
CẢM TẠ - TRI ƠN 

 

Năm 1967 là năm đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Vào Chủng 
Viện Hoan Thiện Huế năm lớp đệ thất, năm tôi bắt đầu cảm nhận cuộc 
sống mới. Xa gia đình, xa bạn bè thời thơ ấu. 
 
Bỏ lại những phá phách nghịch ngợm, sự chăm lo của gia đình. Giờ đây tôi 
phải tự chăm sóc cho bản thân và được sự dạy dỗ của các Cha các Thầy. 
 
Dù không ở lại mái nhà chung được bao lâu, chừng nữa năm, với sự giáo 
dục dạy dỗ, chỉ bảo của các Cha các Thầy, nhờ đó tôi đã được trang bị cho 
mình một tri thức mới, một con người mới, một nền giáo đạo đức để tiếp 
tục vào đời những năm sau đó. 
 
Tiếp tục những năm kế tiếp, tôi lại được học chung lớp chung trường với 
các bạn HT 67 cũ. Tôi cảm thấy như mình vẫn còn chung sống sinh hoạt 
với các bạn dưới mái nhà chung . Điều này làm tôi thấy được an ủi hơn. 
Đến tận bây giờ, trãi qua nhiều biến cố, mỗi người một ngã, mỗi hoàn cảnh 
khác nhau mà phải tạm xa cách, và giờ đây lại hạnh phúc được hội ngộ 
cùng nhau trong mái ấm đại gia đình HT 67. 
 
Nay ở tuổi 60, nghĩ lại tôi thấy rất biết ơn các Cha các Thầy ở Chủng Viện 
HT đã dạy bảo cho tôi nói riêng và các bạn HT nói chung, một nền tảng 
đạo đức qúy giá để tất cả chúng ta vẫn còn đùm bọc, duy trì liên kết anh 
em HT một nhà. 
 
Sau cùng tôi xin được mượn bài hát sau để thay cho lời kết. 
 

Hồng Ân Thiên Chúa 
 

Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. 
 

Qua bao nhiêu dòng đời dưới thế, qua bao nhiêu thế hệ dương gian, 
tung hô chân lý cao quang, miệng con theo với cung đàn hoan ca. 

 
Vinh danh Cha và Ngôi Con Chúa, với Thánh Linh không thuở trước 

sau. 
Ba Ngôi nguyên lý cao sâu. Thời gian không chút phai màu vinh 

quang. 
 

 

     Trần Đức Phong 
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