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PLEAÊ XOÁI PÔKRAÙ-MÔ’DIUÊ HNGEÂI PA XEAÊ TEA LONG
Hai 28.08.2012

* Lời mở
Trọng kính Đức Cha Phêrô,
Kính thưa Cha Tổng đại diện, quý cha cùng toàn thể cộng đồng dân
Chúa.

AÙ koâh kô bok xoái kan Peâtroâ,
Bok kan, tuùm kô bok xoái, ‘baê tuùm tai tang khu mau kuêi khoâp.

Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để cùng anh chị em dân làng Đăk Lung
và cả giáo phận được chiêm ngắm bàn tay quan phòng kỳ diệu của Thiên
Chúa và cũng thâm tín “Đường lối Chúa không phải là đường lối của loài
người”.

Noâ koá, pin tôkuoâÊm a tíu koá, dreng ‘baê mau pôleâ Tea Long, ‘baê tai
tang kôbong khoâp Kontum /wa ngoái-ngaùn tuùmtôdroaê tôwiahoù ‘nang/
ki Pa Xeaêhiaê pro / ‘baê xun loi i kraùti koá /“troaê Pa Xeaê / oâh ti xe cho
troaê kuêi môngeá.”

Xin chân thành cám ơn Đức Cha Phêrô kính mến, Cha Tổng Đại Diện
cùng gia đình giáo phận đã có những lời cầu nguyện và chúc mừng nhân kỷ
niệm năm thứ 10 tôi được Chúa đặt lên phục vụ giáo phận. Tất cả đều là
hồng ân Chúa. Thời gian qua, chắc chắn tôi có nhiều điều chưa làm được
hay đã không đáp ứng mong mỏi của anh em, xin thông cảm cho!

AÙ môneâ bok xoái kan Peâtroâ, / môneâ bok kan /‘baê on-hngeâi
Kôbong Khoâp, / tuùm tai tang hiaê aùi rôkong khoâp, / rôkong rôkao leùm
kô aù / a haitôba-weù hônaùm ki moâi chat / Pa Xeaê hiaê rah aù / peâi-cheaê-
aùm kô Kôbong khoâp. / Tuùm tai tang cho pon-môhuùa Pa Xeaê. / Tung
hai-kheá-hônaùm nah, / môni aù aùi heân tôdroaê ki aù oâh ti hai pro / lo hiaê
pro / laù ti aùi tro tuêi poù wa,/ poù poâita nhoù kô aù haù!
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Xin chúc mừng anh chị em Đăk Lung có ngôi nhà thờ mới. Xin cám ơn
Cha Cố Nguyễn Thanh Tùng đã cho số tiền 500 triệu cùng quý ân nhân để
xây dựng nên ngôi nhà thờ này. Cám ơn Cha Bình và anh chị em Đăk Lung
đã tự xoay xở mà không xin Tòa Giám Mục một đồng nào để xây dựng xong
ngôi nhà thờ này. Xin cho mỗi chúng ta biết chăm lo xây những ngôi đền thờ
sống động nơi chính con người, nhất là những người trẻ trong xứ đạo và
trong xã hội.

Haøk suaø ‘baê mau kuêi pôleâ Tea Long / aùi Hngeâi Pa Xeaê neáu. /
Môneâ kô bok xoái Nguyeân Thanh Tuøng / hiaê aùm lieê pôtaùm hriuê
rôtuh,/ dreng ‘baê wai weaê-aùm / wa mônhoâng hngeâi Pa Xeaê koá. /
Môneâ bok Bình ‘baê mau pôleâ Tea Long / hiaê peâi-cheaê pôkam deâi
cha / wa aùi lieê / wa môgeâi tôdroaê mônhoâng Hngeâi Pa Xeaêkoá, / laù /
oâh ti pa Hngeâi Bok Xoái Kan weaê. /Phoá kô rem ngeá pin / aùi toâu tuêi
toâu ihiam mônhoâng Hngeâi Khoâp ereh / a tíu kuêi môngeá dei tônaù pin,
/ ki moâi cho tuùm môngeá rôtaùm / tung tuùm tôring khoâp, / tung tuùm
pôleâ-pôlaù.

Giờ đây, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi để phần nào xứng đáng dâng lễ
tạ ơn hôm nay.

Noâ koá, pin atheá aùi tuêi siuê preùa / wa tôxang tôweaê pleaê xoái môneâ hai koá.

 Lời chia sẻ
Anh chị em thân mến,
Ngoh na o khíu -pa,

1. Nhà thờ, một nhu cầu chính đáng của người có đạo.
Hngeâi Khoâp, moâi tôdroaê kaùl pang ‘nang mau kuêi khoâp

Trong những ngày nay, tôi quay nhìn lại nhịp sống của giáo phận, tôi
thấy, khắp nơi trong giáo phận Kontum, đều xảy ra những “sự chuyện đáng
tiếc”. Hầu như xoay quanh “chuyện cái nhà thờ” hay “cái nhà nguyện”! Tốn
biết bao công sức, thời giờ và gây căng thẳng giữa xã hội và giáo hội, giữa
chính quyền các cấp và giáo hội địa phương. Cụ thể như chuyện cái nhà thờ
bằng tre nứa tạm của Cộng đoàn Đăk Lung kia đã từng “làm khổ” nhiều
ngừơi”! Chỉ nội tháng qua cũng đã có nhiều “cái nhà nguyện nho nhỏ” ở vùng
sâu vùng xa “gây nên sóng gió”.
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Tung tuùm hai kheá koá, / aù hwaùi ngaùn tuùm tôdroaê ki aùi / tung
kôbong khoâp, / aù hlo, lap luoâ / aùi hen “tôdroaê chai tuêi ihiam où
‘nang”. / Tuùm tai tang cho tôdroaê ‘na Hngeâi Pa Xeaê, / hngeâi khoâp! /
Hía hen iwaùù-rôdeâi, choâu-hai / ‘baê môjai tuêi deâi-poù / mau pôleâ ‘baê
mau tiuê, / mau ngeá pôkua ‘baê mau kuêi khoâp. / Moâtiah troái tôdroaê
hngeâi khoâp ‘pro ‘baê pô-où a pôleâTea Lo ng hiă mơjai tueêhen ngeá!/
Tung moâi kheá te, /xun hiaêaùi hen hngeâi khoâp tung kong rôwang hiaê
tram heân hó poâu-paù:

- Như ngôi nhà của anh chị Luyện tại Thôn 4, xã Hòa Phú, huyện
Chư Pah, tỉnh Gialai. Ngày 24.06.2012, chính quyền huyện xã bắt ép gia
đình Ông Luyện phải tháo gỡ căn nhà bằng sắt tôn dựng dở dang trên
miếng đất do Ông quản lý.

- Moâtiah hngeâi oái on-weaê Luyen a thoân 4 (puùn)xaõ Hoøa Phuù, Huyeän
Chö Pah, tænh Gia Lai. A hai peùa chat puùn/ kheá tôdroâÊu / hônaùm peùa
rôpau moâi chat peùa/mau pôkua huyeän-xaõrup on-weaê Luuyeänatheá
‘nhieâ hngeâi ‘baê meaê, / oâh ti hai môgeâi, kôpeâng tôneâi gaù.

- Như nhà nguyện Tea Pen, ở Xã Văn Lem, huyện Daktô. Ngày
31.07.2012, Chính quyền đích thân triệt hạ! Vì cái tội “Làm chui, không
có phép! Xin ai? Ai cho? Tại sao phải “làm” để rồi bị phá và cả làng sầu
muộn, tình cảm sứt mẻ.

- Moâtiah Hngeâi Khoâp Tea Pen, a xaõ Vaên Lem, Huyeän Ñaêk toâ. A hai
paùi chat moâi / kheá tôpah/ hônaùm peùa rôpau moâi chat peùa  : Tônaù mau
pôkua hiaê ‘nhieâ Hngeâi Khoâp ! / Xuùa kô aùi tôdroaê xoâi: / “mônhoâng
hngeâi tung pôkí, / oâh ti aùi pheùp! / Laù, / pa-eng kôboá? / Kôboá loh haù? /
Tilai atheá mônhoâng hngeâi, / hloái chiang wai ‘nhieâ tai tang / ‘baê tuùm
mau pôleâ siuê hôneùng ‘nang,/ tuêi loi chiang môhía. /

- Như CQ xã Rơkơi và huyện Sa Thầy không chấp nhận cho tổ chức lễ
thêm sức cho 143 em dân tộc Halăng tại Nhà thờ mới xây tại làng Kram
và phải đưa ra tổ chức tại sân vận động làng Lok Long. Thế là có xầm xì,
nghi ngại giữa cán bộ và giáo dân. Tại sao cứ phải làm mà không có
phép? Hôm đó là ngày 11.08.2012.

- Moâtiah mau pôkua xaõ Rôkôi ‘baê huyeän Sa Thaây / oâh ti loh pleaê xoái
pik kliuê / aùm kô moâi hriuê puùn chat paùi ngeá Halaêng, / tung Hngeâi Pa
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Xeaê neáu / a pôleâ Kram, / laù / atheá pleaê xoái a ploâng pôleâ Lok Long. /
Xuùa ti me, / aùi rôkong bleùm-hoâu, / oâh pa leùm ‘na ngeá pôkua ‘baê kuêi
khoâp. / Tilai atheá mônhoâng / laù oâh ti kaùl kô mau pôkua loh oâh?Hai me
cho / hai moâi chat moâi / kheá tôheùam / hônaùm peùa rôpau moâi chat peùa.
- Đau xót hơn nữa, ngày 12.08.2012 : CQ xã Kon Thụp tập họp dân làng
phong Dak Pnan và ép buộc phải rỡ ảnh tượng, bàn thờ, đồ thờ và MTC
chuyển về nhà chú Yao Phu. Căn nhà chung bỏ hoang bao năm “không
sao!”, nay dân làng sau khi tin đạo sửa sang lại làm nơi thờ phượng “êm
ả” suốt bao năm tháng không ai nói gì, nay bỗng “có chuyện!”. Lại căng
thẳng làm mất mối thiện cảm đã xây dựng bấy lâu! Tất cả dân đây là
những ngừơi cùi, tay chân không còn lành lặn! Có gì dứơi trần này có
khả năng an ủi họ hơn là “niềm tin vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót”
mà họ có thể dễ dàng gặp được Ngài nơi “cái nhà nguyện nhỏ bé này
! Lại chuyện nhà nguyện!
- Môjai tueê ihiam neáu /a Hai moâi chat peùa / kheá tôheùam / hônaùm peùa
rôpau moâi chat peùa / mau pôkua xaõ Kon Thuïp / hiaê tôkuoâm mau pôleâ
Ñak Pnan aùi ngeá hôbaùu jai / ‘baê rup pôleâ / atheá ju-tah loaê pôkleaê, um
noâu Maria, / tuùm tômeùam xoái, ‘baê Cha-Môheùam-Xtoâ, / ‘baê ja-choâu
tuùm tai tang / tung hngeâi Yao Phu. / Hngeâi tôchuoâm hiaê loâi  hen
hônaùm / “me oâhti aùi tôdroaê ki klai” / Noâ koá, / deá mau kuêi pôleâ hiaê
chiang kuêi khoâp, / wai hiaê bro hngeâi ki me, / chiang hgneâi khoâp, /
hônieâp-nieân hen kheá hen hônaùm, / oâh ti aùi kôboá kheâÊ ki klai, / laù noâkoá
aùi tôdroaê! / Môjai tueê deâi-poù, / môhía tuùm tôdroaê leùm, tôdroaê loi / ki
mau pôkua ‘baê mau pôleâ / hiaê aùi hong nah /. Tuùm mau kuêi pôleâ Ñak
Pnan / cho môngeá hôbaùu jai, / koù-cheâng oâh ti leùm, / heân hôdroù hôbaùu-
jai! / Hoâm aùi ki klai a roù tôneâi koá chiang hôleâm wai, / tangwai oâh ti
tôngah, / oâh ti loi kô Pa Xeaê, /Ngeá aùi tuêi môjo hô-uøi kô wai haù/, laù wai
chiang tram Pa Xeaê pang ‘nang /tung Hngeâi Khoâp me! / Tiah me, xun
aùi tôdroaê hngeâi khoâp.

Tất cả cũng chỉ vì cái “nơi thờ phượng”! Vì cái khác nhau giữa vô thần
và hữu thần! Giữa vật chất và tâm linh! Đến bao giờ “thiên hạ” mới hiểu
được rằng “Ngừơi ta chẳng phải chỉ nhờ cơm bánh (vật chất) mà thôi,
nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời” (Mt 4,4).

Tuùm tai tang xunxuùakô tôdroaêtíu khoâp. / Xun xuùa kô tôdroaê loi oâh ti
aùi Xeaê / ‘baê tôdroaê loi aùi Xeaê / cho pha phaù./ Xun xuùa kô tôdroaê tuêi-
ihiam / ‘baê tôdroaê tômeùam-tômok / Troâh la lai wai neáu ‘nai pleù
rôkong Pa Xe aê / hiaê kheâÊ ti koá: / “Kueê môngeá ereh / oâh ti xe to tôngah
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kô ‘ban te, / laù tôngah kô tuùm tai tang rôkong Pa Xeaê hne-kheâÊ.” (Mt
4,4).

- Nhìn bản đồ giáo phận Kontum 2005, nhan nhản kiểu “nhà thờ chui”
dưới biểu tượng căn nhà dân có cây thánh giá trên nóc. Bên CQ thấy
không cần nhưng lại “giữ cái quyền ban phát tùy thích và cũng tùy cái
chế độ phong bì hay gì nữa”, còn một bên thì không thể không có vì “nhu
cầu thiết thân và cấp bách”! Chỉ người đói mới biết đói thế nào! Chỉ
người khát mới thèm khát thế nào! Chỉ có người sắp đẻ mới thấy cấp
bách thế nào!  Không nhịn được! Không chờ có “giấy phép” được!
Không biết đến bao giờ thì cán bộ chính quyền Việt nam hôm nay hiểu
thấu cái nhu cầu thiêng liêng cao cả này. Chắc chỉ có tới lúc “cái chủ
thuyết vô thần không còn đất sống trong lòng người cán bộ”, các cán bộ
mới hiểu Lời Chúa sau đây “Con người không chỉ sống bằng cơm bánh,
nhưng còn sống bằng Lời Chúa phán ra” (Mt 4,4). Và lúc đó sẽ không
còn chuyện căng thẳng như bấy lâu nay. Kinh nghiệm Đăk Lung còn đó.

-Ngaùn hlaù mô-eùa cheh-tôneâi-tea / kôbong khoâp Kontum / hônaùm Peùa
rôpau pôtaùm, / hen hó “hngeâi khoâp ki kí” / ‘baê um cheh hngeâi kuêi
pôleâ / aùi hôdroù loaê pôkleaê a kua hngeâi. / ‘Na mau pôkua, / wai hlo oâh
ti kaùl,/ laù weù tôdroaêloh kôboá / tiu tuêi xeh wa, / ‘baê xun tiu tômeùam-
kônía-lieê / lo ki klai neáu! / ‘Na mau kuêi khoâp, / atheá aùi, atheá
moânhoâng, / xuùa kô ki me / cho tôdroaê kaùl où ‘nang! / To môngeá
môngua / neáu ‘nai kôklea ti lai! / To môngeá khua tea, / neáu ‘nai khua
ti lai! / To môngeá kôdrai wa che aùi / neáu ‘nai tôdroaê kaùl cho ti lai! /
OÂh ti kai xan! / OÂh ti kaùl koâm aùi hlaù mô-eùa loh! / OÂh ti ‘nai troâh la
lai / mau pôkua Vieät Nam noâ koá / neáu ‘nai pleù / tôdroaê kaùl thieâng
lieâng kan kei haù? / Môni / troâh deá tuùm tôdroaê hne /‘na tôdroaê loi oâh
ti aùi xeaê, / tuùm tôdroaê hne ti me / oâh ti aùi tíu ereh / tung ihiam-tueê
môngeá caùn-boä, / wai neáu ‘nai pleù rôkong Pa Xeaê / hiaê kheâÊ ti koá: /
“Kueê môngeá ereh / oâh ti xe to tôngah kô‘ban te, / laù tôngah kô tuùm tai
tang rôkong Pa Xeaê hne-kheâÊ.” (Mt 4,4). / Deá me,/ oâh pa aùi oái / tôdroaê
môjai tueê deâi-poù tiah nah. / Tôdroaê môhriam ‘na Tea Long xun oái!

2. Kinh nghiệm Đăk Lung :
Tôdroaê môhriam ‘na Tea Long

Kinh nghiệm Đăk Lung rất quý giá! Rất sống động! Cũng rất đáng
trân trọng



6

Tôdroaê môhriam ‘na Tea Long / cho kônía où ‘nang! / OÁi aùi
iwaù-môdeâi! / Xun tôxang ngin ngoái-ngaùn.

Anh em cần nơi thờ phượng. Không thể thiếu. Anh chị em đã bày tỏ
nguyện vọng chính đáng của mình dưới mọi hình thức, theo từng giai đoạn
với một đời sống đạo hài hòa thống nhất và tích cực trong xã hội. Bằng
chứng là anh chị em đạt tới 13 lần danh hiệu một thôn văn hóa gương mẫu.
Lúc đó, chính anh chị em đã khẳng định “cái quyền sống đạo của mình” qua
việc tự nguyện, tự giác và tự động “xây dựng” cho mình cái “túp lều thờ ở
đầu sân vận động kia”.   Chính quyền đã hiểu và đã chấp thuận đáp ứng
nguyện vọng chính đáng của anh chị em. Và chỉ sau vài tháng, anh chị em đã
xây xong ngôi nhà thờ khiêm tốn này. Tất cả đều thoải mái, hài hòa, vui vẻ.
Chính quyên chẳng mấ mát gì! Cán bộ cũng chẳng phải bỏ đồng nào mà lại
qua lại nhìn nhau thân thiện, không chút ngại ngùng. Người dân lại hăng say
tin tưởng!

Poù kaùl aùi tíu khoâp. / OÂh ti chiang kheâÊ oâh ti aùi. / Poù hiaê môhno
deâi tuêi wa pang ‘nang / tung hen tôdroaê, / tiu hai-kheá-hônaùm / ‘baê
ereh i leùm i tro / moâtiah rôkong Pa Xeaê hiaê hne / ‘baê tuùm kô môngeá,
/‘baê tuùm kôpôleâ-pôlaù. /Tôdroaê mônhen cho / poù hiaê aùi moâi chat paùi
xoâh: / pôleâ poù cho pôleâ Vaên Hoùa, / pôleâ leùm kei. / Xuùa ti me, / tônaù poù
hiaê pro tôdroaê / ki poù kaùl atheá aùi, / ki me cho tônaù poù/ ‘baê toâu tuêi toâu
ihiam, / ‘baê moâi tuêi moâi ihiam deâi-poù, / ‘baê tuêi wa xeh, / hiaê mônhoâng
“moâi to rôkoâp khoâp” a ploâng taù. / Mau pôkua hiaê ‘nai pleù, / hiaê loh hiaê
aùm mônhoâng, / hiaê tìa tro kô tuêi poù wa pang ‘nang. / Tung tôdroáu kheá,
/ poù hiaê môgeâi tôdroaê mônhoâng HngeâiPa Xeaê tuxiê ki koá. / Tuùm tai
tang hak suøa, / pôleùm deâi-poù. / Mau pôkua oâh ti hía ki klai! / Ngeá caùn-
boä xun oâh ti aùi  atheá aùm lieê, / laù ngaùn deâi-poù tung tôdroaê khíu-pa,/ oâh
ti aùi kô’meâi deâi-poù. / Mau pôleâ rôthaùm loi !

Nhưng trong thực tế, căng thẳng vẫn xảy ra nhiều nơi! Luật pháp qui
định rõ ràng quyền tự do tôn giáo và quyền sinh hoạt cùng xây dựng nơi thờ
phượng,  nhưng rồi “đôi bên” cứ phải  “chơi trò ú tim” với nhau. Khó hiểu và
đáng tiếc! Chuyện dài xã huyện đấy! Tất cả tùy thuộc chính quyền địa
phương đấy thôi! Tùy mức hiểu biết về tự do tôn giáo của các cán bộ xã
huyện đấy thôi!

Laù, noâ koá / xun oái aùi hen tíu / môjai tuêi deâi-poù où ‘nang ! / Luaât
tôneâi-tea hiaê cheh i nhen / tuùm tôdroaê ki mau kuêi pôleâ atheáaùi / ‘na
tôdroaê koâh-nhuoám tiu tuêi xeh wa,/ ‘na tôdroaê khoâp / ‘baê tôdroaê
mônhoâng hngeâi khoâp wa koâh-nhuoám Pa Xeaê, / laù peùa ‘pa / to pro paù
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deâi-poù. / Paù où, / oâh ti ‘nai, oâh, / to môjai tuêi où ‘nang! / Tôdroaê tôpui-
toái /‘na xaõ-huyeän hen hó! / Tuùm tai tang / tiu mau pôkua pôleâ-pôlaù
te! Laù, xun tiu tuùm mau caùn-boä xaõ huyeän / hoâm ‘nai-pleù / ‘na tôdroaê
koâh-nhuoám tiu tuêi xeh-wa haù!

3. Con người, ngôi đền thờ Chúa Thánh Thần.-
Kuêi môngeá, Hngeâi Khoâp Xeaê Ihiam

Nhà thờ bằng vật chất mà đã quan trọng, cần thiết đến thế, còn ngôi
đền thờ Chúa Thánh Thần là chính con người còn cần thiết và hệ trọng đến
mức độ nào! Có nhà thờ bằng gạch bằng đá mà không có con người có đức
tin, có đức hạnh thì cũng bằng không. Nhiều khi, nhiều nơi, nhiều người
chúng ta quá chăm chú tới ngôi nhà vật chất mà quên lãng xây dựng, tô điểm
ngôi nhà thờ bằng xương bằng thịt là chính con người. Nhiều khi chúng ta,
chính chúng ta những người tin đạo, lại đổ quá nhiều công sức vào việc xây
dựng những ngôi nhà sắt thép mà sao nhãng việc xây dựng chính bản thân
và tâm hồn mình cùng con cháu mình. Chuyện này còn thảm khốc gấp bội.
Không coi thường chuyện xây dựng những ngôi nhà thờ vật thể, nhưng cũng
không được phép coi nhẹ việc xây dựng ngôi đền thờ con người. Con người
là chính những ngôi thánh đường sống động và di chuyển khắp nơi. Như
Thánh Phaolô đã nói “Anh em là đền thờ Thiên Chúa ngự”     (2Cr 6,16).

Hngeâi Khoâp ‘baê hmoáu ‘baê gaêch/ cho xiam / cho kaùl tiah me, /
‘na Hngeâi Khoâp Xeaê Ihiam, / cho tônaù kuêi môngeá, / oái kaùl ta, / oái
xiam ta où ta tôkeùa lai neáu! / Aùi hngeâi khoâp ‘baê hmoáu ‘baê gaêch, / laù
oâh ti aùi kuêi môngeá loi i kraù, / oâh ti aùi kuêi môngeá leùm, / oâh ti aùi
môngeá tiuê, / tiah me cho tôkeùa oâh! / Hen tíu, hen xoâh, / hen môngeá
pin / hiaê toâu tueê toâu ihiam / mônhoâng hngeâi khoâp ‘baê hmoáu ‘baê
‘gaêch, / laù hieâÊt tôdroaê pôro,/ tôdroaê mônhoâng hngeâi khoâp ‘baê cha ‘baê
xe tônaù pin. / Hen xoâh pin, / tônaù pin cho kuêi khoâp, / hiaê mô’no hen
lieê, / heniwaùù-rôdeâi / wa mônhoâng hngeâi khoâp ‘baê meaê, ‘baê hmoáu, /
laù oâh ti aùi toâu tuêi toâu ihiam/ ngaùn-weù deâi tônaù pin, / cha-môhuùa pin
‘baê kuêi chaùu pin. / Tôdroaê ki me cho pôloaê pin où ta! / OÂh ti loh loâi /
tôdroaê mônhoâng hngeâi khoâp ‘baê hmoáu ‘baê gaêch, / laù / xun poâi-ta hieâÊt
/ tôdroaê mônhoâng hngeâi khoâp kuêi môngeá. / Kuêi môngeá cho hngeâi
khoâp ereh, / proâk lap luoâ. / Moâtiah troái xantoâ Poâleâ hiaê kheâÊ :/ “Poù cho
Hngeâi Khoâp ki Pa Xeaê oái tung me.”
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“Nhà-thờ-gạch-đá”, thường chỉ có người tin đạo mới bước vào, còn
“nhà-thờ-con-người”, mọi người đều có thể và thường hay bước tới, qua
các gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày. Chúng ta cần ưu tiên chăm sóc con người
của mình bằng chính đời sống đạo đức, đời sống tin yêu và phục vụ như
Thánh Phaolô đã viết cho Giáo đoàn Rôma : “1Thưa anh em, tôi nài xin anh
em, anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và
đẹp lòng Thiên Chúa. Ðó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng
Người. 2Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người
anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên
Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.” (Rm 12,1-2). Đấy
mới là những ngôi nhà thờ sống động và quý giá. Nhưng chính những nhà
thờ gạch đá lại cần có để làm nơi “xây dựng” những nhà thờ linh thiêng kia!

‘Na “Hngeâi Khoâp ‘baê hmoáu ‘baê gaêch”, / to aùi mau kuêi khoâp
neáu mot tung me, / laù ‘na “Hngeâi Khoâp cho tônaù kuêi môngeá”, / tuùm
kô môngeá / chiang mot tung me, / tôngah tôtram deâi-poù, / tôpui-tôno
deâi-poù rem hai. / Pin atheá ngaùn-weù kuêi môngeá pin hdroái hloâi, / deá
pin ereh i -leùm, / ereh i-tiuê, / peâi-cheaê-aùm kô wai / moâtiah troái xantoâ
Poâleâ / hiaê cheh hlaù mô-eùa thô / pôtroâh aùm kô khu mau kuêi khoâp
Roâmati koá: “1OÂ poù,/ aù tôkruù-pa poù, / poù atheá pleaê deâi tônaù / chiang
tômeùam xoái i ereh, i leùm/ ‘baê tro tuêi Pa Xeaê. / Ki me cho troaê tôxang
‘nang / wa kô poù koâh nhuoám Di. /2Poù poâi ta ereh tiu tuùa wai a roù
tôneâi koá, /laù atheá pôhleh tuêi ihiam poù chiang neáu, / wa kô chiang
kônoù-‘nai u lai / cho tuêi Pa Xeaê wa: / tôdroaê ki klai cho leùm, / ki klai
cho tro tuêi Di, / tôdroaê ki klai cho leùm keâi.” (Rm 12,1 -2). / Ki me cho
tuùm Hngeâi Khoâp ereh ‘baê kônía ‘nang. /Laù, / tônaù tuùmHngeâi Khoâp
‘baê hmoáu ‘baê gaêch / cho kaùl wa aùi tíu mônhoâng Hngeâi Khoâp thieâng
lieâng taù!

Anh chị em thân mến,
Hôm nay khánh thành nhà thờ Dăk Lung, trong tâm tình hân hoan cảm

tạ Chúa, tôi xin tóm kết mấy điều tâm tình như sau :

OÂ poù, / ngoh na o khíu-pa,
Hai koá, / hai pôkraù-mô’diuê Hngeâi Pa Xeaê Tea Long, / tung

tôdroaê hak suøa / ‘baê môneâ kô Pa Xeaê,/ aùkheâÊ kô poù paùi tôdroaê xiam/
‘baê ta tuêi ta ihiam aù:

1. Tạ ơn Chúa đã ban cho xứ đạo Đăk Lung ngôi nhà thờ mới này. Qua
bàn tay giúp đỡ của quý ân nhân, trong đạo cũng như ngoài đời.
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Môneâ kô Pa Xeaê / hiaê aùm kô tôring Tea Long / aùi hngeâi Pa Xeaê
neáu koá, / tôngah kô mau kuêi khoâp hiaê weaê, / xun moâtiah mau pa-kong
hiaê weaê./

2. Cám ơn chính quyền đã chấp thuận cho phép và tạo điều kiện để việc xây
dựng tiến triển mau chóng tốt đẹp.

Môneâ mau pôkua / hiaê loh ngin mônhoâng hngeâi Pa Xeaê koá / ‘baê
tuùm tôdroaê leùm chiang môgeâi./

3. Có ngôi nhà thờ mới, anh chị em chúng ta không được quên nhiều nơi còn
chưa có nơi thờ phượng và nhiều anh chị em chưa được nghe biết Danh
Thánh Chúa. Chúng ta có sứ mạng chia sẻ niềm hạnh phúc đức tin cho mọi
người. Hãy sử dụng ngôi nhà thờ mới này trong tâm hướng thừa sai đó.

Noâ koá, / hiaê aùi Hngeâi Pa Xeaê neáu, / poù poâi-ta hieâÊt tôdroaê ki koá: /
hen pôleâ oâh ti hai aùi tíu khoâp, / hen môngeá oâh ti hai tang, / oâh ti hai
‘nai Inai Jeâxu Kritoâ. / Pin aùi hônoaê / xoaê tôdroaê phiu nieân tuêi loi / aùm
kô tuùm môngeá. / Atheá xuùa Hngeâi Pa Xeaê neáu koá / tiu hônoaê ki me.

Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng!
Xin cám ơn mọi người.

OÂ Pa Xeaê, / tuêi Eh môjo hô-uøi, /aù ‘di ‘do pô-ö pô-eaê!
Môneâ kô poù hen.

 Lời nhắn nhủ

1. Đời sống thống nhất hài hòa đạo đời .
Tôdroaê ereh kuêi khoâp / mot i leùm tung tôdroaê ereh pôleâ-pôlaù.

Giữa đạo và đời. Anh chị em Đăk Lung là tấm gương sáng. Suốt bao năm
tháng sống 4 không ( không nhà thờ, không linh mục, không phụng vụ, không
tu sĩ), anh chị em vẫn kiên vững sống đức tin và thể hiện đức tin qua 13 lần
được xã hội tuyên dương là thôn văn hóa cấp huyện (10 lần), cấp tỉnh 3 lần.
Người công giáo đích thực, chính là người con hiếu thảo, người công dân tốt
nhất trong xã hội.
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‘Baê tôdroaê ereh cho kuêi khoâp / ‘baê tôdroaê ereh cho kuêi pôleâ, / mau
pôleâ Tea Long cho leùm ta / wawai pro ‘boái. / Tung pôlaù puùn chat
hônaùm (suoát 40 naêm: 1972-2012), /‘baê puùn tôdroaê oâh ti aùi: /oâh ti aùi
hngeâi khoâp, / oâh ti aùi bok xoái, / oâh ti aùi pleaê xoái, / oâh ti aùi ja tiuê- bok
muêi oái, / laù poù hiaê ereh tung tuêi loi kraù, /‘baê hiaê môhno tôdroaê ki me
tung moâi chat paùi xoâh / ki wai ö-eaê pôleâ Tea Long/  cho  pôleâ leùm ta:/
Huyeän, / moâi chat xoâh; / Tænh, / paùi xoâh. / Kuêi khoâp pang ‘nang / cho
môngeá leùm tung on-hngeâi, / cho môngeá leùm tung pôleâ-pôlaù. /

2. Đời sống con người khôn lớn.
Tôdroaê ereh kuêi môngeá ‘nai-pleù.

Lớn về tuổi tác, lớn về trí khôn, lớn về lòng tin. Đặc biệt chăm lo vun
trồng con người, vun trồng lớp trẻ. Vun trồng ơn gọi linh mục, tu sĩ. Không
một con em nào được bỏ học hay nghỉ học sớm. Học. Học mãi. Học đến
chết. Học để nên người hữu ích cho xã hội và Giáo hội. Học để làm người
môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, để làm linh mục và tu sĩ thừa sai.

Reù ton, reù kan /‘na hônaùm ereh, /‘na tôdroaê ‘nai-pleù, /‘naù tuêi
loi./ Tôdroaê ki moâi, / poù atheá aùi toâu tuêi toâu ihiam /‘na  tôdroaê hne
tôdroaê môhriam kuêi môngeá, mau kuêi-neù, / chiang bok xoái, ja tiuê, bok
muêi. /OÂh ti aùi kôboá chiang loâi môhriam / lo ti hai môgeâi tôdroaê
môhriam. /Môhriam, / môhriam ‘di ‘do, / môhriam troâ h hla. / Môhriam
wa chiang môngeá leùm, môngeá tiuê / aùm kô mau pôleâ ‘baê Mau Tiuê. /
Môhriam / wa pro môngeá ‘deùam pang ‘nang Kaùn Jeâxu, /wa pro bok
xoái, /ja tiuê, bok muêi, /peâi-cheaê aùm kô Kong Pleng.

3. Đời sống chứng nhân loan báo Tin Mừng-
Tôdroaê ereh ngeá pro mônhen pôtang Hak Phiu

Tin theo Chúa là một hồng ân vô giá. Nhiệm vụ chính yếu người có đạo
là chia sẻ niềm tin này, ra đi giúp mọi người cùng biết Chúa và tôn thờ Ngài.

Loi ‘baê laùm tiu Pa Xeaê / cho pon-môhuùa kônía où ‘nang. /
Hônoaê xiam mau kuêi khoâp / cho laùm xoaê aùm tôdroaê loi koá, /weaê kô
tuùm môngeá / kônoù-‘nai Pa  Xeaê ‘baê koâh nhuoám moâi Ngeá Di te.


