 

Xin cám ơn tất cả mọi ngƣời, các thành viên, các anh chị trong ban đồng hành đã không quản 

gian khó, thời gian, đồng hành cùng chúng em, đem lại cho chúng em một kỳ trại ý nghĩa.  

(HOAN HÔ)
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XANH XANH… MÙA H !!! 

Mỗi lần nói về Mùa Hè Xanh, tui có một cảm giác khó tả và lẫn lộn : 

híc..híc... hi..hi… hu..hu… he..he… không biết phải nói thế nào, bắt đầu từ 

đâu và kết thúc chỗ nào. Biết bao mùa hè đã đi… qua và tui cũng xém “qua… 

đi” vì những mùa hè… xanh xanh! 

Xanh đời 

Lần đầu tiên đi Mùa Hè Xanh, tui phấn khởi đến lạ thƣờng, vì thấy 

mình làm một việc ý nghĩa vô cùng to lớn và sáng láng hơn cả… điện về làng. Tui sẽ mang ánh 

sáng văn hoá về tận thôn, về buôn và về những vùng sâu và xa ơi là xa. Chỉ mới nghĩ nhƣ thế thôi 

mà tui cảm thấy ngƣời “sáng” cả lên rùi! “Ngạc nhiên chƣa!”. Sáng gì mà “chói” thế!!! hi…hi… 

Chỉ nghĩ thầm nhƣ thế thôi chứ tui không dám nói với ai cả, có nhiều bạn cùng đi mà, vì có thể họ 

sẽ nghĩ khác hoặc là “chảnh hơn” cả tui thì sao ? he…he… Nhƣng phải thành thật mà nói tự đáy 

lòng : tui phục mình quá đi mất!!! ha…ha… 

Xanh người  

Lý tƣởng to lớn của tui bị “bẹp dúm” khi xuống tới những nơi mà mình gọi là Mùa Hè Xanh. 

Để hoà nhập với bà con và các em học trò, chúng tui quyết định sống nhƣ dân “miệt dzƣờn”. Nhƣng 

cái cảm giác nhấp nhổm, vì mấy chú cá, khi “ngồi thiền” ở cầu tõm thà tui nhịn đói còn hơn! Rồi 

mỗi lần tui phải “khử trùng toàn thân”, ra tới nhà tắm, tui thấy chỉ có bốn cái cọc còm cõi và một 

cái bao gạo quấn quanh “hững hờ” và “lƣng lửng”. Tui cảm thấy đời mình sao trống trải quá và 

muốn hét thật to : trời ơi!!! Nhƣng chợt nhớ ra, nếu mình hét lên thì mấy đứa trong nhà chạy ra còn 

chết nữa. Hú hồn! Lấy lại bình tĩnh, tui khử trùng chớp nhoáng !!! Tối đến đi ngủ, tui phải chống cự 

với những tay “kéo gỗ” một cách trƣờng kì kháng chiến. Vì cùng ăn, cùng ở và cùng… ngáy, nên 

cái phòng chật hẹp của chúng tui cứ nhƣ một phòng hifi chất lƣợng cao, âm thanh surround, góc kia 

“kéo”, góc này nghiến răng, góc bên phải nhịp một, góc bên trái nhịp hai, cứ thế đảo qua đảo lại. 

Thỉnh thoảng có em mớ, nói vu vơ. Mấy cái nghiến răng đang… “nghiền nát” màn đêm. Tui nằm 

mà “thèm khát” sự yên tĩnh trong đêm! hic…hic…hu..hu… cứ thế cuộc đời tui xanh xao, hao gầy 

và tụt cả… một kí-lô-gam. Trong lúc “tang thƣơng” nhƣ thế, niềm vui đứng lớp giúp tui lấy lại 

phong độ, vì trƣớc mặt các học trò phải thể hiện “oai phong” chứ, nếu không làm sao mà “hét ra 

lửa” đƣợc, kha… kha…  

Tui nhớ mãi và khó có thể quên đƣợc : khi chúng tui đang ở miền Tây, đêm nọ, một bạn cùng 

nhóm chúng tui bị đau bụng. Tui nghĩ là bình thƣờng và cũng may là có một bạn sinh viên y khoa 

đi cùng. Sau khi khám đi khám lại ba lần, bạn ấy nói chắc nhƣ đinh đóng cột là đau ruột thừa và 

trong vòng 24 giờ nếu không cắt thì coi nhƣ không hẹn ngày… “tái nạm”. Nửa đêm nghe nhƣ thế, 

tui muốn vỡ mật mà chết trƣớc! Thông tin này phải tuyệt mật, chỉ anh bác sĩ… đang học và tui biết 

thôi. 

Không thể để mọi ngƣời hoang mang. Chúng tui cố gắng sắp xếp công việc cho ngày hôm sau 

và cho các lớp thiếu mấy thầy cô (đi theo bệnh nhân) làm bài kiểm tra. Nửa đêm, mọi chuyện đã 

sẵn sàng, trƣớc khi kêu đò đƣa ngƣời qua sông, tui nói bạn sinh viên y khoa cầu nguyện một chút 

với Mẹ và với Chúa nhé. Coi nhƣ là “gỡ gạc” phút cuối! Tui ngồi trên ghế cầu nguyện và khi giật 

mình dậy, 06 giờ sáng. Chúa ơi, tui hoảng hốt. Mọi ngƣời nằm im. Tui ngoái nhìn bạn đau ruột 

thừa, nằm im, không lẽ… tui đến đƣa tay vào mũi, thở bình thƣờng… 

Sáng sớm bạn sinh viên y khoa biện hộ với tui, em chƣa bao giờ chẩn đoán sai bệnh này cả, 

đêm qua em đã khám kĩ và đúng là đau ruột thừa mà! Ừ, đúng nhƣ thế nhƣng nhờ chúng mình cầu 

nguyện đấy! Cả hai nhất trí nhƣ thế.  
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Xanh lòng 

Nhiều điều lạ và tuyệt vời mà tui đã trải qua trong những dịp MHX, không thể nào kể hết một 

lúc ở đây đƣợc. Những khuôn mặt bé nhỏ, lấm lem và ngây thơ xoá dần đi những mệt nhọc thƣờng 

ngày của tui và làm tui yêu mến công việc “trồng ngƣời”. Biết bao dự định và chƣơng trình chính 

khoá chuẩn bị cho một mùa hè đƣợc triển khai triệt để. Và chƣơng trình ngoại khoá : thăm nhà học 

trò, tắm sông, bắt cua, bắt chuột đồng… làm phấn khởi nhiều ngƣời, vì có chiến lợi phẩm mang về 

để cải thiện đời sống. Tình cảm giữa “dân và quân” cứ coi nhƣ là thắm thiết! Công việc và thời gian 

trôi nhanh, thoáng đã sắp chia tay. Con ngƣời đã nối những con chữ hay những con chữ đã nối 

những con ngƣời với nhau ? Chẳng biết nữa, nhƣng chỉ biết rằng bà con ở đây sống gần gũi và các 

em học trò dễ thƣơng lắm! Tui thấy mùa hè xanh xanh! 

Mùa hè đi qua và rồi tui cũng phải trở về. Thời gian và công việc tuy không nhiều, nhƣng mỗi 

một mùa hè nhƣ thế đọng dần trong tui những những kỉ niệm và dần dần tui nhận ra ý nghĩa của 

những việc làm nhỏ bé. Không phải tất cả đều thành công mỹ mãn nhƣng ít ra các em có đƣợc một 

thoáng mùa hè vui chơi hoặc những em chƣa bao giờ đến trƣờng cũng có cơ hội tiếp xúc với con 

chữ. Bên cạnh những học trò “quen thuộc”, học mãi không thể nhớ hoặc là không thể thuộc đƣợc 

nhiều những điều cần phải nhớ, thì thỉnh thoảng và đây đó, có những “mầm xanh” vƣơn lên và 

thành cây, điều đó tự thâm tâm tui cảm thấy vui và ƣớc mong càng ngày càng có nhiều mầm xanh 

nhƣ thế nơi chúng tui đã đi…MHX. 

Xanh những kỉ niệm 

Mọi chuyện cứ nhƣ mới xảy ra ngày hôm qua vậy! 

Ngoài những kỉ niệm với học trò, với bà con ở vùng đất mà 

chúng tui đặt chân đến, tui còn nhớ mãi những khuôn “mặt 

mốc” đáng nhớ trong đội mình. Tui nói mốc là vì nhiều khi 

vội quá quên rửa mặt ! he..he… Bạn H ngồi miệt mài 

chấm bài kiểm tra và bài thi, còn L thì cặm cúi làm bếp, P 

thì “loay hoay” giải thích cho mấy em học trò hiểu bài, … 

bạn T thức đêm soạn bài mai lên lớp… nhiều nhiều lắm. Nhìn những hình ảnh ấy tui thích quá! Các 

bạn tui giống nhƣ những nhà giáo ƣu tú và những anh hùng lao động vậy. Nhất định “tổ quốc ghi 

công” mới đƣợc!!! hi..hi… Trời ơi tui nhớ các bạn quá! Nhớ cả những đứa bắt tui quỳ cả tiếng đồng 

hồ vì… đánh bài thua nó. hic…hic… Chắc bây giờ mỗi đứa ở một nơi rùi. Có những đêm tui phải 

ngồi nghe bạn tui “lải nhải” tới tận khuya, nó bảo là muốn tâm sự và chia sẻ. “Tăng ca” kiểu này 

chắc có ngày tui nhiễm… “virus tám” quá. Hình nhƣ bây giờ tui cũng bị nhiễm rùi thì phải, cứ mỗi 

lần nhắc lại chuyện MHX, tui nói mãi không hết… he… he… 

Nhƣng phải nói rằng những đêm mất ngủ (vì mấy bà tám), những ngày ăn uống khổ cực (vì 

mấy đầu bếp bất đắc dĩ), hay những giờ lên lớp khàn giọng (giải thích mãi mà không hiểu) làm tui 

nhớ mãi. Để rồi trong những “chấn động” ấy của của đời sinh viên, tui đã viết lại trong nhật kí 

MHX những dòng lƣu bút, những câu chuyện, những bài thơ… “mất ngủ” dành cho những bạn 

cùng nhóm của tui. Sau này những bạn tui có mất ngủ, có thể lấy ra đọc để ôn lại những kỉ niệm 

đáng nhớ ngày xƣa. Nhƣ thế, những giờ mất ngủ của tui và của các bạn tui cũng đáng quý và đáng 

trân trọng lắm chứ bộ!!! Hoặc có ai khó… ngủ lấy ra đọc cho nó… buồn ngủ.. he.. he…  

Kết 

Sinh nhật lần thứ 11, có nghĩa là nhiều mùa hè đã qua, biết bao nhiêu là kỉ niệm và những 

chuyện đáng nhớ đã đƣợc đóng ấn NVHB. Mỗi MHX đi qua sẽ làm cho màu xanh trên huy hiệu 

của nhóm xanh hơn, nét hơn. Màu xanh ấy sẽ đƣợc giữ mãi qua mỗi thế hệ NVHB và lan toả trên 

những vùng đất mà Nhóm đặt chân đến. Một nhịp sống mang phong cách NVHB đang mời gọi mỗi 

bạn sinh viên dấn bƣớc hằng ngày trong các sinh hoạt của Nhóm, trong đó có MHX. Thắp Sáng 09 

đánh dấu một chặng đƣờng và chờ đón Thắp Sáng 10. Ánh sáng của chặng đƣờng nối tiếp ấy sẽ 

nhƣ thế nào, nếu chúng ta không “thắp sáng lên…, một ngọn lửa yêu thƣơng… một con tim nồng 
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nàn…”! Những điều ấy sẽ trở thành hiện thực nếu mỗi sinh viên NVHB sẵn sàng đặt mình trên “bệ 

phóng” Nhiệt Tình - Đoàn Kết - Vƣơn Lên. 

(Nui xào) 
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ONG D O & KINH ĐỨC BÀ 

9h 14/7/08  

Trải qua hơn bảy tiếng đồng hồ ê mông, vào lúc 16g30 chúng tôi nhƣ đƣợc hồi sinh khi xe 

dừng lại ở bến. Lúc này, những cảm xúc và không khí nhƣ bừng tỉnh trong các bạn, ai cũng thấy lạ, 

ngộ nghĩnh và đầy thú vị khi lần đầu tiên đƣợc đi vỏ (xuồng máy). 

Qua hôm sau, Chúa nhật, sáng sớm chúng tôi dậy đi lễ, về nhà 

dọn dẹp lại các đồ dùng và lau bể, tới 9h30 mới có đứa học trò năm 

ngoái tới đƣa cả nhà đi chợ huyện. Lúc về, mọi ngƣời càng đƣợc 

ngạc nhiên vì ngƣời chạy vỏ lúc này là thầy Nhân, ngƣời đã làm bao 

con tim của gia đình năm ngoái đập mạnh và hết cả hồn, vì đó là lần 

đầu tiên thầy Nhân cầm lái. Haha… Cái cảm giác cầm lái vẫn cứ 

sƣớng… hết cả ngƣời, vì một năm rồi mới đƣợc cầm lái. Chiều đó 

gặp các em dặn dò lịch học, giới thiệu các thầy cô, xong đâu đó mọi ngƣời nháo nhác đi tìm gà, 

vịt… thứ gì cũng đƣợc vì hôm nay là sinh nhật “Thủy Chuồn”. Mọi việc nhƣ đã đƣợc an bài, cuối 

cùng thì cô Thƣ và cô Thắm cũng mang về đƣợc một con gà mái tơ, chúng tôi nấu cháo gà và làm 

gỏi. Mọi ngƣời rất thích và khen ngon. Khi ăn xong cô Thƣ thông báo : “lúc nãy có con thạch sùng 

rớt vô nồi cháo”, mà tôi, anh Hải và Đầu Bạc lại là ngƣời ăn nhiều nhất mới ghê chứ huhu… Vẫn 

may là hôm sau không thấy triệu chứng gì lạ. 

Hôm nay tôi tạm chia tay gia đình, Cha và các em để về lại thành phố bảo vệ luận văn. Thật 

tiếc quá, không muốn về chút nào! 

Chúc gia đình ở lại đoàn kết, vui vẻ và khám phá đƣợc nhiều cảm giác mới lạ nhé. Hẹn gặp lại 

tại nơi này, À! nhớ chờ mình xuống rồi vào nhà chú Chín ăn lẩu mắm nha ! Huhu…  

(PTN) 

24/07/08 

Hôm nay tôi phải viết nhật kí thôi vì tôi là nhân vật chính trong câu chuyện này. 

Sáng nay tôi đƣợc “mất dạy” vì sức khỏe không đƣợc tốt cho lắm. Khoảng 1 giờ sang nay, tôi 

lên cơn sốt, tôi thấy lạnh lắm, ngƣời run bần bật không thể nào dừng đƣợc. Vì còn quá sớm nên tôi 

ngại không gọi mọi ngƣời dậy. Một lát sau,  không chịu đựng nổi tôi gọi bé Thắm giúp. Rồi cả nhà 

đều thức giấc, thấy tình hình tôi không ổn hiệu trƣởng Hiếu qua gọi cửa Cha sở nhờ giúp đỡ.  

1 giờ sáng, gia đình tôi qua phá giấc ngủ của ông y sĩ để nhờ giúp đỡ, ông chích cho tôi một 

mũi thuốc. huhu… Đau quá đi thôi. Khi thấy đã đỡ hơn mọi ngƣời đƣa tôi xuống dzỏ để trở về nhà. 

Tôi đƣợc đƣa về nhà, ngƣời pha sữa, ngƣời đắp chăn, ngƣời nấu cháo…Mỗi ngƣời mỗi việc 

lăng xăng chạy tới chạy lui...  

Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Dù bị ốm rất khó chịu nhƣng tôi cũng cảm ơn trận ốm này, nó 

giúp tôi hiểu các bạn hơn, giúp tôi yên tâm hơn khi xa gia đình. Tôi yêu các bạn !!! 

(Minh Thư) 

Vậy là chúng ta đã ở với nhau đƣợc hai tuần rồi đấy. Tôi là thành viên mới nhất trong gia 

đình. Thế nhƣng điều đó không làm chúng ta xa lạ với nhau.  

Nhớ mãi ngày đầu tiên cả nhà mình xuống Kinh Đức Bà, ai cũng lạ lẫm và dƣờng nhƣ ai cũng 

thấy mình thật nhỏ bé. Thế nhƣng sự nhiệt tình và thân thiện của các em và của mọi ngƣời nơi đây 

đã xóa tan tất cả… Chiều nào mấy cô trò cũng tíu tít rủ nhau đi chơi : hết nhảy dây, đá cầu lại đến 

chơi nhà chòi. Bữa nào mệt quá không đi đƣợc, các em cũng chẳng tha, cứ kéo đi cho bằng đƣợc. 

Thƣơng lắm, hôm tôi bị ốm các em nhắn tin và hỏi thăm rầt nhiều…  
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(Kim Hoa) 

Lâu lắm rồi mới sống lại cái không khí cách đây 5-6 năm, khi đi mùa hè xanh tại Cà Mau. 

Hôm qua “Nguyệt Lão” đƣa nhật kí nhƣng không viết đƣợc, tại tức ngực. Tức ngực vì thƣơng 

các bạn, các em. Tại chờ anh mà nhịn đến 21giờ tối mới ăn cơm (dù biết rằng trƣớc đó đã chống đói 

rồi). Nhƣng có hề gì, tình cảm mới lớn lúc nào cũng chân thật, nhiệt tình, đoàn kết, vƣơn lên của 

tuổi trẻ. Tinh thần ấy vẫn còn tràn đầy nơi đây, trong tâm hồn và việc làm của các bạn, các em 

những thế hệ tiếp nối của Nữ Vƣơng Hòa Bình. 

Cảm ơn các em, những ngƣời đang tiếp tục tinh thần và truyền thống NVHB. Các em là niềm 

vui, niềm tự hào của NVHB và của anh nữa. 

(Đại Thanh) 

Hội cá dồ  

Hôm nay (05/08/08) chúng tôi đi thăm nhà giáo lý viên của giáo xứ. Đến trƣa, chúng tôi dừng 

chân tại nhà chị trƣởng Öt Ca để “oanh tạc” khu vƣờn nhà chị : ổi, sơri, mít…rồi “nhậu nhịt” sau 

đó. 

Sau bữa trƣa, tôi cùng cô Thƣ ra chỗ ông Cố ngồi ngoài võng và… nhìn thấy cái cầu cá. A lê 

hấp… kêu thêm cô Thắm giả bộ “trút bầu tâm sự” để chụp hình. Nhìn bộ dạng của chúng tôi lúc 

đó : cả 3 đứa cùng chui vào cầu cá nhìn mây, nhìn gió, rồi “diễn” nhƣ thật. Ông Cố dù đang lâng 

lâng cũng cƣời đến đau bụng. Và thế là “hội cá dồ” nhà tôi đƣợc thành lập 

(Chuồn) 

Ngày về 

Vậy là kết thúc MHX thật rồi, thoáng trôi qua nhanh quá đi 

thôi. Vẫn còn nhớ buổi tối ở phòng trọ đắn đo xem có nên đi 

MHX không, rồi ngày đầu tiên đặt chân đến miền sông nƣớc, 

món cháo thạch sùng đầy ám ảnh : thằng con trai dễ thƣơng từ 

trên trời rơi xuống,… nhiều quá không thể nào kể ra nổi. Chỉ biết 

đến giờ phút này, tất cả những kỷ niệm đó cứ xáo trộn trong đầu. 

Tôi nhớ quá giáo xứ Ong Dèo, nhớ mấy đứa học trò, nhớ ngôi 

nhà của chúng tôi. Một hình ảnh không thể nào quên đó là giọt 

nước mắt lúc chia tay… 

Giờ đây phải trở về thành phố với những lo toan học tập, cuộc sống,… nhƣng chắc chắn rằng 

những kỷ niệm về Ong Dèo sẽ không bao giờ phai nhòa trong tôi. Đây là sẽ là một dấu ân sâu đậm, 

là hành trang tôi mang theo trên đƣờng đời.  

 (Lắc)
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LỰA CHỌN 

Điện thoại kêu tít tít... báo hiệu có tin nhắn mới. Thảo Nguyên vồ lấy chiếc điện thoại Nokia 

trên bàn học vội vã mở máy. Ngón tay lƣớt nhẹ trên bàn phím, uyển chuyển, lẹ làng rất điêu 

luyện : "Chào Nguyên, mình Tâm nè, Tâm học lớp 12A1 chuyên toán cùng Nguyên. Lâu rồi không 

gặp mình càng nhớ bạn nhiều hơn. Ƣớc gì đƣợc trở lại thời áo trắng để hàng ngày đƣợc gặp 

Nguyên. Cho Tâm đƣợc cơ hội liên lạc với Nguyên nhé. Chờ hồi âm của Nguyên”.  

Thảo Nguyên sững sờ, mồ hôi toát ra ƣớt đẫm trán, 

bàn tay run run, trái tim đập rộn ràng, cơ thể Nguyên nóng 

bừng bừng. Tâm, anh bạn học cùng lớp đã một thời làm trái 

tim cô xao động, rung rinh của thời mực tím. Có lẽ đó chỉ là 

cảm xúc của tuổi mới lớn ? Nguyên thầm nghĩ, bởi Nguyên và 

Tâm là đôi bạn học chung lớp, chung một họ đạo. Hắn là cây 

toán của lớp 12A1, đã từng rinh những giải thƣởng cao chót vót của tỉnh, đã từng làm cho học sinh 

cả trƣờng ngƣỡng mộ hơn cả thần tƣợng điện ảnh, ca nhạc, hắn còn sở hữu luôn cả khuôn mặt baby 

khả ái nhƣ ngƣời mẫu.  

Nguyên và Tâm cùng sinh ra và lớn ở một vùng quê ềm đềm, họ đƣợc thừa hƣởng giọng ca 

ngọt ngào của Miền Tây, họ lớn lên trong những bài hát trữ tình đằm thắm, thậm chí họ còn thuộc 

những bài ca cổ, cải lƣơng, các bài hát thánh ca mang âm hƣởng miền Tây ngọt ngào. Họ lớn lên 

giữa một vùng quê yên bình và sự bao bọc của cha mẹ... Ngày hai buổi đến trƣờng, trƣa đi chầu 

Thánh Thể trong đoàn thiếu nhi, tối học giáo lý, Kinh Thánh, và tập hát ca đoàn. Họ đồng hành với 

nhau trong suốt 12 năm học chung trƣờng, chung lớp. Tâm thƣờng kèm Nguyên học môn toán còn 

Nguyên bổ sung những lỗ hổng kiến thức về Anh văn, thậm chí còn chỉ cho Tâm phƣơng pháp viết 

một bài văn hay, nhờ đó mà lực học của hai ngƣời luôn giữ đƣợc vị trí nhất, nhì trong lớp.  

Tâm còn trội hơn Nguyên về môn toán, luôn giữ đƣợc danh hiệu học sinh xuất sắc của trƣờng. 

Hắn đƣợc bạn bè, thầy cô yêu mến, ngƣỡng mộ. Thế nhƣng lúc nào cũng thấy hắn khiêm tốn, sống 

bình thƣờng nhƣ bao con ngƣời khác. Có lúc Tâm nói với Nguyên : "có lẽ đó là hồng ân Thiên 

Chúa ban tặng cho Tâm, sức Tâm đâu làm gì đƣợc”. Hắn là thế, hiền lành, chất phác, thánh thiện, 

siêng năng trong kinh sách, giáo lý...  

Bƣớc sang học phổ thông cũng là lúc cả Tâm và Nguyên trở thành giáo lý viên đắc lực trong 

họ đạo. Vốn thông minh, thích làm việc phụng vụ, sinh hoạt cộng đồng nên Tâm dạy rất nhiệt tình, 

phƣơng pháp dạy luôn mới mẻ, thành thử các em nhỏ rất ngƣỡng mộ, yêu mến cậu ấy. Bà con trong 

họ đạo luôn lấy Tâm làm gƣơng cho con cái của mình. Tâm cũng giúp Nguyên rất nhiều trong 

phƣơng pháp sƣ phạm giáo lý. 

Tâm luôn đề cao vai trò của Chúa Thánh Thần trong công việc của cậu ấy. Nhiều ngƣời trong 

họ đạo gọi cậu ấy là “Thầy”. Có thể nói Tâm trở thành thần tƣợng của bao nhiêu ngƣời. Thế mà lúc 

nào cũng thấy cậu ấy điềm đạm, từ tốn, chân thành với cả họ đạo.  

Hai ngƣời còn đồng hành với nhau trong những giờ tập hát ca đoàn buổi tối. Tâm còn là nhạc 

công đánh đàn cho ca đoàn. Công nhận cậu ấy thông minh, biết đƣợc nhiều thứ quá chừng. Thảo 

Nguyên ngƣỡng mộ cậu ấy từ khi nào không biết. Ngày nào không gặp Tâm cô thấp thỏm đứng 

ngồi không yên, những khi gặp nhau Nguyên vui quá chừng. Trƣớc giờ tập hát Tâm thƣờng đánh 

những bản nhạc Nguyên yêu thích ”Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ” hay “Bức thƣ tình không lời” của một 

nhạc sỹ cổ điển mà cô không nhớ tên. Mƣời ngón tay Tâm lƣớt nhẹ trên phím đàn, tiếng nhạc lúc 

trầm lúc bổng, khi khoan thai lúc vội vàng, khi... làm trái tim Nguyên xao xuyến, thổn thức. 

Nguyên chống tay lên cằm đăm chiêu, đôi mắt mơ hồ xa xăm.  

Một buổi tối cuối hạ trăng sáng, sau khi tan lớp học giáo lý 

Nguyên về ăn tối rồi đi tập hát luôn. Một mình cô dạo bƣớc trong 
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khuôn viên nhà thờ, không gian yên tĩnh, ánh trăng rơi rớt trên vòm cây, gió mùa thu se lạnh, tiếng 

gió xào xạc trên lá dừa làm Nguyên rùng mình, thỉnh thoảng tiếng ếch kêu ộp oạp vọng vào từ 

ngoài cánh đồng. Bƣớc vào nhà thờ, dƣới ánh sáng mập mờ của ngọn đèn neon, và ngọn đèn dầu 

trên nhà tạm, Nguyên ngồi một mình trong góc khuất mắt hƣớng lên bàn thờ, nơi đặt tƣợng Chúa 

chịu nạn. Có lẽ chƣa bao giờ cô ngồi chiêm ngƣỡng tƣợng Chúa lâu nhƣ hôm nay. Thánh giá nhƣ 

dài thêm ra Chúa đang quằn quại trong nỗi đau thể xác, máu nhƣ chảy ra nhiều hơn làm nhòe cả 

khuôn mặt khắc khổ, vòng gai trên đầu nhƣ chĩa ra những cái gai nhọn đâm vào đầu Chúa sâu 

hoắm, thân thể Chúa nhầy nhụa máu và mồ hôi. Nguyên thổn thức, đau nhói “Cớ gì mà Chúa phải 

khổ vậy ?”. Có lần Nguyên đã đƣợc nghe cha giảng về tình yêu Thiên Chúa dành cho con ngƣời. 

Đỉnh cao của tình yêu ấy là cái chết trên thập giá. Ngày đó Nguyên còn mơ hồ lắm không hiểu ý 

nghĩa của câu nói ấy.  

Trong nhà thờ càng yên tĩnh hơn, đôi lúc Nguyên cảm thấy ngột ngạt, rùng mình, chỉ có mình 

cô với bóng tối cô nhắm mắt lại, đôi vai run rẩy cô muốn hét lên thật lớn, muốn chạy ra bên ngoài 

khỏi cái bóng tối dày đặc kia. Nguyên có cảm giác nhƣ có một thế lực đen tối đang dần tiến về phía 

cô, bóng đen càng gần hơn. Nguyên run rẩy, mồ hôi nhễ nhãi, trái tim đập loạn xạ, khuôn mặt tái 

tím lại không còn giọt máu. bóng đen luẩn quẩn trƣớc mặt cách cô không xa, nỗi sợ hãi đẩy lên vỡ 

oà, cô nhắm mắt lại hét toáng lên “Cứu con với”. Đột nhiên đèn trong nhà thờ bật sáng, kèm theo 

giọng nói quen thuộc.  

- Ai thế ?.  

- Nguyên cậu sao thế này ? Sao lại ngồi ở đây ? Sao mặt mày không giọt máu thế này ? Tiếng 

Tâm dồn dập hỏi. Nguyên bối rối cƣời ngƣợng.  

Hôm nay Nguyên dạy về bài “Ơn thiên triệu” cho các em nhỏ, không 

hiểu sao Nguyên nghĩ tới bản thân mình, Nguyên nghĩ tới Chúa, Nguyên mơ 

hồ “không biết mình có ơn gọi trong đời sống tu trì không nhỉ ? Chỉ biết rằng 

sau buổi dạy đó Nguyên yêu Chúa hơn, muốn tìm hiểu về Chuá nhiều hơn.  

Nguyên vẫn thƣờng xuyên ngồi một mình trong nhà thờ vào buổi trƣa, 

Cô không đọc kinh mà chỉ ngồi đó lặng thầm suy tƣ, nhìn tƣợng Chúa chịu 

nạn... lòng cô thấy bình yên. Chúa nhìn Nguyên, Nguyên nhìn Chúa, đôi mắt 

Chúa trìu mến, gần gũi đến lạ thƣờng. Với tâm hồn non nớt của đứa trẻ mới 

lớn Nguyên nhạy cảm lắm, cô yêu Chúa bằng tình yêu của một con Chiên với ngƣời Cha nhân từ 

giàu tình yêu và bao dung. Nguyên yêu Chúa bởi mỗi lần đến với Ngài cô thấy hạnh phúc, bình an. 

Không biết cuộc đời Nguyên sẽ đi về đâu nhỉ ? Không biết Nguyên sẽ đi theo con đƣờng nào ? Chỉ 

biết rằng gần đây Nguyên muốn tìm hiểu về Chúa nhiều hơn. Hàng ngày cô vẫn nghiền ngẫm Kinh 

Thánh, rồi hôn lên đó bằng tất cả tình yêu mến. Cô đã từng xúc động, xao xuyến tràn nƣớc mắt 

trong giờ linh mục dâng Mình Máu Thánh trên bàn thờ. Đã từng lặng ngƣời đứng ngắm một nữ tu, 

thầy dòng trong chiếc áo dòng tinh khiết.  

Tâm vẫn đánh những bản nhạc Nguyên yêu thích vào mỗi buổi tối trƣớc giờ tập hát, những 

bản nhạc đã ăn vào máu thịt Nguyên, ngày nào không đƣợc nghe nó cô cảm thấy thiếu thiếu cái gì 

đó. Bản nhạc hay Tâm ? Nguyên đã quá quen với sự có mặt của Tâm mỗi ngày. Tiếng nhạc hay 

tiếng lòng Nguyên thổn thức ? Nguyên ngụp lặn trong tiếng nhạc dịu êm, Nguyên thả hồn theo từng 

nốt nhạc trầm bổng, tâm hồn cô đang mơ mộng, Nguyên nhìn Tâm thán phục, rồi bất chợt họ gặp 

nhau trong cái nhìn lƣu luyến, khác lạ, Nguyên đỏ mặt bối rối bỏ chạy ra ngoài để lại Tâm, ông 

trƣởng ca đoàn và vài bạn ca viên khác đang ngồi tám chuyện. Tâm hồn Nguyên cồn cào, cô thấy 

mình tội lỗi quá. Trƣớc đây cô chỉ mới ngƣỡng mộ Tâm. Bởi cậu ấy vừa giỏi giang vừa nhiệt tình 

trong mọi công việc. Còn bây giờ... Nguyên thích Tâm rồi hay sao ? 

Nguyên vẫn giữ thói quen ngồi một mình trong thánh đƣờng sau mỗi buổi học căng thẳng. Cô 

thủ thỉ với Chúa nhƣ với Tâm, với một ngƣời bạn. Bên Chúa, Nguyên mơ hồ xa xôi : "biết đâu cô 

cũng trở thành một nữ tu, đƣợc mặc áo dòng, đƣợc đi phục vụ đây đó, đƣợc sống bên Chúa trong 

mọi khoảnh khắc. Trong lời cầu nguyện ấy có hình bóng của Tâm, Nguyên đã quá quen với sự có 
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mặt của Tâm hàng ngày, Tâm giúp Nguyên rất nhiều trong học tập, Nguyên cũng chỉ có Tâm là 

ngƣời bạn thân nhất, mọi trăn trở lo lắng cô đều chia sẻ với cậu ấy. Tâm hay Chúa, Chúa hay 

Tâm ? ? ? “Tại sao đến với Nguyên cùng một lúc ? Nguyên thảng thốt "Thập giá của con đây sao ? 

Con phải lựa chọn, nhƣng con có quyền đƣợc lựa chọn không ? Liệu sự lựa chọn của con có đúng 

đắn không ? Sắp tốt nghiệp rồi con không thể đứng ngã ba đƣờng lâu đƣợc. Chọn lựa là hy sinh, 

chọn lựa là mất mát, chọn lựa là khổ đau. Mà cuộc sống con ngƣời luôn phải chọn lựa”. Nguyên bối 

rối !!! 

Thời gian lƣớt nhanh nhƣ thoi đƣa, hai ngƣời đã tốt nghiệp phổ thông với tấm bằng loại giỏi, 

Tâm đƣợc tuyển thẳng vào một trƣờng đại học danh giá nhất, còn Nguyên thi đậu thủ khoa trƣờng 

đại học Ngoại Thƣơng. Ngày chia tay lên đƣờng mỗi ngƣời một ngả, Tâm vội vàng dúi vào tay 

Nguyên cuốn Kinh Thánh cùng những lời chúc chân thành nhất.  

Nguyên đƣợc nhận vào ở trong lƣu xá Mai Thanh nơi đây Nguyên đƣợc sống cùng các bạn 

cùng trang lứa dƣới sự dẫn dắt của các soeurs, cô lại có cơ hội tìm hiểu về Chúa.  

Chiều nay sau khi tan trƣờng, Nguyên lang thang trên con đƣờng Trƣơng Định rợp bóng cây. 

Hoàng hôn buông xuống những tia nắng tím nhạt nhạt nhòa, ngƣời qua lại vẫn tấp nập, hối hả, về 

với mái nhà yêu dấu của mình. Nguyên chạnh lòng nhớ mẹ, nhớ gia đình, Bất chợt hình bóng ai đó 

lƣớt qua quen quen, với cái dáng dong dỏng, màu áo xanh da trời. Tâm, đúng là Tâm rồi. Nhƣng… 

Nguyên bối rối…cô ngồi bệt xuống hàng ghế đá, trái tim cô lại một lần thổn thức, xao động 

đến khó hiểu. Trời đã tắt nắng, màn đêm dần buông xuống, nhƣờng lại giang sơn cho ánh trăng 

mƣời rằm nhô lên, lá cây xào xạc. Gió hiu hiu. Cô lại một lần nữa phải chọn lựa… Bóng tối dày đặc 

bao phủ… 

Màn đêm tan chảy nhƣờng lại cho ban mai của ngày mới…  

(Khai Hoa)
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NOEL NHỚ! 

Thời khắc hạnh phúc trong mỗi ngƣời chúng ta có lẽ là lúc sum họp bên gia đình, trong những 

dịp : trung thu, giáng sinh, tết.... Đó là thời điểm mọi ngƣời dành cho nhau những tình cảm thắm 

thiết, tràn đầy, thƣơng yêu nhất. Cũng trong dịp đặc biệt nhƣ thế, một bàn tay đã thắp lên ngọn lửa 

tin yêu, hy vọng cho trái tim của một cô bé, để ngày hôm nay cô bé ngày nào đã trƣởng thành. 

Cùng quay lại đêm Giáng sinh đáng nhớ ấy. 

Cũng nhƣ thƣờng lệ, anh Phúc hăng say trong công việc đến quên mất hôm nay là một ngày 

đặc biệt, ngày mà cả nhân loại hân hoan chào đón Đấng Cứu Tinh giáng trần.  

Đêm NOEL, tại quán cafe nơi anh làm, khách đến đông và nhộn 

nhịp, không chỉ những ngƣời có đạo mà hầu nhƣ tất cả đều cùng hân 

hoan, chia sẻ, chào mừng Chúa giáng trần. 

Không gian trong quán đầm ấm,  mọi ngƣời chúc nhau một 

mùa Giáng sinh an lành, rồi nâng ly... Không khí mừng lễ tràn 

ngập khắp các ngả đƣờng ; đỏ và trắng, gam màu nổi bật, mang đậm 

hƣơng vị Giáng Sinh bao trùm lên tất cả ; những đứa trẻ nghịch ngợm, 

đáng yêu trong bộ đồ ông già Noel ; những khuôn mặt rạng ngời trong nụ cƣời và 

niềm hạnh phúc.... Giờ làm kết thúc, anh ra về, niềm vui tràn ngập vì vừa đƣợc nhận lƣơng vừa 

đƣợc thƣởng nhân dịp Giáng Sinh. 

Trên đƣờng về, bất chợt, đập vào mắt anh là hình ảnh một cô bé đang co ro với chiếc áo mỏng 

manh, ngƣời em run lên cầm cập vì tiết trời cuối đông. Em đang khóc, khóc và nấc nghẹn. Em ngồi 

ở một góc phố nhỏ, dƣờng nhƣ đã lâu rồi. Không ai để ý đến em, phần vì ngƣời ta vô tƣ, phần vì 

không muốn mất niềm vui trong đêm noel. Phúc dựng xe đạp vào lề phố, anh không ngần ngại lại 

gần và hỏi thăm cô bé : 

- Em tên gì thế ? Sao em không về nhà ? Ba mẹ em đâu, để anh đƣa em về nhé ? 

Cô bé vừa nấc vừa trả lời từng câu hỏi của Phúc :  

- Em tên Hạnh, ba mẹ em mất rồi, em ở với mẹ kế, mẹ không cho em đi chơi Giáng sinh, 

không cho em ăn, bắt em đi bán vé số... huhu...  

Em khóc nức, buồn tủi khi nhìn thấy chúng bạn đƣợc quây quần, vui vẻ bên ngƣời thân. 

Khuôn mặt em tái nhợt vì lạnh và đói, nhƣng, em không muốn về nhà, nơi ấy còn lạnh lẽo và đáng 

sợ hơn. Cái nhìn em ngập trong nƣớc mắt, một nỗi buồn vây kín, không rời. 

Không đợi giải thích thêm, Phúc cởi áo khoác của mình đƣa em mặc, dắt tay em ra quán hủ 

tíu gần đó, gọi cho em ăn. Cảm nhận đƣợc niềm yêu thƣơng, cảm thông bên cạnh, phần vì quá đói, 

em ăn rất ngon, rất tự nhiên. Nhìn Hạnh ăn Phúc rất vui và thƣơng em quá. Đợi Hạnh ăn xong, Phúc 

nói : 

- Anh sẽ đƣa em về chỗ xóm trọ của anh, anh có cô bạn ở một mình cuối dãy trọ, anh sẽ nói 

cô ấy cho em ở chung, anh sẽ lo cho em học tới khi em vào đại học nhé! Nhìn em anh thấy rất 

giống đứa em gái của anh đã mất cách đây 5 năm. 

Một niềm vui tràn ngập, ấm áp. Chỉ mới gặp anh nhƣng Hạnh đã cảm nhận đƣợc một điều gì 

đó thật gần gũi và thân thƣơng bên anh. Một chút ngần ngại, rồi, Hạnh cám ơn anh, và cùng về với 

anh. Trong tâm trí cô bé 16 tuổi ấy hình ảnh về một ngƣời anh trai lí tƣởng xuất hiện, vốn mồ côi 

cha mẹ sớm, lại chỉ có một thân một mình, sự thiếu hụt tình cảm ấy hình nhƣ nay đã đƣợc Thiên 

Chúa bù đắp cho. Và, Phúc giúp cô bé một cách thầm lặng, nhiều khi thiếu tiền anh phải chạy vạy 

khắp nơi, làm đủ mọi việc, anh bỏ bớt thời giờ gặp bè bạn, sáng học xong là chạy về lo cơm cho hai 

anh em, trƣa thì tranh thủ đi tiếp thị, chiều thì đi làm ở quán cafe... liên tục nhƣ vậy cho đến ngày 
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Hạnh vào đại học, anh cũng đã ra trƣờng và làm một nơi ổn định... Nhƣng thật không may, một lần 

đi công tác đúng vào đêm Noel Phúc đã mất vì tai nạn. Vào thời điểm này trƣớc đây, anh đã thắp 

lên tia hi vọng, tiếp thêm luồng sinh khí mới cho một trái tim bé nhỏ.  

Tám năm trôi qua cô bé Hạnh ngày nào đã trƣởng thành hơn, đã ra trƣờng đi làm, không có gì 

bất ngờ khi Hạnh trở nên mạnh mẽ, cứng rắn, đầy nghị lực. Và điều mà không bao giờ Hạnh quên 

vào mỗi dịp Noel là đến thăm mộ Phúc, trò chuyện với ngƣời anh thân thƣơng của mình ; sau đó 

Hạnh đến làng SOS tặng quà cho các em mồ côi, vì ở đó chứa đựng những hình ảnh của chính 

Hạnh cách đây hơn 8 năm, nếu không có Phúc có lẽ Hạnh đã không đƣợc nhƣ bây giờ!  

Nguyện cầu Thiên Chúa ban cho chúng con biết yêu thƣơng, chia sẻ với những ngƣời không 

đƣợc nhƣ chúng con. Cho chúng con biết hy sinh quên mình nhƣ nghĩa cử cao đẹp của anh Phúc, hy 

sinh, phục vụ không vì lợi ích cá nhân, ngay cả đối với một ngƣời xa lạ.  

(Bền Chí)
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NHỚ! EM GÁI THÀNH SƠN 

Ai về Thành Sơn cho ta nhắn gửi 

Đôi chút tâm tình cùng cố hƣơng! 

Sơn Tây ơi mảnh đất hiền  

Những ngƣời thiếu nữ thắm nét duyên 

Ai trong đó đã vƣơng lòng ngƣời xa xứ 

Đêm đêm mộng về với quê hƣơng! 

Nơi trời kia in dấu bao hoài niệm  

Đƣờng Lê Lợi xƣa còn mãi bên hiên Thành  

Chiến hào xƣa giờ lặng nƣớc xanh 

Cành phƣợng đó còn khoe sắc thắm 

Sân trƣờng đó còn in dấu bóng hình, 

Ngƣời thiếu nữ lƣớt dài trong trí nhớ! 

... Nhớ những đêm trăng vàng bên Thành Cổ 

Mây đi đi gió bay bay nhè nhẹ, 

Liễu du dƣơng soi bóng bên chiến hào, 

Ngƣời thiếu nữ trên cầu! 

Soi mình ngắm trăng sâu. 

Trăng lững lờ lập lòe theo làn gió, 

Phản mặt hồ đƣa ánh sáng trăng leo 

Đôi mắt em long lanh dƣng dƣng giọt ngọc 

Đôi môi xinh mà em chẳng cƣời 

Hỏi anh đi rồi mai anh có nhớ! 

Nơi xứ đoài… 

… Ngƣời con gái mãi chờ anh! 

Đêm trăng vàng sáng mãi cùng năm tháng 

Nơi trời xa anh vẫn ngắm bóng trăng 

Nhớ về em ! một ngƣời con gái 

Đôi mắt xƣa vẫn còn đọng lại  

Trong tâm hồn mãi chẳng hề phai! 

   (Lãng Tử Xứ Đoài)
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