
                VÌ XƯA TA ĐÓI, CÁC CON ĐÃ CHO ĂN! 
 

”Trung Tâm Huấn Nghệ Auteuil - Apprentis d'Auteuil” là nơi tiếp đón các trẻ mồ côi, những bạn 

trẻ nghèo và gặp khó khăn. Được thành lập và được thừa nhận như một tổ chức bác ái công từ 

năm 1929, hiện nay Trung Tâm có mặt nơi 30 tỉnh của nước Pháp với 200 địa điểm khác nhau. 

Trung Tâm nhận được sự hỗ trợ tinh thần cùng sự quảng đại đóng góp vật chất của rất nhiều nhà 

hảo tâm đến từ khắp nơi trên nước Pháp. Sau đây là chứng tá liên đới bác ái của ông bà Bernard và 

Irène, cặp vợ chồng về hưu, dành cho Trung Tâm Huấn Nghệ Auteuil. Xin nhường lời cho ông bà. 

 

Đối với chúng tôi, trẻ em là hiện thân cho tương lai và thật là điều quan trọng khi ra tay giúp đỡ 

các trẻ em. Vì thế, kể từ khi về hưu, chúng tôi dấn thân hoạt động trong một Hội hỗ trợ học 

đường. Và chúng tôi làm việc không so đo tính toán giờ giấc, thời gian. Dầu vậy, chúng tôi biết rõ 

ràng rằng, con số các trẻ em và người trẻ lâm vào hoàn cảnh khốn khổ bần cùng cứ mỗi ngày một 

tăng thêm, ngay trên đất nước Pháp. Đồng hành với các em và người trẻ với sự kiên nhẫn và tình yêu thương, chúng tôi tin chắc 

rằng chúng có thể vượt lên trên hoặc thoát ra khỏi các vấn đề khó khăn của chúng. 

 

Vì thế, vào lúc phải đắn đo suy nghĩ để làm di chúc chuyển nhượng tài sản cho con cái, chúng tôi cũng đồng thời nhớ đến các trẻ 

mồ côi, những bạn trẻ nghèo và gặp khó khăn. Chúng tôi coi đó như là một chuyện đương nhiên và là lẽ bình thường. Để góp 

phần vào công trình trợ giúp các em hướng về tương lai với niềm tin tưởng, chính tình yêu của trọn một cuộc sống mà chúng tôi 

muốn truyền đạt cho các em và người trẻ. 

 

Thật ra tài sản của chúng tôi tương đối khiêm tốn và chúng tôi cũng không muốn làm cho con cái phải chịu thiệt thòi. Sau khi 

bàn thảo kỹ lưỡng với vị chưởng khế của gia đình mà chúng tôi biết rằng kế hoạch bác ái của chúng tôi là điều có thể thực hiện 

và không ảnh hưởng nhiều đến việc thừa tự gia sản của con cái. 

 

Chúng tôi đã đặt mua trước một bảo hiểm sinh mạng để chuẩn bị cho việc về hưu. Hiện tại nguồn tài chánh giúp chúng tôi đủ 

sống. Vì thế, chúng tôi quyết định chuyển nhượng cho Trung Tâm Huấn Nghệ Auteuil quyền thừa hưởng cái bảo hiểm sinh 

mạng của chúng tôi. Đây chỉ là một việc làm đơn sơ và Ban điều hành Trung Tâm Huấn Nghệ Auteuil đã tháp tùng chúng tôi. Dĩ 

nhiên phần chính yếu gia sản vẫn được dành cho con cái chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ được tiếp tục hiện diện bên cạnh 

những ai chịu đau khổ cách bất công và là những người chúng tôi thật lòng yêu thương trìu mến. Giữa lòng Trung Tâm Huấn 

Nghệ Auteuil chúng tôi biết rằng, các thanh thiếu niên kém may mắn và gặp khó khăn này sẽ có thể tăng trưởng, phát triển và 

trở thành những người lớn có trách nhiệm cho chính bản thân và cho cộng đồng xã hội. 

 

... Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu 

cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, 

như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những 

người bên hữu rằng: ”Hãy đến, hỡi những kẻ CHA Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho 

các con từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các con đã cho ăn, Ta khát, các con đã cho uống, Ta là khách lạ, các con đã tiếp 

rước, Ta mình trần, các con đã cho mặc, Ta đau yếu, các con đã viếng thăm. Ta bị tù đày, các con đã đến với Ta”. Khi ấy, 

người lành đáp lại rằng: ”Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con 

thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng 

con đến viếng thăm Chúa đâu?” Vua đáp lại: ”Quả thật, Ta bảo các con: những gì các con đã làm cho một trong các anh em 

bé mọn nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy” (Matthêu 25,31-40). 

 

(”PRIER”, l'aventure spirituelle, n.336, Novembre 2011, trang 31) 

 

 


