
  ĐỨC KHÔN NGOAN SẼ KHUYÊN BẢO CON LÀM ĐIỀU THIỆN!  
 

 
Tháng 10 năm 2006, ông Christian Joncas đệ đơn lên Tòa Án kiện ông Jean 

Tremblay, thị trưởng thành phố Saguenay thuộc tỉnh Québec bên nước 

Canada. 

 

Lý do vụ kiện là vì ông thị trưởng Công Giáo thường đọc kinh trước mỗi khi chủ 

tọa các phiên họp của Hội Đồng Thành Phố. Ông Christian Joncas là Chủ Tịch 

Liên Nhóm Công Dân thành Saguenay. Ông muốn Tòa Án tuyên bố mình thắng 

kiện để có thể bắt buộc ông thị trưởng Công Giáo ngưng việc đọc kinh trước mỗi 

cuộc họp. 

 

Mặc dầu bị than phiền và bị kiện tụng như thế, ông thị trưởng Công Giáo Jean Tremblay vẫn bình chân 

như vại. Ông không nao núng. Ông tuyên bố vẫn tiếp tục đọc kinh trước mỗi phiên họp Hội Đồng 

Thành Phố. Ông sẵn sàng bảo vệ quyền tự do tôn giáo tức là quyền công khai bày tỏ Đức Tin Công 

Giáo của ông, cũng như của các công dân khác. 

 

Thế rồi ngày 18-11-2006 ông Christian Joncas tự động tuyên bố rút lại đơn kiện. Lý do là vì sau thời 

gian suy nghĩ, ông cảm thấy hổ-thẹn với lương tâm. Ông cũng là tín hữu Công Giáo vậy tại sao ông có 

thể chống lại việc tuyên xưng Đức Tin của một tín hữu Công Giáo khác, cho dù tín hữu ấy là ai đi nữa, 

kể cả ông thị trưởng thành phố??? 

 

Nhận tin vui, ông Jean Tremblay - thị trưởng thành phố Saguenay - bày tỏ hài lòng và nói: 

- Tôi nhận thấy rằng những cuộc chiến tranh đấu cho chính nghĩa thường kết thúc trong an bình tốt 

đẹp mà không cần phải lăng nhục hoặc đổ máu bất cứ người nào khác. Ông Christian Joncas đã quyết 

định đúng khi tự ý rút lại đơn kiện. Tôi xin cám ơn ông. Ông hành xử thật đẹp. Khiêm tốn là đức tính 

cao quí nhất luôn hướng dẫn con người trong mọi trường hợp, nhỏ cũng như lớn. 

 

Nhân dịp này, ông thị trưởng thành phố Saguenay đã nêu cao các giá trị của Đức Tin Công Giáo. Ông 

nói: 

- Càng ngày xã hội càng gặp nhiều vấn đề trầm trọng. Tôi thâm tín rằng chính Đức Tin Công Giáo giúp 

xã hội con người hiện đại tìm thấy trở lại các giá trị căn bản đích thật. Chính Đức Tin Công Giáo đã 

khai sinh – cho ra chào đời - người Canada nói tiếng Pháp ở Québec này. Vậy thì, chúng ta có nhiệm 

vụ trở về với Đức Tin Công Giáo và tuyên xưng Đức Tin Công Giáo. Đừng nao núng, cũng đừng sợ hãi! 

 

Sau cùng, ông Jean Tremblay quyết định: 

- Tôi tiếp tục đọc kinh lớn tiếng trước mỗi khi bắt đầu phiên họp Hội Đồng Thành Phố. Dĩ nhiên tôi 

không đi xa hơn khi xin cử hành Thánh Lễ tại Tòa Thị Chánh. Không. Tôi không làm thế. Tôi muốn giữ 

đúng mức quân bình. Nhưng tôi tin rằng mình không rơi vào tình trạng cực đoan khi cương quyết giữ 

vững quyết định đọc kinh lớn tiếng trước mỗi phiên họp Hội Đồng Thành Phố. 

 

... ”Tôi đã quyết định cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết Đức 

Khôn Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền lo 

lắng. Nhờ Đức Khôn Ngoan, tôi sẽ được vẻ vang giữa muôn người, và dẫu còn trẻ tuổi, tôi 

vẫn chiếm được sự nể-vì của các vị bô lão. Thiên hạ sẽ thấy tôi xét xử thật sáng suốt, và 

những người quyền thế sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt thán phục. Khi tôi lặng thinh, họ chờ tôi lên 

tiếng. Khi tôi lên tiếng, họ chăm chú lắng nghe, và khi tôi thao thao bất tuyệt, họ tỏ lòng 

cung kính. Nhờ Đức Khôn Ngoan, tôi sẽ được trường sinh bất tử, và muôn đời lưu danh hậu 

thế. Tôi sẽ thống trị chư dân, và các nước sẽ phải thần phục. Nghe danh tôi, các bạo chúa sẽ 



phải khiếp kinh. Tôi tỏ ra nhân hậu với dân chúng và quả cảm nơi trận địa. Trở về nhà, tôi 

nghỉ ngơi bên cạnh Đức Khôn Ngoan, vì làm bạn với Đức Khôn Ngoan, không bao giờ cay 

đắng, và chung sống với Đức Khôn Ngoan, chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú, 

hân hoan” (Sách Khôn Ngoan 8,9-16). 

 

(”Journal Vers Demain”, Pour le triomphe de l'Immaculée, 891e édition francaise, 68e année, Janvier-

Février 2007, trang 11) 
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