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Nhấc điện thoại lên tôi nghe tiếng nói của một người quen xưa. Chị tâm sự với tôi về những vấn đề 

Chị đang gặp. Một điều Chị nói là cộng đoàn nơi Chị ở đang trong thời gian bầu ban chấp hành Giáo 

Xứ. Chẳng hiểu tại sao, nhưng chỉ nghe rằng có rất nhiều khó khăn. Không biết chuyện rắc rối thế 

nào, mà Chị nói người ta ở đây làm rối reng tùm lum như những người điên vậy. 

Nghe Chị nói tới đây tôi không kềm được nên cắt lời Chị: “Chị ơi, người điên không điên như Chị 

nghĩ đâu. Chị dùng hình ảnh của người điên để so sánh với những người gây ra những chuyện rắc rối 

và lộn xộn nơi Chị ở, thì sai lầm rồi. Người điên người mát họ không rắc rối như thế đâu.“ Tôi dám 

nói với Chị như vậy, vì tôi đang sống với người điên và người mát. Từ ngày tôi được phép chia sẻ 

cuộc sống với họ trong một mái nhà, ngồi cùng bàn với họ, chia cùng họ một nồi cơm và một tách 

trà, cùng chơi với họ và cùng đi dạo để nhìn cuộc đời với họ, tôi đã hiểu được thêm cái nền tảng căn 

bản của cuộc sống. Cái nhìn của tôi về ý nghĩa cuộc đời được lộ rõ hơn. Đặc biệt đôi mắt của tôi đã 

được những người bạn điên-mát-khùng thánh hóa và biến đổi. Họ đã tháo cặp mắt kiếng cuộc đời mà 

tôi đang đeo xuống, thay vào đó họ chỉ cho tôi thấy nên nhìn cuộc sống với ánh mắt nào và từ góc độ 

nào. 

Nhớ thuở xưa khi còn nhỏ, gần nhà tôi có một vài người bị bệnh tâm thần. Tôi chẳng biết gì nhiều về 

họ, nhưng chỉ biết rằng người ta kêu họ là kẻ điên và người mát. Suốt ngày họ ngồi trong nhà, chân 

tay co rúm lại và cứ vậy mà gãi. Đôi khi ngồi chán rồi họ lại đâm ra cười. Một giọng cười ròn rã kéo 

dài mườn mượt. Giọng cười đó hấp dẫn bọn trẻ hàng xóm và rồi người mát kẻ điên đó trở thành “món 

đồ chơi“ của lũ trẻ tinh nghịch. Chúng hùa nhau kêu ơi ới, để người điên kẻ mát được dịp hùa theo 

kêu lên inh ỏi. Kêu đã rồi chúng lại rủ người điên kẻ mát kia chạy tới chạy lui xung quanh khu xóm, 

vừa chạy vừa hò phá tan bầu khí yên tĩnh của một góc phố nhỏ. Chơi xong lũ trẻ  đuổi người điên kẻ 

mát về nhà và rồi lấy đá ném họ nữa. Mọi người thấy vậy nhưng vẫn coi là chuyện bình thường, 

người điên kẻ mát mà có giá trị gì đâu.  

Không chỉ lũ trẻ được cuộc đời đeo vào cặp mắt kiếng đó, mà một số người được coi là trưởng thành 

cũng chẳng biết cặp miếng kiếng cuộc đời trao cho họ, có giúp họ nhìn cuộc sống trung thực và đúng 

nghĩa hay không. Tới đây, tôi không thể quên được một xì-căng-đan nơi quê tôi ở xưa. Khi nghe tới 

chuyện đó tôi đã rùng mình và chẳng còn biết ai là kẻ điên và ai là người mát. Chuyện là một anh 

chàng thanh niên thông minh, tuấn tú đẹp trai bỗng chợt dụ dỗ một cô gái mát gần nhà và đã ăn nằm 



với cô ta. Thú vui đã qua, trách nhiệm cũng biến mất. Cô gái mát kia làm sao biết phải chăm sóc thân 

thể càng ngày càng nảy nở của mình đây. Cái bào thai lớn dần, với thân là gái mát thì biết phải kiêng 

cữ sao đây. Đâu rồi người đàn ông được coi là bình thường? Cô gái mát ngày ngày vẫn đi qua đường 

phố và phụ giúp người mẹ bán gánh rau kiếm sống hàng ngày. Người người nhìn cô với bào thai 

trong bụng, nhưng chẳng ai trách cô gái mát, chỉ trách người đàn ông bình thường sao lại điên khùng 

và thiếu trách nhiệm như vậy. 

Thực vậy, cuộc đời nhìn kẻ điên người mát là những con người hạng bét. Ai muốn chửi người khác 

một câu, thì có thể thốt lên rằng: “đồ điên“. Câu nhẹ hơn sẽ là: “mày mát rồi hả?“. Người điên kẻ mát 

trở thành một mực thước thấp nhất trong bậc thang giá trị của cuộc đời. Đến nỗi trong lịch sử của thế 

giới, nhà độc tài Hít-le đã cố ý tìm cách triệt hạ những con người điên, mát và khùng ra khỏi đời sống 

của xã hội. Với ông ta những con người này không đáng giá gì cả, vì họ chẳng làm gì giúp ích cho 

xã hội mà ngược lại trở thành một gánh nặng cho mọi người và cho đất nước. Vì thế, với Hít-le, thì 

giết quách họ cho xong. Cũng có một số bậc làm cha mẹ và một số người có trách nhiệm trong xã hội 

đang có chiều hướng cản trở những thai nhi sinh ra vào đời, vì họ biết rằng những thai nhi đó khi 

chào đời sẽ bị tật nguyền, sinh ra sẽ không là đứa trẻ bình thường, vì thế phá bỏ những thai nhi đó 

ngay từ trong trứng nước là hay nhất. Có người còn coi đó là một điều tốt lành nữa chứ, nghĩa là đỡ 

khổ cho những thai nhi đó, và đỡ gánh nặng cho người thân và xã hội. Mọi người đỡ phải nghe những 

tiếng kêu ơi ới bất bình thường.  

Ở đây tôi không muốn đi vào trong phạm vi của luân lý, để phân tích xem những cái nhìn đó có đúng 

hay không, nhưng tôi muốn ở lại trong thực tế cuộc đời, đặc biệt lúc này ở bên cạnh các anh chị em 

bị gọi là mát và điên, lắng nghe họ, cùng cảm với, cùng nhìn với họ, cùng cười với họ và đôi khi cùng 

đau với họ.  

Tôi tin rằng họ sẽ trả lời cho cuộc đời về những gì cuộc đời đã khinh thường họ. 

Rời thành phố nhộn nhịp và ồn ào đang sống, tôi đến thăm một số người quen. Thật vui khi gặp lại 

bao người thân yêu. Nhưng tôi cũng đã phải lắng nghe biết bao nhiêu chuyện đau khổ trong cuộc đời. 

Những hằn thù, bao chia ly, những khổ đau, bao sự bất mãn về cuộc sống và về cả Thiên Chúa. Tâm 

hồn tôi lúc đó không chỉ chan chứa niềm vui, mà còn chất chứa cả những đớn đau của đời người. Tôi 

chẳng hiểu tại sao cuộc đời của những con người bình thường này lại có nhiều chuyện rắc rối đến 

vậy. 

Chào cuộc đời bình thường, tôi bước vào một cộng đoàn có tên là L’arche, nơi các anh chị em bị bệnh 

tâm thần đang chia sẻ một mái nhà với các anh chị em bình thường khác. Vừa tới nơi, tôi được người 

hướng dẫn giới thiệu chỗ ở và sinh hoạt, sau đó đi thăm và chào các anh chị em khác. Vừa bước vào 



phòng khách tôi thấy một số người bị bệnh tâm thần. Kẻ thì đang ngồi ghế xe lăn, người thì đang nằm 

trên ghế sa-lông, người khác nữa thì đang đứng đó và thân thể đang di động tới lui như trong tư thế 

của người đang tập thể dục. Bỗng chợt một khuôn mặt hơi man mát chạy đến bên tôi và đưa tay: 

“Hello!“ Tôi xòe bàn tay của mình ra nắm lấy bàn tay anh ấy và cũng thưa “Hello“. Nụ cười và thái 

độ chân tình của Marc, tên anh ấy, đã sưởi ấm tâm hồn tôi ngay giây phút đầu tiên này, Marc đã làm 

dịu đi trong tôi những băn khoăn và nặng nề tôi đang có về cuộc sống. Sau đó, tôi nhận ra Marc chính 

là một trong những chủ nhà của cộng đoàn nơi đây. Nhưng anh ta là một người mát mà. Vâng, đúng 

thế, nhưng ở đây các anh chị em bị coi là mát và điên chính là chủ nhà. Họ chính là trung tâm điểm 

của cộng đoàn nơi đây. Tất cả đều hướng về họ và mọi người đều nhìn cuộc sống qua chính các anh 

chị em này. 

Từ lúc đó, tôi được các anh chị em bị bệnh tâm thần tháo xuống cặp kiếng cuộc đời đã đeo cho tôi 

suốt hơn ba mươi năm qua. Sau đó tôi đến làm quen với họ. Tôi chẳng biết làm gì cả. Ngược lại tôi 

còn hơi sờ sợ vì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng cuộc sống của những người điên và kẻ mát không 

rắc rối và bất bình thường như cuộc đời đã dạy tôi đâu.  

Tới bữa cơm tối, tôi ngồi vào bàn ăn. Nhưng tôi ngạc nhiên nhìn các anh chị em bình thường đút cơm 

cho các anh chị em bị bệnh tâm thần vừa mát, vừa liệt, cừa câm và vừa mù. Ngồi ăn mà lúc đầu tôi 

không thể nuốt được. Tôi chẳng còn thấy ngon lành gì cả, vì bữa ăn không được bình thường như 

mọi khi. Lúc này tôi mới nhận ra rằng mình cần phải tháo đôi kiếng cuộc đời xuống, để nhìn các anh 

chị em bằng đôi mắt của tình người. Nhờ vậy, bữa ăn qua đi mà lòng tôi cảm thấy vui nhiều. 

Lúc đó tôi sực tỉnh và hiểu ra rằng đã từ lâu cuộc đời này dạy cho tôi khám phá giá trị đời người qua 

đôi kiếng của sự thành danh, của sự giàu sang, của sự giỏi giang và của những gì được coi là đẹp mỹ 

miều và thông minh vô vàn. Nhưng những giá trị đó tôi không tìm được nơi các anh chị em bị bệnh 

tâm thần. Nơi họ tôi nghe một tiếng chào Hello đi với nụ cười chân tình phát xuất từ tấm lòng chân 

thành của họ. Có lúc tôi ngồi bên cạnh một cô gái ngoài ba mươi tên là Pêtra bị bệnh tâm thần từ khi 

mới sinh. Cô không nói được và tối ngày chỉ ngồi đó, nếu không có ai dẫn cô đi dạo. Sau gần một 

tiếng ngồi chơi với cô, tôi nhìn cô và cười với cô. Đáp lại thì cô nhìn chỗ khác và đôi khi nằm xuống 

che mặt đi. Nhưng bỗng chợt cô nhìn tôi và nở một nụ cười. Nụ cười của cô đã nói cho tôi biết rằng 

cô đã hiểu tôi và cô muốn trao cho tôi tình người chân chính. Lần khác tôi ngồi gần Elke, một cô gái 

khác đã bị bệnh tâm thần từ hồi nhỏ, ngoài ra cô còn bị liệt và thân thể bị co quắp lại, Elke cũng bị 

mù và không nói được rõ, chỉ ơi ới vài câu, nhưng nơi cô tôi cảm được một sức sống rất mãnh liệt. 

Lúc đầu tôi chẳng hiểu những âm thanh phát ra từ miệng cô có nghĩa là gì. Sau đó tôi đã hiểu được 

chút ít. Tôi khám phá cô rất thích bài hát ,,Neues Lied im alten Land – Bài hát mới trong miền đất 



cũ“. Tôi ngồi và hát cho cô nghe. Lòng cô phấn khởi biết chừng nào. Tôi cảm được nỗi vui mừng của 

cô, tôi khám phá được một tâm hồn tràn đầy yêu thương đàng sau những gì mà cặp kiếng cuộc đời 

chê là không giá trị. Ngồi bên cô, cầm tay cô tôi hát với cô.  

"Kennst Du das alte Lied? – Bạn có quen bài hát ngày xưa? Người ta đã hát từ lâu lắm rồi, bài hát về 

tình yêu, về niềm vui, về khổ đau và về cả sự vĩnh cửu. Mọi người đang ở trên đường, nhưng ai sẽ 

nắm tay họ, giải thoát họ ra khỏi sợ hãi, khỏi cô đơn và dẫn đưa họ về miền đất hứa?“  

Lời của bài hát diễn ta đúng tâm trạng của cô.  

Lời của bài hát như là câu hỏi cô đặt ra với tôi.  

Lời của bài hát làm tôi nhớ lại Jean Vanier, một người đã cảm được nỗi cô đơn thê thảm mà các anh 

chị em bị gọi là mát và điên đang phải chịu đựng, ông đã hiểu được sự sợ hãi và những đau khổ đang 

chất chưa trong tâm trạng của những người bị xã hội khinh miệt, vì thế ông đã quyết định rời ghế 

giáo sư đại học, dứt bỏ thanh danh và sự nghiệp của mình, để làm bạn với những kẻ điên và người 

mát. Cùng với hai người điên và mát ông đã thành lập cộng đoàn Arche đầu tiên cách đây hơn 40 

năm ở gần Paris. Cộng đoàn này cần trở thành một miền đất hứa, nơi đó cả người điên, người mát và 

những người bình thường sẽ trở nên người thực sự, dù họ chẳng giàu có chi, dù họ chẳng nổi tiếng 

gì, dù họ chẳng được coi là đẹp đẽ và thông minh. Hơn nữa, tương lai của họ cũng không sán lạn. 

Nhưng nơi họ, trong mái nhà của họ có những trái tim chân thành, những tâm hồn đầy tràn yêu 

thương. Nơi họ tôi cảm thấy Thiên Chúa đang hiện diện và tình yêu của Ngài đang sống động thật sự 

trong mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt. Tình yêu là tất cả nơi đây. Tình yêu vượt qua tất cả. Tình 

yêu thúc đẩy người thành danh trở nên kẻ mạt vận. Tình yêu khiến người ta từ bỏ sự nghiệp lớn lao 

để ngồi đó đút cho những người mát và điên bát cơm hàng ngày. Tình yêu khiến người ta không sợ 

hôi hám chăm sóc cho các anh chị em bị bệnh tâm thần từ chuyện thay quần áo, đến chuyện tắm rửa 

và dẫn họ đi vệ sinh.  

Thực vậy, tình yêu làm nên con người và giúp người khác cùng trở nên người. 

Tình yêu này nối kết với con người Giêsu Na-gia-rét.  

“Ngài đã sống trong hy vọng, vì Ngài muốn ban tặng tình yêu, ánh sáng và sức mạnh. Ngài muốn chỉ 

cho chúng ta một con đường của yêu thương, con đường của tình người. Câu hỏi còn lại với chúng 

ta là chúng ta có muốn đi con đường này một cách vô vị lợi, và với thái độ sẵn sàng cho đi hay 

không?“ 

Đó là lời kế tiếp của bài hát mà tôi cùng hát với Elke. Câu trả lời cho câu hỏi của lời hát trên tôi đã 

khám phá nơi các anh chị em trẻ đến từ Canada, từ Pháp, từ Hung và Đức, mà tôi được gặp gỡ trong 

cộng đoàn Arche nơi đây. Tôi hỏi họ về cảm giác của họ trong công việc. Tất cả đều trả lời với sự 



chân thành là rất vui và giá trị. Họ đã phục vụ và học được rất nhiều từ các anh chị em bị bệnh tâm 

thần. „Nhưng sống phục vụ như vầy chắc chắn phải đòi hỏi nhiều hy sinh?“ Họ gật đầu, nhưng nụ 

cười vẫn nở trên môi. „Điều quan trọng là làm sao để giúp cho các anh chị em bị bệnh tâm thần khám 

phá ra được cái vẻ đẹp riêng tư của họ.“ Đó là tâm tình của một chị chia sẻ. Con đường của tình yêu, 

của tình người thật quý báu, nhưng chẳng dễ dàng chi. Thực vậy, khi sống nơi đây tôi mới hiểu được 

cái ngày sống bình thường phục vụ các anh chị em bị bệnh tâm thần vất vả và cực nhọc như thế nào. 

Nhưng tôi tin rằng tình yêu sẽ đưa lại ý nghĩa cho tất cả những nhọc nhằn và hy sinh. Nhưng ai có 

thể giúp cho chúng ta đọc được ý nghĩa và giá trị của những hy sinh và vất vả trong ngày thường?  

Thiên Chúa. 

“Ngài đang cùng  đồng hành trên đường, Ngài gần gũi bên cạnh con người, cụ thể trong Một Người 

thuộc làng Na-gia-rét. Đó là Giêsu, Giêsu đã tự giác trở thành người như chúng ta. Nơi đâu hy vọng 

như đang tắt lịm, thì con người sẽ nhìn thấy một ánh sáng lớn lao. Hãy tin vào Thiên Chúa và sự sợ 

hãi sẽ bị đẩy lùi.“ 

Lời bài hát của tôi với Elke đã đưa tôi trở lại trên đường. Trên đường đó tôi nghe một tin vui. Marc, 

người bạn mát đầu tiên của tôi nơi đây đã được nhận vào làm trong một tiệm bán thực phẩm. Vào 

ngày khai trương tiệm anh đã mời mọi người trong cộng đoàn đến tham dự. Khi mọi người ngồi cùng 

bàn hứa ngày mai sẽ tới chỗ tiệm anh làm, anh nhảy cẫng lên, đôi tay anh xoa tới xoa lui và miệng 

cười tủm tỉm. Niềm vui như lớn mãi. Sau đó anh thốt lên: „Ô, vui quá vì ngày mai các bạn Arche của 

tôi sẽ đến!“ Câu nói của anh làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi tự hỏi làm sao anh có thể nói được rằng 

„các bạn Arche của tôi“. Từ khi nào anh cảm được những người sống trong cộng đoàn trở thành 

những người của anh. Cái thể sở hữu cách nếu được diễn tả trong quan hệ giữa người với người thì 

cần phải chú ý lắm đó. Ai sẽ là người yêu của tôi? Ai sẽ là người bạn của tôi? Đâu phải một ngày hai 

ngày là có thể nói đây là người thuộc về tôi đâu. Hơn nữa cái gì sẽ dẫn đưa Marc đến chỗ nhìn những 

anh chị em ở Arche là người thân của Marc? 

 

Cả buổi tối hôm đó tôi đã suy nghĩ về niềm vui của Marc và câu nói của anh. Sau đó mấy ngày, tôi 

gặp Marc mới đi làm về. Mỗi lần về tới nhà anh đều đến chào mọi người. Tay bắt mặt mừng anh vui 

với mọi người. Tối đến ngồi với nhau trong phòng sinh hoạt Marc đã nói anh rất thương Elke, anh rất 

thương Pêtra, anh rất thương Christian, rất thương Jutta, rất thương Simone, rất thương Marta và mọi 

người trong cộng đoàn, Anh không chỉ nói mà Marc còn dang tay ôm mọi người và hôn mọi người 

với nụ hôn trìu mến. Ngoài ra anh chỉ tôi, một người lạ mới tới cộng đoàn, và nói: „tôi cũng thương 

anh nữa,“. Đến đây tôi mới hiểu được rằng tình yêu thương đã chỉ cho Marc biết những người anh 



sống chung trong một mái nhà, đồng hành với anh trên cùng một con đường là những người của anh. 

Những người biết anh và anh biết họ. Tới đây tôi nhớ lại lời Giêsu đã nói: „Ta biết chiên của ta và 

chiên của ta biết ta.“ Cái biết mà Gioan diễn tả trong lời nói của Giêsu không chỉ là cái biết bên ngoài, 

nhưng cái biết hàm chứa một tâm tình đổi trao rất chân thành. Vâng, cái biết của Thầy về chiên của 

Thầy chất chứa một tình yêu thương, một sự gần gũi đưa lại ánh sáng sưởi ấm cuộc đời, đốt lên tia 

sáng hy vọng trong chính những khi thất vọng. Niềm hy vọng giúp con người can đảm tiếp tục sống, 

dù cuộc đời chẳng dễ thương chi với họ, dù cuộc đời với vẻ đẹp bên ngoài nhưng chất chứa nhiều 

cạm bẫy bên trong. 

„Bạn có quen bài hát ngày xưa? Người ta đã hát từ lâu lắm rồi, bài hát về tương lai thuộc về Thiên 

Chúa, bài hát về sự công bằng. Mọi người đang ở trên đường và tìm giàu sang và họ đã trở thành nô 

lệ của tiền bạc. Hy vọng rằng bàn tay của Thiên Chúa sẽ dẫn bước họ, để cuối cùng họ trở nên những 

người tự do thực sự.“ 

Elke ơi, lời hát này tôi muốn tặng cho cuộc đời và muốn trao gởi cho tất cả những anh chị em đặc 

biệt ở quê tôi đang cùng hoàn cảnh với Elke, với Marc, với Petra, với Jutta, với Christian, với Susana, 

với Gisela và với Simone. Tiếc rằng họ không có được một mái nhà như các bạn. Cuộc đời đã không 

trao cho họ một chỗ trú ngụ, nơi họ có thể yêu và được yêu. Cuộc đời vẫn coi họ là hạng bần cùng 

đáng vất đi. Kẻ mát người điên mà lại. Chỉ đẩy chúng vào nhà thương điên là xong. Cuộc đời tàn 

nhẫn đến như vậy sao? Cuộc đời có biết rằng, giá trị cuộc đời chỉ tồn tại khi giá trị đó xuất phát từ 

tình yêu? Đừng lầm tưởng rằng chỉ đồng tiền có thể mua tất cả và đem lại hạnh phúc. Đừng nghĩ là 

chỉ có thanh danh và sự nghiệp lớn lao sẽ làm cho cuộc đời vững vàng mãi mãi. Cái đẹp cũng sẽ tàn 

phai. Phấn son rồi cũng phai tàn. Trí thông minh cũng sẽ già cỗi. Cuối cùng còn lại cái gì nếu tình 

yêu không hiện diện?  

Trong cuộc đời có nhiều anh chị em khuyết tật, nhiều con người bị coi là mát và điên. Khi ở trong 

hoàn cảnh như vậy họ không thể làm giàu, không thể có được sự nghiệp lớn lao và đôi khi họ cũng 

chẳng có khuôn mặt đẹp đẽ và một cái đầu thông minh mà cuộc đời coi là có giá. Nhưng bù lại họ có 

một kho báu lớn hơn tất cả. Cuộc đời biết đó là gì không? Đó là tình yêu, là trái tim đầy tràn tình 

người. Còn cuộc đời có thể có tất cả những gì cuộc đời cho là có giá, nhưng nếu thiếu tình yêu thì 

cuộc đời sẽ ra sao? Mà thiếu tình yêu thì cuộc đời có trở nên là kẻ tật nguyền và một cách nào đó là 

„kẻ mát và điên“ hay không? Cuối cùng với những kho tàng giá trị của cuộc đời mà vẫn thiếu tình 

yêu thì tương lai cuộc đời sẽ đi về đâu? 

Tương lai không nằm trong những gì mà cuộc đời coi là giá trị đâu.  



Tương lai nằm trong tay Thiên Chúa. Ngài là chủ của thời gian, của đời người. Ngài lớn hơn tiền bạc 

và mạnh hơn cái chết. Mà Ngài lại là tình yêu nữa chứ. 

Vì vậy, cuộc đời hãy cởi cặp mắt kiếng cuộc đời xuống và nhìn với đôi mắt của Thiên Chúa, nhìn với 

đôi mắt của tình yêu. Tất cả những gì cuộc đời coi là giá trị cần trở nên giá trị thực sự, khi chúng 

hướng về tình yêu.  

Trong tình yêu mọi người đều như nhau.  

Trong tình yêu mọi người đều có giá.  

Nhưng mọi người chỉ có giá thực sự,  

mọi người chỉ là người thực sư,  

khi biết sống yêu thương nhau.  

Cuộc đời ơi, ngày hôm nay xin mời bạn cùng chúng tôi, với Elke và các bạn mát - điên -  khùng của 

chúng ta trên khắp hành tinh cùng hát lên bài hát mới trên miền đất cũ.  

“Bạn có quen bài hát hôm nay? chúng tôi đang hát trong cuộc đời. Hát về tình người sưởi ấm khổ 
đau, Hát về tình Trời xuống mưa cứu độ. Mọi người đang ở trên đường. Tay trong tay chúng ta 
cùng bước. Bước chân tiến lòng vui ngập tràn. Niềm vui của tình người. Tiếng cười của tình Chúa.”	


