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ÐTC Phanxicô góp 25 ngàn
Euro để chống nạn đói (Vietvatican.

net, 21-7-2017)

Ngài đã đóng góp cho tổ chức
Lương Nông Quốc Tế, gọi tắt là
FAO, để góp phần trợ giúp dân
chúng tại miền Ðông Phi Châu đang
bị nạn đói và hạn hán đe dọa.

Trong sứ điệp gửi Tổng thư ký tổ
chức FAO hôm 3-7-2017, ÐTC
viết: "Với mục đích khuyến khích
các chính phủ, tôi muốn góp phần
vào chương trình của FAO để cung
cấp hạt giống cho các gia đình nông
thôn đang sống trong những vùng
phải chịu những hậu quả của xung
đột và hạn hán. Cử chỉ này (cùng
với những công việc mà Giáo Hội
đang thi hành theo ơn gọi của mình)
nhằm đứng cạnh những người
nghèo trên thế giới để giúp đỡ họ,
với sự dấn thân thực sự của nhiều
người khác."

Thông cáo của tổ chức FAO cho
biết tình trạng trầm trọng tại Nam
Sudan, với 6 triệu người phải chiến
đấu mỗi ngày để mong tìm được
lương thực hầu sống còn. Số người
cần được trợ giúp tại 5 nước khác ở
vùng Ðông Phi Châu là Somalia,
Ethiopia, Kenya, Tanzania và
Uganda; hiện nay ước lượng
khoảng 16 triệu người, tức là tăng
thêm 16% tính từ cuối năm ngoái.

ĐI TÌM VIÊN NGỌC QUÍ

ỞViệt Nambây giờ có những gì quí giá trên rừng, dưới biển hay dưới lòng đất
đều bị người dânhoặc nhữngngười có điều kiện, tìm cách khai thác triệt để. Trong
những năm tháng gần đây, có những người lang thang vào rừng, đi khắp chốn
rừngsâu,để tìmgỗtrầmhương,một loạigỗđặcbiệt tích tụnhữngthứtinhdầuquí.
Người ta chia loại gỗ quí này thànhnhiều loại khác nhau, tính từ bậc caonhất cho
tới bậc thấp nhất. Trước hết là kỳ namgồmcó bạch kỳ, thanh kỳ, huỳnh kỳ, hắc kỳ.
Sau đó là trầm hương cũng được phân ra nhiều loại khác nhau. Người ta nói rằng
nhữngngườiđivàorừngmàtrúngđậmnhữngthứgỗnàythìkểnhư là trúngsốđộc
đắc.Mườikýkỳnamcóthểbánđượcvài triệuđôla.Nhưngcũngcónhữngphutrầm
đi tìm thứ cây gỗ quí này hết ngày này sang tháng khác, hết năm này sang năm
khácmà phải trở về tay không. Rồi có những câu chuyện nhómnày đã giết nhóm
kiađểchiếmmón lộc rừngqúigiáđó.Cũngcónhữngngười saukhi kiếmđượcmón
lộc rừng qúi giá này và bán được món tiền lớn, nhưng ăn chơi phung phí đến nỗi
phảibị tángiabạisản.

Cónhữngngườibỏcảcuộcđờiđểđi tìmnhữnggìhọcho làquígiánhấtđối với
họ. Có người dám hy sinh cả cuộc đời để thực hiện những giấc mơ của mình. Có
người đạt được những ý địnhmuốn thực hiện. Nhưng có những người đành trở về
tay không hoặc kết quảmàhọ đạt được chỉ là những cái rất nhỏ nhoi. Cómột anh
chàngnhặtđượcmộtđồngđôlađúcbằngbạc.Từngàyđó,anhđiđâucũngđềucúi
xuống đường, tìm xem có cái gì quí để có thể lượm lên không. Sau ba mươi năm,
anhdùngmáyđểrà,anhnhặt được35đồngđôlabằngbạc,37đồng50centsbằng
đồng, hơn 18 ngàn nút áo đủ các loại, hơn 14 ngàn cây kim nhiều loại khác nhau.
Bởi vì lúcnàocũngnhìnxuốngđườngchonênanhchẳngcónhiềugiờđểnhìn thấy
trời xanh vàmây trắng ở trên đầu và những cảnh vật đẹp chung quanh và kết cục
anh phải mangmột cái lưng gù vì lúc nào cũng đi cúi xuống. Cuộc đời này vẫn có
những con người đi tìm kiếm như thế. Có biết bao nhiêu ước muốn, có biết bao
nhiêumục tiêu, có biết bao nhiêu giá trị con người cố gắng đạt tới. Nhưng câu hỏi
được đặt ra là: Được những cái đó rồi để làm gì, nếu cuộc đời của chúng ta không
biếtquihướngvềChúa?

Cuộc sốngcủachúng tanhưđi vàocơn lốc của thúvui, tiền tài, danhvọng, sắc
dục. Nhưng chúng ta hãy dừng lại để hỏi những thứ chúng ta tìm kiếm đó có dẫn
chúng ta vào Nước Trời hay không? Nếu những thứ đó không dẫn chúng ta vào
NướcTrời thì chúng tađangđánhmấtmộtkhobáuvôcùngqúigiámàChúaGiêsu
đã sánh ví như kho tàng chôn giấu trong thửa ruộng, như viên ngọc quí, người ta
cầnphảihysinhtấtcảmọi thứđểmuachobằngđược.Thậtsựthìchúngtacónhiều
cái đểđi tìmkiếmởnơi trầngiannày, nhưngcuối cùngvẫn làNướcTrời.Nếu thế thì
tấtcảmọiướcmuốn,mọimụctiêu,mọigiátrịvànhiệmvụtrongcuộcsốngnày,hãy
làmvì sángdanhChúa.Đừng làmbất cứđiều gì để đánhmất viênngọc quí đó. Tất
cảmọicái sẽquađi,nhưngNướcTrời sẽkhôngbaogiờmất.
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