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Tuaàn naøy ñoïc baøi vieát cuûa Giaùo Sö Vieät Ngöõ Nguyeãn Höng Quoác treân Blog cuûa oâng treân trang ñieän töû cuûa 
VOA Tieáng Vieät (post leân ngaøy 11/1) coù caùi töïa gaây chuù yù laø : « Ngöôøi Vieät Vò Kyû ». Toâi thaáy coù theå trích 
daãn moät ñoaïn ñeå chuùng ta cuøng ñoïc vôùi nhau nhö phaàn môû ñaàu cho laù thö tuaàn naøy : 
 
«… Nhiều người, phải nói là rất nhiều người, thường nói: một người Việt Nam thì hơn một người Nhật; hai người Việt 
Nam thì bằng hai người Nhật; nhưng ba người Việt Nam thì lại thua ba người Nhật. Lại có người kể chuyện cười: Nếu 
bị rớt xuống một cái hố sâu, ba người Nhật sẽ tìm cách kênh nhau và kéo nhau lên mặt đất; còn ba người Việt Nam thì 
không bao giờ: Khi người này tìm cách trèo lên thì hai người kia sẽ nắm chân kéo xuống! 

Nhớ, đã lâu, trong một lần trò chuyện, nghe một trí thức Việt Nam ra vẻ ưu thời mẫn thế, than thở là sức mạnh 
của cộng đồng người Việt ở hải ngoại sẽ gia tăng gấp bội nếu mọi người biết ngồi lại và làm việc chung với nhau, một 
người bạn ngoại quốc, vốn là một học giả chuyên về Việt học, cười đáp: “Nếu biết đoàn kết thì đâu còn là người Việt 
nữa!” Tất cả người Việt Nam đứng đó đều im lặng. Làm sao mà cãi lại được chứ? 

Chính tính vị kỷ đã đẻ ra sự chia rẽ. » 
 
Giaùo sö Nguyeãn Höng Quoác noùi ra moät söï thöïc ñau loøng maø nhieàu khi chuùng ta bieát maø khoâng ai daùm noùi tôùi, 
tuy ñoù cuõng laø nhaän xeùt cuûa nhieàu ngöôøi ngoaïi quoác veà ‘ñaëc tính cuûa daân toäc ta’. Ñaëc tính chung cuûa Ngöôøi 
Vieät khaép nôi, trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc, laø vaäy, nhöng ñaëc tính naøy coù hieän dieän ôû trong Coäng Ñoaøn Coâng 
Giaùo chuùng ta hay khoâng? Caâu traû lôøi cuûa toâi laø khoâng vaø coù. Taïi sao ? 
 
Treân beà maët chuùng ta laø moät Coäng Ñoaøn ñoaøn keát vì neáu khoâng ñoaøn keát chuùng ta ñaõ khoâng coù cô sôû vaät chaát 
to lôùn nhö hieän thôøi. Hôn nöõa chuùng ta coøn coù nhieàu ñoaøn theå sinh hoaït saàm uaát vaø baän roän quanh naêm, vaø 
ñoaøn theå naøo cuõng ñoâng thaønh vieân. Caùc giaùo xöù UÙc nhìn vaøo chuùng ta hoï cảm thaáy theøm thuồng veà soá löôïng 
của caùc ñoaøn theå vaø soá caùc thaønh vieân cuûa töøng ñoaøn theå cuûa chuùng ta. 
 
Nhöng ñoù chæ laø beà maët, beà trong thì toâi nhìn thaáy luoân coù nhöõng laøn soùng ngaàm chæ chöïc xeù caùc ñoaøn theå vaø 
coäng ñoaøn ra nhieàu maûnh. Lyù do laø vì tình vò kyû cuûa chuùng ta. Ai cuõng chæ lo cho nhoùm mình vaø gaén boù vôùi 
nhoùm mình, coøn nhoùm khaùc thì maëc keä. Teä hôn coøn ngaám ngaàm chæ trích nhöõng ngöôøi khoâng hôïp vôùi nhoùm 
mình hay coù veû troåi vöôït hôn mình. 
 
Göông cuûa thaùnh Gioan Taåy Giaû trong Phuùc AÂm tuaàn naøy laø baøi hoïc boå ích cho moãi ngöôøi chuùng ta. 
« Khi aáy, oâng Gioan thaáy Chuùa Gieâsu tieán veà phiaù mình lieàn noùi : ‘Ñaây chieân Thieân Chuùa, ñaây Ñaáng Xoaù toäi 
traàn gian. Naøy toâi ñaõ noùi veà Ngaøi : moät ngöôøi ñeán sau toâi, nhöng ñaõ coù tröôùc toâi, vì Ngaøi cao troïng hôn toâi… » 
Vôùi nhöõng lôøi thaät roäng löôïng aáy, oâng ñaõ giôùi thieäu Chuùa Gieâsu vôùi chính moân ñeä mình vaø coâng chuùng, vaø 
laøm nhö theá laø oâng môû ñuôøng cho Chuùa ñeán vôùi ñaùm ñoâng. 
 
 OÂng Gioan, neáu theo söï thöôøng vaø theo ‘ñaëc tính cuûa daân toäc ta’, thì seõ phôùt lôø Chuùa Gieâsu, hay seõ chæ trích 
ñeå laøm giaûm uy tín cuûa Ngaøi ñi, vì moät ngöôøi ñang noåi tieáng nhö mình sao laïi daïi doät ñi laøm taêng theâm uy tín 
cuûa moät ngöôøi seõ laø ñoái thuû naëng kyù cuûa mình veà söùc loâi cuoán ñaùm ñoâng. Nhöng thay vì chæ trích, oâng Gioan 
laïi giôùi thieäu vaø ñöa Chuùa Gieâsu leân tröôùc maët ñaùm ñoâng. OÂng khoâng coi Chuùa laø ngöôøi seõ ñe doïa choã ñöùng 
cuûa mình, nhöng laø baïn vaø laø ñoàng minh. Nhö theá oâng ñaõ giuùp cho khôûi ñaàu söù maïng cuûa Chuùa trôû neân deã 
daøng hôn. Ñieàu naøy chöùng toû oâng coù moät nhaân caùch lôùn vaø laø moät ngöôøi coù loøng ñaïo ñöùc saâu xa. 
 
Ñaây laø moät baøi hoïc quan troïng cho moãi ngöôøi chuùng ta. Neáu chuùng ta luoân tìm thieáu soùt cuûa ngöôøi khaùc, luoân 
tìm caùch haï saùt vaùn ngöôøi khaùc, nhöõng ñieàu naøy noùi veà chính chuùng ta hôn laø noùi veà hoï. Vì chuùng noùi leân 
raèng chuùng ta laø ngöôøi nhoû moïn, heïp hoøi, vaø chaáp nhaát. Coøn khi chuùng ta môû loøng ra cho ngöôøi khaùc, noù giuùp 
chuùng ta khaùm phaù ra nhöõng ñieàu toát cuûa hoï, ngay caû khi chuùng bò aån daáu. 
 
Neân nhôù chính oâng Gioan ñaõ noùi : « Ngaøi phaûi lôùn leân, coøn toâi phaûi nhoû ñi ». Taát caû nhöõng vieäc ñaïo ñöùc, 
nhöõng ñoùng goùp cuûa chuùng ta cho coäng ñoaøn caàn phaûi laáy caâu noùi naøy cuûa oâng Gioan laøm phöông chaâm, vì 
neáu chuùng ta lôùn leân vaø noåi nang hôn Chuùa, thì taát caû nhöõng vieäc chuùng ta laøm laø chæ laøm cho chính chuùng ta. 
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