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Thì Tích Trữ Kho Báu 
 

 

Từ tháng 2 đến tháng 12 năm 

1916, thống chế Philippe 

Pétain (1856-1951) chỉ huy trận 

đánh khốc liệt nhất - trong thời 

đệ nhất thế chiến 1914-1918 - 

để đẩy lui sức tấn công vũ bão 

của quân đội Đức, tại Verdun, 

thuộc miền Đông Bắc nước 

Pháp. Trong trận chiến, binh 

lính Pháp phân chia thành nhiều 

trung đội. Mọi người dốc toàn 

lực để chiến đấu, vì đó là danh 

dự của tổ quốc .. Quân Pháp 

thắng trận vẻ vang nhưng với giá vô cùng đắt đỏ. Binh sĩ Pháp gục chết như rạ. Từ 

đó Verdun gắn liền với tên gọi ”Mồ Chôn Tuổi Trẻ - Rừng Núi Chiến Thắng”. 

 Một trong các binh lính trẻ tuổi can đảm dâng hiến mạng sống để bảo vệ tổ quốc thân yêu và 

gục chết nơi chiến trường Verdun là anh Alfred Joubaire 21 tuổi. Anh sinh trưởng tại thành phố 

Mayenne thuộc giáo phận Laval miền Tây Bắc nước Pháp. Trong bối cảnh tưởng niệm 100 năm 

đệ nhất thế chiến bùng nổ, tờ thông tin của giáo phận Laval đã phổ biến lá thư anh Alfred 

Joubaire viết cho Song Thân một thời gian ngắn trước khi tử nạn vào một ngày trong tháng 6 

năm 1916. Và Bức Thư đã đến tay Cha Mẹ chỉ vỏn vẹn vài ngày sau khi đứa con chiến sĩ từ giã 

cõi đời trong tuổi thanh xuân mơn mởn. Lá Thư biểu lộ lòng anh dũng chấp nhận hy sinh vì tổ 

quốc và nhất là phản ảnh nét đẹp linh hồn cao cả của một tín hữu Công Giáo vô cùng đạo đức. 

Sau đây là toàn văn Bức Thư dịu ngọt trải dài mối tình con thảo dạt dào bao la. 

 Thưa Ba kính yêu và thưa Má dấu ái. Không biết bao giờ lá thư này mới đến được tay Ba Má, 

bởi vì vào ngày Ba Má đọc bức thư này thì đứa con trai Fred của Ba Má, từng yêu thương Ba Má 

vô vàn, đã gục chết vì nước Pháp. Chính với niềm vui mà con sẵn sàng đổ máu đào, dâng hiến 

các đau khổ và hy sinh của con cho một lý tưởng quá cao đẹp khiến lòng con cảm thấy hân hoan. 

 Tuy nhiên con ra đi với một niềm luyến tiếc mênh mông, bởi vì con để lại đàng sau con một 

Người Cha và một Người Mẹ quá đỗi tốt lành, hết sức trìu mến, hai Đấng Sinh Thành mà trọn tư 

tưởng cùng tâm tình thương mến của con thường hướng về. Con cũng cảm nhận vào ngày con từ 



giã Ba Má là Ba Má sẽ bị đánh ngã vì sức nặng của nỗi đau đớn, bởi vì, con biết rõ ràng rằng, 

tình con thảo mà con dành cho Ba Má, sẽ được Ba Má bù lại gấp bội, gấp trăm ngàn lần. 

 Nhưng cùng lúc con cũng biết rõ Ba Má là bậc tín hữu Công Giáo vô cùng đạo đức đáng 

ngưỡng mộ và là những công dân cao cả của Pháp Quốc. Đó mới chính là những tước hiệu đẹp 

nhất đáng mong ước nhất. 

 Xin Ba Má đừng khóc! Con trai Fred của Ba Má thật sung sướng. Con trai Ba Má sẵn sàng chết 

vì tổ quốc thân yêu .. Từ Trời Cao được vui hưởng cuộc sống vĩnh cữu và phúc lành, con sẽ canh 

giữ Ba Má, bảo vệ Ba Má và yêu thương Ba Má mãi mãi. Chính Thiên Đàng mới là nơi một 

ngày kia tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau trong niềm hạnh phúc vô biên bất tận. 

 Con xin cám ơn Ba kính yêu, cám ơn Má dấu ái. Con xin chân thành cám ơn về tất cả những dịu 

dàng trìu mến và về trọn tấm lòng nhân lành mà Ba Má dành cho con! Con xin cám ơn vì Ba Má 

đã giáo dục con trở nên một công dân dũng cảm và là một tín hữu Công Giáo nhiệt thành. Chính 

nhờ các đức tính này mà ngày hôm nay con mới có khả năng chịu đựng những thử thách cam go 

nhất, đã trải qua những đau khổ kinh hoàng nhất. Xin chân thành ghi ơn Ba Má. Nếu chẳng may 

đã có lần con làm điều gì không đúng khiến Ba Má buồn lòng thì xin Ba Má tha thứ cho con. Xin 

Ba Má quên đi lỗi lầm của con! 

 Con xin giã biệt Ba kính yêu và xin giã biệt Má dấu ái. Anh từ biệt các em gái thân thương và 

các em trai bé bỏng của anh. 

 Con trìu mến ôm hôn mọi người vạn vạn lần. Hẹn gặp lại nhau trên Thiên Đàng. Hẹn gặp lại 

nhau một ngày gần đây. 

 Ký tên: Fred của Ba Má và của các em. 

 

 ... ”THIÊN CHÚA làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy 

quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ 

cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ 

được trường thọ, ai vâng lệnh THIÊN CHÚA sẽ làm cho mẹ an lòng .. Con ơi, hãy săn sóc 

cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có 

lú-lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người. Vì lòng hiếu 

nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. THIÊN CHÚA sẽ nhớ 

đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc 

đẹp trời. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị THIÊN 

CHÚA nguyền rủa” (Huấn Ca 3,1-16). 

 (”Paroles & Gestes”, Magazine Diocésain d'Information et de Communication du Diocèse de 

Laval, No 169, Mai 2015, trang 26) 
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