
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA   
Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta 

Linh mục Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trong SVD 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 90 Nov/25/2012 

Bản Tin Hàng Tuần 
Giờ Lễ Chủ Nhật 
-Thứ Bảy: 
 5:30PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:15AM, 8:30AM, 10:15AM, 
12 Noon & 5:00PM (English) 
Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 
Website giờ lễ trên toàn thế 
giới: www.masstimes.org 
Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay đổi 
địa chỉ 
Xin liên hệ Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim 
Oanh. Phone: 951-375-6687 
Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại gia 
Xin liên hệ Cha Giuse Nguyễn Trọng, 
SVD. Phone: 951-742-9581 
 

Ban Mục Vụ 2012-2014:  
 
Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh  951-375-6687
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung   951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm  951-834-7436 
Thư  ký :  Phạm Hữu Quỳ      951-501-9931 
Lời Chúa: Mai Quang Thuận 951-591-3955 
Thánh Thể:Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312 
Phòng Thánh: Hà Đỗ              760 547-3444 
Thánh Nhạc:Nguyễn Q. Dung951-375-9374
Giáo lý :      Trí Mai                951-795-0120 
TruyềnThông:  
                  Nguyễn B. Sương 858-206-5795  
 
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 
 

CN XXXIV THƯỜNG NIÊN B 

LỄ CHÚA KITÔ VUA 

TIN MỪNG 

 Ga 18, 33b-37 

"Quan nói đúng: Tôi là Vua". 

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: 
"Ông có phải là Vua dân Do-thái 
không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý 
nói thế, hay là có người khác nói với 
quan về tôi?" 

Philatô đáp: "Ta đâu phải là người Do-
thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế 
đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm 
gì?" Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không 
thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi 
thuộc về thế gian này, thì những người 
của tôi đã chiến đấu để tôi không bị 
nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước 
tôi không thuộc chốn này". 

Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?" 

Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi 
là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế 
gian này là chỉ để làm chứng về Chân 
lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng 
Tôi". 
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Chút Suy Tư …. 
Nếu bạn có thức ăn: trong tủ lạnh, một mái 
nhà và quần áo che thân, bạn giầu có hơn 75% 
nhân loại trên địa cầu này. 
Nếu bạn có tiền:  trong ngân hàng, trong ví, 
hoặc trong một cái lon để ở đâu đó, trong nhà. 

Bạn nằm trong thành phần 8% người giầu trên thế giới. 

Nếu buổi sáng thức dậy:  bạn cảm thấy khỏe mạnh, không đau ốm, bạn có 
phước hơn nhiều người, không có hy vọng sống qua tuần lễ này. 

Nếu bạn không từng kinh nghiệm:  trải qua chiến tranh, nếm trải sự cô 
đơn trong nhà tù, chết đi sống lại vì tra tấn, đau khổ dày vò vì đói khát, bạn 
đã đứng trên 500 triệu người, trên mặt đất này. 

Nếu bạn có thể đi đến: những nơi thờ phượng tôn giáo mà không bị quấy 
nhiễu, bắt bớ, hành hạ hay thậm chí có thể bị giết, bạn có nhiều ơn phước 
hơn 3 tỷ người trên thế giới. 

Nếu bạn còn đủ cả cha mẹ:  và cha mẹ của bạn vẫn sống bên nhau, bạn 
thuộc một số người hiếm có, ngay cả ở tại Mỹ vốn là nơi cái gì cũng có và 
có nhiều nhất. 

Nếu bạn có thể ngẩng đầu:  giữ nụ cười trên môi với tâm hồn biết ơn nguồn 
cội, bạn thật có nhiều ơn phước, vì phần đông làm được điều này, nhưng 
cũng rất nhiều người không làm được. 

Nếu bạn có thể cầm tay một người: ôm họ vào lòng hay vỗ nhẹ lên vai họ, 
bạn thật sự có nhiều ơn phước vì bạn đã có khả năng đem lại niềm an ủi cho 
kẻ khác.  

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Nước Cha trị đến  

Gm. Arthur Tonne. 

Thánh Gioan Cantio sinh tại Ba lan năm 1390. Khi còn là một cậu bé, ngài 
tỏ ra thông minh và tử tế. Khi làm linh mục, ngài dạy Kinh Thánh tại đại học 
Cracow và cũng làm cha sở mấy năm. Người ta nhớ sự thông thái và lòng 
nhiệt thành của ngài đối với người nghèo khó. Người đã đi bộ hành hương 
Roma đến bốn lần, đeo hành trang trên lưng. Một lần trong cuộc hành 
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hương, bọn cướp lấy bóp của ngài, hỏi ngài còn tiền không. Vị thánh trả lời 
ngài chỉ có bấy nhiêu, bọn cướp cho ngài đi. 

Đi được một quãng xa, ngài nhớ ra mấy miếng vàng giấu trong gấu áo. Ngài 
vội vàng trở lại, đưa vàng cho bọn cướp, năn nỉ xin họ tha thứ cho ngài vì 
ngài đã nói dối họ. 

Bọn cướp ngỡ ngàng, lặng thinh và lấy làm thích thú, bọn chúng trả lại cho 
ngài tất cả tiền nong đã lấy của ngài. 

Hôm nay chúng ta tôn thờ Đức Kitô là Vua của chúng ta. Chúng ta nghe 
Chúa Kitô nói với Philatô: "Vương quyền của tôi không thuộc về trần gian". 
Chúa Giêsu nhận rằng Người là Vua nhưng không phải là Vua của các Vua. 

Người không phải là một nhà lãnh đạo chính trị hay quân sự. Người không 
phải là một ông vua giàu có, danh vọng và quyền thế. Vậy Người là loại vua 
nào? Vương quốc Người ở đâu? Vương quốc Người là gì? Bài kinh Tiền 
Tụng trong Thánh Lễ hôm nay trả lời các câu hỏi ấy. 

"Người hiến thân trên thập giá... Người đã hoàn thành mầu nhiệm cứu chuộc 
nhân loại... Người đã quy phục mọi loài dưới quyền bính mình và đặt dưới 
uy quyền vô hạn của Chúa. Một vương quốc sự thật và sự sống, một vương 
quốc thánh thiện và ân sủng, một vương quốc công bình, tình thương và hòa 
bình". 

Mỗi lần chúng ta hành động vì những điều quý giá này: Chân lý, sự sống, sự 
thánh thiện, ân sủng, sự công bình, tình thương và hòa bình, là chúng ta 
hành động cho Chúa Kitô, làm cho Chúa Kitô là Vua của chúng ta. 

* Sự thật: Như Thánh Gioan Cantio, bạn hãy nói sự thật dù phải trả bằng 
mọi giá và bạn phục vụ Chúa Kitô –Vua sự thật. 

* Sự sống: Chúa Kitô đến để chúng ta được sống, những kẻ theo Chúa phải 
phát triển sự sống. Thí dụ: Bạn hãy làm mọi cái có thể, để ngăn ngừa sát hại 
hàng triệu em bé vô tội vì phá thai. 

* Thánh thiện và ân sủng: Mọi cái chúng ta làm đều gia tăng sự sống của 
Chúa trong chúng ta. Thí dụ: Tham dự Thánh Lễ này là một việc phục vụ 
Chúa Kitô, nguồn mạch sự thánh thiện. 

* Công bình: Khi chúng ta cố gắng khiêm nhường đối với Chúa, với người 
lối xóm và với chúng ta. Chúng ta bỏ phiếu bầu Chúa Kitô là Vua, làm nhà 
lãnh đạo chúng ta. 
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* Tình yêu: Mỗi lần chúng ta cố gắng làm đẹp lòng Chúa, giúp đỡ anh em 
chúng ta minh chứng dấu chỉ đặc biệt việc phục tùng Chúa Kitô là Vua. 

* Hòa bình: Bạn hãy cố gắng xây dựng hòa bình mọi nơi và bạn chứng tỏ 
rằng bạn thuộc về vương quốc hòa bình của Chúa Kitô. "Nước Cha trị đến" 
chúng ta cầu nguyện trong kinh Lạy Cha.  

Trong ngày lễ Chúa Kitô là Vua, chúng ta thề hứa phát triển trong đời sống 
cá nhân và cộng đoàn, đặc tính thâm sâu và thiêng liêng này để thực sự nhận 
Chúa Kitô là Vua. 

SỐNG ĐẠO 
Lời cám ơn cuối cùng 

Có cần phải đợi đến lúc nhắm mắt lìa đời mới thốt lên một lời cám ơn 
không? 

Trên một tờ nhật báo tại Thụy Sĩ, người ta đọc được một 
mẫu cáo phó rất đặc biệt bên cạnh một công thức thông 
thường mà người ta dành để báo tin người thân nhân đã chết. 
Cáo Phó 

Một bác sĩ 83 tuổi:  

Vì một lý do đặc biệt, tôi muốn chính tôi là người loan báo về cái chết của 
tôi. Tôi nghĩ rằng: đây là biến cố duy nhất cho tôi, để một lần nữa tôi cám 
ơn tất cả những người trong suốt cuộc đời của tôi, đã giúp tôi được trở nên 
người giàu có và hạnh phúc, bằng cách mang lại cho tôi sự giáo dục, gương 
sáng, những lời chỉ giáo, những lời phê bình và nhất là tình yêu của họ. Tôi 
muốn được từ giã mọi người với chân tình ấy. Tâm hồn tôi tràn ngập hân 
hoan, tôi xin mọi người đừng than khóc vì sự ra đi của tôi mà hãy cùng tôi 
vui mừng và tiếp tục sống bằng niềm tin tưởng thanh thản ấy. 

Vào những giây phút cuối đời biết nhìn lại cuộc sống và cám ơn mọi người 
như ông bác sĩ 83 tuổi trên đây quả là một cử chỉ đáng ca ngợi. Nhưng có 
cần phải đợi đến 83 tuổi, đến giờ phút cuối đời mới nói lên lời cám ơn với 
mọi người không? Có cần phải đợi đến lúc nhắm mắt lìa đời mới thốt lên 
một lời cám ơn không? 

Mỗi một giây phút qua đi trong cuộc sống của chúng ta phải chăng không là 
một món nợ với mọi người. Có giây phút hiện hữu nào không nằm trong dây 
chuyền của tình liên đới. Tất cả mọi người trên thế giới này ít hay nhiều, 
trực tiếp hay gián tiếp đều tham dự vào cuộc sống của tôi, sự sống còn của 
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tôi, định mệnh của tôi, tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi đắc thủ 
được và ngay tất cả những gì tôi có thể trao ban cũng đều có liên hệ đến 
người khác. 

  

Có những người thân và người bạn hữu giúp tôi sống hạnh phúc đã đành mà 
ngay cả những người tôi cho là kẻ thù của tôi cũng đang giúp tôi cách nào 
đó. Tình yêu bao bọc tôi dạy tôi biết sống yêu thương. Lòng ganh tị của 
những người xung quanh cũng là một thách đố luôn thúc giục tôi cố gắng 
vươn lên hơn. Lòng quảng đại của những người xung quanh nâng đỡ tôi, 
những nỗi khổ đau của những người xung quanh cũng mời gọi tôi sống 
quảng đại hơn. Tôi nhận lãnh rất nhiều, nhưng tôi cũng được đòi hỏi chia sẻ 
không ngừng. Những người có lòng tốt trao ban cho tôi không ít, họ trao ban 
cho tôi sự thách đố để sống cao thượng hơn. Ai đó đã nói thật chí lý: 
"Không có ai nghèo nàn đến độ không có gì để trao tặng cho ta". Thiên 
Chúa tạo dựng mỗi người cho chính nó, nhưng con người chỉ có thể sống 
cho ra người khi nó biết sống cho tha nhân mà thôi. Như vậy, bất cứ một 
người nào cũng đều đóng góp cho sự trưởng thành của tôi, cho niềm hạnh 
phúc của tôi. Ðó không là lý do để tôi biết ơn hay sao? Ðó không là lý do để 
tôi sống hài hòa hay sao? 

Lạy Chúa, yêu thương những người bạn hữu và những người làm phúc cho 
chúng con quả là chuyện dễ làm. Nhưng yêu thương những kẻ hãm hại 
chúng con cách này hay cách khác là điều ngược lại với khuynh hướng tự 
nhiên của con người. 

Xin giúp chúng con thắng vượt được lòng ích kỷ, sự thù hận trong tâm hồn 
chúng con, để chúng con luôn có cái nhìn tích cực về mọi người và đủ can 
đảm để sống tình liên đới, sự khiêm nhượng, lòng cảm mến với mọi người. 
Amen. 

Ngọc Nga sưu tầm 

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Ðức Thánh Cha cỗ võ các ca đoàn 

Vatican (SD 10-11-2012) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đề cao vai trò của 
thánh nhạc trong công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng và khích lệ các ca 
đoàn tích cực cộng tác vào công trình này. 
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Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ bẩy 10 tháng 
11 năm 2012, dành cho 6 ngàn tham dự viên cuộc gặp gỡ do hiệp hội Italia 
các ca đoàn Cecilia tổ chức. 

Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh Cha nhắc đến vai trò của thánh nhạc, với 
kinh nghiệm và chứng từ của thánh Augustino, kể lại sự xúc động đến rơi lệ 
của Người khi được nghe thánh ca tại Milano lúc mới tìm được đức tin. Ðức 
Thánh Cha nói: "Cảm nghiệm về các bài thánh ca Ambroxio mạnh mẽ đến 
độ thánh Augustino ghi khắc những thánh ca ấy trong ký ức và thường trưng 
dẫn trong các tác phẩm của Người, và thánh nhân cũng đã viết tác phẩm De 
Musica về âm nhạc. Thánh Augustino xác quyết rằng âm nhạc và bài ca hay 
có thể giúp đón nhận Lời Chúa và cảm thấy một sự xúc động lành mạnh. 
Chứng từ của thánh Augustino giúp chúng ta hiểu điều mà Hiến chế 
"Sacrosanctum Concilium" của Công đồng chung Vatican 2, theo truyền 
thống của Giáo Hội, dạy rằng "Thánh ca, cùng với lời nhạc, là thành phần 
cần thiết và đích thực của phụng vụ trọng thể" (n.112). 

Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thánh nhạc trong việc 
truyền giáo cho dân ngoại và tái truyền giảng Tin Mừng. Ngài nhắc lại kinh 
nghiệm của văn hào Paul Claudel người Pháp, Ông đã trở lại nhờ nghe thánh 
ca Magnificat trong buổi hát Kinh Chiều lễ Giáng Sinh tại Nhà thờ chính tòa 
Ðức Bà Paris. Ông kể lại: "Trong lúc ấy, xảy ra một biến cố ảnh hưởng trọn 
cuộc sống của tôi. Trong khoảnh khắc, tâm hồn tôi được đánh động và tôi đã 
tin. Tôi tin với một sức mạnh gắn bó mạnh mẽ, với một sự nâng bổng trọn 
con người của tôi, với một xác tín vững mạnh, chắc chắn, đến độ không còn 
chỗ nào cho sự nghi ngờ, và trong cuộc sống sau đó của tôi, không một lý 
luận nào, không một hoàn cảnh nào trong cuộc đời chao đảo của tôi có thể 
làm lay chuyển đức tin hoặc động chạm được đến đức tin ấy". 

Và Ðức Thánh Cha nhắn nhủ thành viên các ca đoàn rằng: "Anh chị em có 
một vai trò quan trọng: hãy dấn thân cải tiến chất lượng thánh ca phụng 
vụ, đừng sợ phục hồi và đề cao giá trị đại truyền thống âm nhạc của Giáo 
Hội. Truyền thống này được biểu lộ ở mức độ cao nhất trong nhạc bình ca 
và đa âm, như chính Công đồng chung Vatican 2 đã quả quyết" (S.C. 116). 
(SD 10-11-2012)  

G. Trần Ðức Anh, OP 
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Dự báo của NASA: ĐEN TỐI ĐẤT TRỜI 
Dự báo tình trạng đen tối sẽ bao trùm Trời Đất trong ba ngày từ 23 đến 25-
12-2012 

 
Bão mặt trời trong Vũ Trụ 

Trang web http://www.nasa.gov/ đã cho biết rằng các khoa học gia Hoa Kỳ 
thuộc Cơ quan NASA (National Aeronautics and Space Administration, 
thường gọi là Cơ quan Không gian Hoa Kỳ) đã dự báo tình trạng đen tối sẽ 
bao trùm Trời Đất trong ba ngày từ 23 đến 25-12-2012. 
Trước tiên, chúng ta cần biết rằng “dự báo” hay “tiên đoán” là điều có thể 
hoặc không thể xảy ra, nghĩa là chưa chắc. Và đã có nhiều người được thế 
giới “công nhận” là tiên tri nhưng rồi vẫn có những điều không xảy ra như 
họ tiên đoán. 
Chuyện “ba ngày đen tối” này, nếu có xảy ra, cũng chưa phải là sự chấm 
dứt thế giới (tận thế), mà là sự điều chỉnh của vũ trụ, khi mặt trời và trái 
đất “điều chỉnh” đầu tiên. Trái đất sẽ thay đổi từ chiều kích không gian thứ 
ba như hiện nay đến chiều kích bằng 0 tới chiều kích vô định. Trong giai 
đoạn chuyển tiếp này, cả vũ trụ sẽ đối mặt với sự thay đổi lớn, và chúng ta 
sẽ thấy một thế giới hoàn toàn mới. 
Trong “ba ngày đen tối” này, quan trọng là hãy bình tĩnh, yêu thương nhau, 
cầu nguyện nhiều; những người nhát đảm sẽ chết vì sợ hãi. Hãy vui sống và 
tận hưởng giây phút hiện tại. 
Chúa Giêsu đã cho biết rõ: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng 
và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển 
gào sóng thét” (Lc 21:25). 
Vì vậy, hãy ghi nhớ: “Đừng lo sợ!” (Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 
14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Mc 5:36; Mc 6:50; Lc 1:13 & 30; Lc 
2:0; Lc 5:10; Lc 12:4; Lc 12:7; Lc 12:32; Lc 21:9; Ga 6:20; Kh 1:17-18), và 
“Hãy tin vào Thiên Chúa!” (Mc 11:22; Ga 14:1). Chúng ta chỉ là phàm 
nhân nên không biết chắc điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng ta vẫn lắng nghe 
điều tiên đoán của NASA để chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng: “Hãy tỉnh thức, 
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vì anh em không biết ngày giờ nào Chúa của anh em đến” (Mt 24:42). 
Dù điều tiên báo của NASA đúng hay sai thì vẫn phải giữ bình tĩnh, không 
hoảng loạn, và cầu nguyện không ngừng. Hãy cười nhiều, yêu thương nhiều, 
tha thứ nhiều, tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót. Vấn đề quan trọng nhất 
là đức tin: “Khi Con Người đến, liệu còn lòng tin trên mặt đất nữa 
chăng?” (Lc 18:8). 
Hãy ghi nhớ điều Chúa Giêsu đã xác định: “Về ngày hay giờ đó thì không ai 
biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có 
Chúa Cha biết mà thôi” (Mc 13:32). Và Ngài căn dặn thêm: “Người ta sẽ 
bảo anh em: “Người ở kia kìa!” hay “Người ở đây này!”, anh em đừng đi, 
đừng chạy theo” (Lc 17:23). 
Lạy Chúa tể càn khôn, xin thêm đức tin cho chúng con. Amen. 

Tác giả bài viết: Trầm Thiên Thu 

Đức Giáo hoàng kêu gọi không nghe những lời tiên đoán về tận thế 

Trong khi một số nhà tiên tri loan báo ngày tận thế là ngày 21/12/2012, Đức 
Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong thánh lễ hôm 18/11/2012 tại Vatican đã 
kêu gọi các tín đồ công giáo không nên dừng lại ở « sự tò mò về thời điểm 
và các lời dự báo ». 

Từ cửa số bao lơn nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng 
Benedicto 16 đã rao giảng bài Phúc âm trong ngày, trong đó Chúa Giêsu nói 
với các thánh tông đồ về ngày Ngài lại xuống thế gian vào lúc tận thế, khi « 
bầu trời trở nên âm u » và « các vì sao rơi rụng xuống từ trời ». 
Theo Đức Giáo hoàng, thì Chúa Giêsu không hành động như một « nhà tiên 
tri » mô tả « ngày tận thế », mà ngược lại muốn giải thoát vĩnh viễn các môn 
đệ khỏi các lời tiên đoán về thời điểm thế giới sẽ bị tận diệt. 
Đức Giáo hoàng Benedicto 16 giải thích, Chúa Giêsu “muốn mang lại cho 
các tín đồ chiếc chìa khóa cho sự suy ngẫm sâu sắc hơn, đúng bản chất hơn, 
và nhất là chỉ ra con đường phải đi hôm nay và ngày mai để bước vào cuộc 
sống vĩnh hằng”. Ngài nói tiếp : « Tất cả rồi sẽ trôi qua, nhưng lời của Chúa 
không hề thay đổi ». 

Tọa đàm Thần học: Giáo Hội học trong viễn tượng liên tôn 

WGPSG -- “Đối thoại liên tôn thuộc bản chất của Kitô hữu. Đối thoại thần 
học được khởi điểm từ Thần Khí.” 

Nhân chuyến về thăm và làm việc tại Việt Nam của Linh mục Tiến sĩ Peter 
Phan Đình Cho, Giáo sư Đại học Georgetown, nguyên Chủ tịch Hội 
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Thần học Công giáo Hoa Kỳ, Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn kết hợp với 
Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình tổ chức một buổi Tọa đàm thần học 
với chủ đề: “ĐA NGUYÊN TÔN GIÁO VÀ MẦU NHIỆM GIÁO HỘI: 
GIÁO HỘI HỌC TRONG VIỄN TƯỢNG LIÊN TÔN”, từ 15g00 đến 
17g30 thứ Bảy 10 tháng 11 năm 2012, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn. 

Cha Peter đã bắt đầu đề tài bằng cách nhắc 
lại lịch sử Giáo hội từ thế kỷ IV, khi được 
vua Constantine và hoàng đế kế vị 
Theodosius công nhận như là tôn giáo của đế 
quốc La Mã, Kitô giáo đã có thái độ bài trừ 
các đạo khác, đặc biệt là Do Thái giáo. Các 
Kitô hữu nhìn các tôn giáo khác qua lăng 
kính của Kitô giáo nên không thể nào có sự 

khiêm hạ, lắng nghe. Công đồng Vatican II là một sự kiện, một biến cố của 
Chúa Thánh Thần, giúp Giáo Hội thay đổi cái nhìn về các đạo khác. Ý nghĩa 
sâu xa của sự kiện đa tôn đòi chúng ta suy nghĩ lại về chính mình và canh 
tân thái độ để làm chứng cho Tin Mừng. Văn kiện Nostra Aetate tuy chỉ có 
1600 chữ nhưng giúp cho Kitô hữu nhận biết chân giá trị của các tôn giáo 
khác. Người Công giáo phải tôn trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị đó, 
cùng với các tín đồ tôn giáo khác. 

Từ năm 1972, qua các văn kiện của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, sứ 
mệnh của Giáo Hội Á Châu gồm tóm trong từ ngữ “đối thoại”. Không phủ 
nhận sự cấp bách của việc truyền giáo, nhưng cách thức chúng ta thi hành 
việc loan báo Tin Mừng là “đối thoại”:  

1/ Chung sống và chia sẻ với những người chung quanh.  

2/ Cộng tác với họ để xây dựng một thế giới công lý và hòa bình.  

3/ Đối thoại Thần học.  

4/ Chia sẻ đời sống thiêng liêng, tâm linh. 

Sứ mệnh Kitô hữu là làm chứng tá cho ân sủng và sự hiện diện của Chúa, 
của Nước Trời, chứ không phải để thêm tiền tài, thêm giáo dân, thêm danh 
vọng. Đối thoại liên tôn không phải là vấn đề có dư thời giờ mới làm nhưng 
là sứ mệnh mà tất cả Kitô hữu phải thực hiện. Thái độ kiêu căng ngạo nghễ 
khi tiếp xúc với các tín đồ các tôn giáo bạn cần được thay thế bằng sự khiêm 
nhường, lắng nghe.  
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Hội thảo: Đa nguyên tôn giáo và Giáo hội học trong viễn tượng liên tôn 

Tiếp lời thuyết trình viên, Cha Phanxicô Xaviê Bảo Lộc đã góp vài ý kiến: 
Thứ nhất, sự đối thoại thuộc bản chất Giáo hội, là căn tính của Kitô hữu. 
Thứ hai, qua Đại hội Dân Chúa, người Công giáo nhận ra một khía cạnh ít 
được nhấn mạnh khi trình bày về Giáo hội là chiều kích gia đình. Giáo hội là 
gia đình gồm những người con của Thiên Chúa, là cộng đoàn những người 
môn đệ của Chúa Kitô. Khi hiểu Giáo hội như gia đình mầu nhiệm, Kitô hữu 
xem tất cả nhân loại là anh em.  

Thứ ba, Giáo Hội học luôn liên kết với Kitô học xem thế giới như gia đình 
nhân loại có Chúa Giêsu là Anh Cả. 

Đóng góp của Sr. Mai Thành: Chúng ta cần trở nên những con người của 
đối thoại khiêm nhường, lấy cái nghèo của cá nhân để giải quyết cái nghèo 
do bất công xã hội, theo hai gương vượt qua của Chúa Giêsu: cuộc vượt qua 
tự hạ nơi sông Giođan và cuộc vượt qua trên Núi Sọ. 

Cha Peter Phan Đình Cho đã trao đổi với các tham dự viên về một số đề tài 
mà cử tọa đang thao thức. 

Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền đặt câu hỏi: “Khi tiếp cận với các tôn giáo bạn, 
thì có điểm chung nào giữa các tôn giáo để từ đó Kitô hữu có thể bắt đầu 
cuộc đối thoại thần học?” 

Cha Peter đã trả lời: Trong sự đối thoại Thần học phải khởi đi từ Thần Khí, 
vì Thần Khí của Thiên Chúa hiện diện trong bất cứ tôn giáo nào. Kitô hữu 
hay những người khác tìm đến Chúa cũng nhờ Thần Khí. Vai trò của Giáo 
hội Việt Nam không phải là trao tặng Thần Khí cho người ngoài Kitô giáo, 
mà là đặt tên cho Thần Khí (vốn đã hiện diện nơi các tôn giáo khác): Thần 
Khí là “Món quà của Đức Kitô Phục Sinh”. Từ đó Kitô hữu mới có thể nói 
tiếp về Đức Giêsu, về Giáo hội của Ngài,… 

Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền đã kết thúc buổi tọa đàm với lời cám ơn cha 
Peter và mong được đón tiếp Cha Peter một lần nữa trong thời gian sớm 
nhất! 
 
Các tôn giáo kêu gọi tín đồ cầu nguyện để vượt qua đau khổ 

Hội ngộ liên tôn giáo nhấn mạnh cầu nguyện là phương pháp hữu hiệu giúp 
con người vượt qua khổ đau (ucanews )“Trong lúc đau khổ nhất tôi chỉ biết 
nhìn lên thập giá Chúa Giêsu và cầu nguyện với Ngài” - bà Maria Madalena 
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Nguyễn Thị Yến giàn giụa nước mắt khi kể về cuộc đời làm dâu đầy cay 
đắng của mình. 
Tôi là đứa con dâu không được gia đình chồng chấp nhận. Lúc nào mẹ 
chồng tôi cũng đay nghiến và xem tôi như một người khách chứ không phải 
là con dâu trong gia đình” - bà Yến nghẹn ngào kể. 
Người phụ nữ 69 tuổi nói rằng gia đình chồng bà theo Phật giáo đã phản đối 
cuộc hôn nhân của chồng bà là con trai trưởng của họ đã theo đạo Công giáo 
khi cưới bà bằng cách không tham dự đám cưới của họ. Hai đứa con bà cũng 
không được bên nội quan tâm. 
“Tôi đã cố làm tròn bổn phận dâu hiền vợ thảo suốt mấy chục năm và nhờ 
cầu nguyện mà nay tôi đã được gia đình chồng đón nhận và cả gia đình 
chồng cũng đã theo đạo”. 
Bà Yến đã chia sẻ với khoảng 1.000 người tại buổi Hội ngộ liên tôn giáo do 
Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn giáo tổ chức hôm 27-10 tại Trung tâm Mục 
vụ Giáo Phận Sài Gòn. 
Tham dự sự kiện có chủ đề Cùng nhau vượt qua khổ đau có Đức Hồng y 
Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, linh mục, tu sĩ và đại diện các tín đồ Phật 
giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, Baha’i và 
Minh Lý đạo. Các tham dự viên chia sẻ kinh nghiệm vượt qua đau khổ, hát 
thánh ca, ngâm thơ và xem triển lãm tranh ảnh, các sách tôn giáo. 
Theo các đại diện tôn giáo, có nhiều nguyên nhân khiến con người đau khổ 
như bệnh tật, nghèo đói, mất mát và họ đưa ra phương cách vượt qua nó. 
“Nếu chúng ta bị bao vây bởi sự khó khăn, chúng ta hãy cầu xin Thượng Đế 
và nhờ ân huệ vĩ đại của Ngài chúng ta sẽ được cứu giúp” – đạo hữu Võ 
Ngọc Hồng Phúc, đại diện tôn giáo Baha’I, nói. 
Đạo huynh Lê Như Hùng, đại diện Cao Đài, cũng đồng tình như thế. “Là 
người có tôn giáo, có đức tin, để vượt qua khổ đau chúng ta thường thành 
khẩn và thiết tha cầu nguyện với các Đấng Thiêng Liêng để mong được 
chứa rưới hồng ân cứu độ”. 
Imam Trịnh Ngọc Đạt, đại diện Islam, cho rằng nguyên nhân của khổ đau 
xuất phát từ chiến tranh, sự tranh giành quyền lợi của nhiều quốc gia làm 
cho con người không còn tình thương, dùng vũ khí để giết hại lẫn nhau gây 
nên biết bao khổ đau cho người khác. 
Ông đề nghị: “Chúng ta hãy thường xuyên thăm viếng những người gặp 
thiên tai, già nua, bệnh tật, những người là nạn nhân của chiến tranh để phần 
nào xoa dịu nỗi đau của họ”. 
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Ông Giuse Châu Ngọc Thịnh, 52 tuổi, bị bệnh bướu mỡ khiến khắp thân thể 
mọc lên nhiều u nhỏ luôn tự ti mặc cảm với vẻ bề ngoài xấu xí, nhưng ông 
lại xem đây là hồng ân Chúa ban cho mình. “Tôi còn may mắn hơn người 
mù, người bại liệt, bệnh nhân ung thư… Tôi xấu xí nhưng còn đi lại và còn 
có thể phục vụ người khác”. 
Hơn 20 năm qua, ông thường xuyên thăm viếng kẻ liệt hoặc các bệnh nhân 
ung thư trong bệnh viện. “Tôi thường xuyên cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, 
có Chúa tôi đủ sức vượt lên sự khinh rẻ của người khác để sống có ích để 
làm chứng cho Chúa” - ông Thịnh quả quyết. 
Thầy Minh Tuệ, một tu sĩ Phật giáo, nói rằng thầy tâm đắc với sự kiện hội 
ngộ liên tôn giáo, vì nó giúp cho con người ý thức rằng “Niềm tin tôn giáo là 
sức mạnh giúp con người vượt thắng mọi khổ đau ở trần thế này”. 
Nam tu sĩ cũng xem “Đây là cơ hội tạo tình liên đới giữa các tôn giáo ngày 
một hiểu nhau và khăng khít với nhau hơn”. 
Tu sĩ 30 tuổi hoan nghênh sự hài hòa giữa các tôn giáo thông qua sự liên kết 
giữa Thiên Chúa giáo và các tôn giáo khác bằng các sự kiện ngày hội ngộ, 
thăm viếng nhau hoặc cùng chung tay mở phòng khám từ thiện phục vụ 
người nghèo. 
Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, trưởng ban mục vụ đối thoại liên tôn 
giáo, cho biết: “Mục đích của buổi hội ngộ này nhằm cổ vũ cho việc đối 
thoại và cộng tác giữa tín đồ các tôn giáo trong việc xây dựng thiện ích xã 
hội”. 
Ngài nói thêm rằng sự kiện này còn nhằm kỷ niệm 50 năm khai mạc Công 
đồng Vatican II và 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mặc Tử - một thi sĩ 
Công giáo đã chịu nhiều đau khổ do bệnh phong gây ra. 
Kết thúc hội ngộ, đại diện các tôn giáo cầu nguyện cho những người đau 
khổ dưới ánh nến lung linh và cùng nhau hát Kinh hòa bình. 
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Những Lễ Đặc Biệt trong tháng 12/2012  

_ 8/12/2012: Lễ Mẹ Vô Nhiễm/ lễ trọng: 8:00 am & 10:00 am 

_ 12/12/2012: Lễ Mẹ Guadalupe: 6:00 pm 

_ 21/12/2012: Simbang Gabi: Lễ hội theo truyền thống văn hoá của người   
Philippine chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày đại lễ Giáng Sinh: 6:00 pm 



 13

_ 24/12/2012: 7:00 pm: canh thức Giáng Sinh 

                        8:00 pm: Lễ vọng Giáng Sinh 

_ 25/.12/2012: Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh: 1:30 pm 

Y phục khi công bố Lời Chúa & phụ trao Máu Thánh Chúa 

Để cho bầu khí phụng vụ được trang nghiêm sốt sắng, đề nghị quý thừa tác 
viên Lời Chúa và thừa tác viên Thánh Thể theo những quy định về y phục 
đã được cha Quản Nhiệm và Ban Mục Vụ thông qua như sau: 
_ Nam: quần áo vest hoặc áo sơmi bỏ trong quần. 
_ Nữ: quần áo vest hoặc áo dài truyền thống. 
Ban Mục Vụ kính báo 

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Phép rửa có đủ cứu rỗi? 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn   

Thiên Chúa là Cha nhân lành. Ngài muốn "cho mọi người được cứu rỗi và 
nhận biết chân lý" (1 Tm 2,4). Cụ thể, Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha, 
xuống trần gian làm Con Người để "hiến mạng sống mình làm giá chuộc 
cho muôn người" (Mt 20,28). 

Giáo Hội cũng dạy rằng: "Chúa Kitô đã chết cho tất cả mọi người, không trừ 
một ai. Công Đồng Quiercy (năm 833, DS 624) đã dạy rằng: không có, đã 
không có và sẽ không có người nào mà không được Chúa Kitô chịu đau khổ 
vì mình" (x. SGLGHCG, số 605). 

Như thế vấn đề cứu rỗi cho con người là điều chắc chắn mà mọi tín hữu 
Chúa Kitô phải tin và hy vọng căn cứ vào lời Chúa và lời dạy trên đây của 
Giáo Hội. 

Tuy nhiên, cho được hưởng công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, con người 
cần phải có những điều kiện sau đây: 

I- Trước hết, phải được tái sinh qua Phép rửa vì "ai tin và chịu phép rửa 
sẽ được cứu độ. Còn ai không tin sẽ bị kết án." (Mc 16,16) Lại nữa: 
"không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần 
khí" (Ga 3,5). 

Trên đây là chính những lời Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ và với ông 
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già Ni-cô-đê-mô xưa về tầm quan trọng và sự cần thiết phải lãnh nhận Phép 
rửa để được tái sinh trong sự sống mới sau khi con người cũ đã chết vì hậu 
quả của tội Nguyên Tổ (original sin). 

Tuy nhiên, cần nói thêm một lần nữa ở đây là mặc dù Chúa nói như trên, 
nhưng lời Chúa cũng dành cho những người không biết Chúa và không được 
rửa tội một lối thoát nếu họ rơi vào hoàn cảnh không được ai nói cho biết về 
Chúa và phép rửa mà Chúa dạy phải lãnh nhận để được vào Nước Trời. Nói 
rõ hơn, những người đã sinh ra và chết trước khi Chúa Cứu Thế Giêsu ra 
đời, hoặc ngay cả sau khi Chúa sinh ra nhưng không được ai dạy bảo cho họ 
biết về Chúa và về Phép rửa khiến họ không được rửa tội thì đó không phải 
là lỗi của họ, vì "Làm sao họ tin Đấng họ không nghe? Làm sao mà nghe 
nếu không có ai rao giảng? (Rm 10,14). Nói cách khác, không ai có thể tự 
mình nhận biết có Thiên Chúa mà không cần người khác giúp lúc khởi đầu. 
Nhưng nếu họ đã sống ngay lành theo tiếng nói của lương tâm hướng dẫn họ 
sống theo đường lối của Chúa thì họ vẫn có thể được cứu rỗi nhờ công 
nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, vì "Ngoài Người (Chúa Kitô) ra, không ai 
đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã 
được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ." 
(Cv 4, 12; 1Tm 2, 5; SGLGHCG số 1281, Lumen Gentium, số 16). 

Nói khác đi, công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô được áp dụng không 
những cho những người đã nhận biết Chúa và được rửa tội mà còn cho cả 
những người không được biết Chúa và không được rửa tội vì không ai dạy 
cho họ biết. Đó là trường hợp của tổ tiên Việt Nam và các dân tộc khác trên 
thế giới đã sinh ra và chết đi trước khi Chúa Cứu Thế Giêsu ra đời, rao giảng 
Tin Mừng Cứu Độ và chết trên thập giá để đền tội thay cho nhân loại. 
Những người này không biết Chúa và không được lãnh phép Rửa thì đó 
hoàn toàn không vì lỗi của họ, nên Chúa không lên án họ vì lỗi này. Ngược 
lại, họ vẫn có thể được cứu rỗi nếu họ đã sống ngay lành theo sự hướng dẫn 
của lương tâm và có ý đi tìm Đấng Tối cao là Thiên Chúa để thi hành thánh 
ý Ngài như đã nói ở trên. 

Phép rửa mà Chúa Giêsu dạy phải lãnh nhận rất cần thiết cho phần rỗi của 
con người vì nhờ đó, con người được tha mọi tội - từ tội Nguyên Tổ cho đến 
mọi tội cá nhân đã mắc phạm cho đến lúc được rửa tội (x. SGLGHCG số 
1263). Tuy nhiên, dù được rửa sạch một lần qua Phép Rửa là bí tích phát 
sinh từ cạnh sườn Chúa Giêsu khi Người đang bị treo trên thập giá và bị 
"một tên lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước 
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chảy ra" (Ga 19,34). Nước đó chính là nước rửa cho con người sạch mọi tội 
một lần nhưng không tiêu diệt hết mọi mầm mống của tội và trả lại cho con 
người tình trạng "ngây thơ, công chính ban đầu" (original innocence and 
justice), một tình trạng ơn phúc đặc biệt mà Adam và Eva đã được hưởng 
trước ngày hai người phạm tội vì ăn trái cấm, đem lại hậu quả to lớn là "vì 
một người duy nhất mà tội lỗi xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; 
như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội" (Rm 
5,12). 

Nói khác đi, sự bất tuân của Adam và Eva đã đem tội và sự chết vào trần 
gian. Nhưng nhờ một người duy nhất vâng phục Thiên Chúa là Chúa Kitô 
mà "muôn người cũng sẽ thành người công chính" vì "nhờ Đức Giêsu là con 
người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hòa 
giải với Người để anh em trở nên thánh thiện, tinh tuyền không có gì đáng 
trách trước mặt Người." (Cl 1,22). 

Nhưng đó chỉ là viễn ảnh của niềm tin và hy vọng chứ chưa tức khắc thành 
sự thật ngay bây giờ cho ai, trừ khi có ai chết ngay sau khi được rửa tội thì 
chắc có cơ may được hưởng ngay ơn cứu độ để vào Nước Trời như Người 
trộm lành trước kia. (Chúa Giêsu đã tha thứ mọi tội cho anh ta vì anh đã sám 
hối và xin thương xót (Lc 23,42-43). Nhưng nếu vẫn tiếp tục sống trên trần 
thế này, thì mọi người lại có nhiều cơ hội để phạm tội thêm nhiều lần nữa 
sau khi được rửa tội, vì - như đã nói ở trên - Phép Rửa, tuy xóa một lần mọi 
tội lỗi, nhưng không tiêu diệt hết mọi mầm mống của tội, mà vẫn còn để lại 
trong con người "một số những hậu quả của tội như những đau khổ, bệnh 
tật, sự chết hoặc những yếu đuối gắn liền với sự sống như những yếu đuối 
về tính tình… và nhất là sự hướng chiều về tội lỗi mà truyền thống gọi là 
tình dục, hay còn được gọi là "lò sinh ra tội lỗi (formes percati) được để lại 
đó cho con người phải chiến đấu chống lại nó." cho đến hơi thở cuối cùng 
của đời người trên trần thế này. (x. SGLGHCG số 1264). Ngoài ra, còn phải 
kể đến những gương xấu, những dịp tội đầy rẫy ở khắp trên trần gian này 
nhất là những cám dỗ mãnh liệt của ma quỉ là "thù địch của anh em như sư 
tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé." (1 Pr 5, 8), nhằm đẩy xa con người 
ra khỏi tình thương của Chúa và ơn cứu độ của Ngài. 

Đó là tất cả những thách đố, những nguy cơ mà con người phải đối phó sau 
khi được rửa tội để sống một đời sống mới theo Thần Khí hướng dẫn để 
được ơn cứu độ. Vì nếu "hướng đi của xác thịt là sự chết" thì "hướng đi của 
Thần Khí là sự sống và bình an" (Rm 8,6). 



 16

II- Phải làm gì nữa để xứng đáng được ơn cứu rỗi? 

Mặt khác, dù Chúa Kitô đã chết để đền tội thay cho cả loài người nhưng 
Chúa cũng không biến đổi con người trở thành các thánh nam nữ ngay trong 
trần thế này. Trái lại, con người vẫn còn ý muốn tự do (free will) để hoặc 
sống theo Chúa là "Đường, là Sự Thật và là sự Sống" (Ga 14, 6) hay khước 
từ Chúa để sống theo "văn hóa của sự chết" chối bỏ Thiên Chúa để tôn thờ 
vật chất và mọi vui thú vô luân, vô đạo, gian ác, độc dữ, bất công, độc tài, hà 
khắc... như thực trạng của thế giới ngày nay. Đặc biết là ở các nước Âu Mỹ 
nơi không còn gì là luân lý phổ quát (universal moral) khiến người ta coi 
việc giết thai nhi là hợp pháp, nhưng nếu hành hạ súc vật như chó mèo thì 
lại có tội với pháp luật xã hội! 

Lại nữa, một tệ trạng đang được phổ biến ở các quốc gia này là việc cho hợp 
thức hóa hôn nhân đồng tính (same sex mariage), một suy thoái đạo đức 
nghiêm trọng về mục đích của hôn nhân và nền tảng gia đình mà Thiên 
Chúa đã thiết lập từ đầu khi tạo dựng con người và trao cho sứ mệnh "Hãy 
sinh sôi nẩy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất." (St 1, 28). 

Như thế, để hưởng công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, người tín hữu 
phải thực tâm tỏ thiện chí sống đức tin từ trong nội tâm ra đến hành động cụ 
thể bên ngoài để cộng tác với ơn thánh trong nỗ lực thánh hóa bản thân và 
giúp thánh hóa người khác qua gương sống chứng nhân của mình. 

Thật vậy, người được rửa tội rồi cũng ví như dân Do Thái đã vượt qua Biển 
Đỏ dưới sự lãnh đạo của ông Mô-sê để trở về quê hương và tiến vào Đất 
Hứa. Nhưng họ đã không được vào đất này ngay mà còn phải sống trong sa 
mạc mấy chục năm để được thử thách về lòng tin yêu Thiên Chúa của họ. 
Khi sống trong hoang địa, họ đã chịu thiếu thốn mọi sự, từ thức ăn đến nước 
uống. Vì thế họ đã kêu trách ông Mô Sê và A-ha-ron như sau: "Phải chi 
chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt 
và ăn bánh thỏa thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó để 
bắt chúng tôi chết đói cả lũ ở đây." (Xh 16,3). 

Họ cũng kêu trách Chúa và tệ hại hơn nữa họ đã đúc Con Bê bằng vàng và 
quỳ lạy nó như vị thần đã đưa họ ra khỏi ách nô lệ bên Ai Cập! (Xh 32, 1-6). 

Thiên Chúa đã nổi giận và muốn tiêu diệt đám dân vô ơn này, nhưng nhờ 
ông Mô Sê khẩn cầu thay cho họ mà Thiên Chúa "đã thương không giáng 
phạt dân Ngài như Ngài đã đe" (Xh 32, 14). 
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Ngày nay dân Tân Ước, tức dân mới của Thiên Chúa đã được tái sinh qua 
Phép rửa, tức là cũng đi qua nước như dân Do Thái xưa vượt qua Biển đỏ để 
vào đất tự do, thoát ách nô lệ bên Ai Cập. Phép rửa cũng giải phóng cho con 
người khỏi ách nô lệ tội lỗi để sống đời mới theo Thần Khí hướng dẫn để 
được cứu độ. Nhưng cũng như Dân Do Thái xưa phải sống trong hoang địa 
40 năm trước khi được vào Đất Hứa là đất Ca-na-an "tràn trề sữa và mật" 
(Ds 13,27), dân Tân Ước ngày nay cũng phải sống trong trần thế này một 
thời gian dài ngắn tùy số phận của mỗi người. Nghĩa là sau khi được tái sinh 
qua Phép Rửa, chúng ta chưa vào ngay Đất Hứa là Thiên Đàng mà còn phải 
"lưu vong" trong sa mạc trần thế này để được thử thách về đức tin, đức cậy 
và đức mến. 

Nếu đức tin đã được chứng minh cụ thể bằng đức mến nồng nàn, nghĩa là 
thực tâm yêu mến Chúa trên hết mọi sự và tuân giữ các Giới Răn của Ngài, 
yêu mến tha nhân như Chúa Kitô đã dạy cộng thêm quyết tâm xa lánh mọi 
tội lỗi tức là thi hành những cam kết khi được rửa tội thì: "anh em sẽ trở nên 
trong sạch, không ai chê trách được điều gì và sẽ trở nên những con người 
vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh 
em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời..." (Pl 215). 

Nói khác đi, những ai đã và đang cố gắng sống theo đường lối của Chúa, 
chống lại những đòi hỏi bất chính của bản năng, gương xấu của trần gian và 
mưu chước cám dỗ của ma quỉ, thì đang cộng tác hữu hiệu với ơn thánh để 
được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. 

Khi sạch tội, con người sống trong ơn phúc của Thiên Chúa, nghĩa là sống 
ơn cứu độ ngay ở trần thế này. Ngược lại, nếu không có thiện chí cộng tác 
của cá nhân với ơn Chúa mà buông mình sống theo "văn hóa của sự chết" thì 
ơn tái sinh của Phép Rửa sẽ trở nên vô ích và Chúa cũng không thể cứu ai 
thiếu thiện chí đó. 

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa: "Không phải bất 
cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, Lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu! 
Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên cao mới được 
vào mà thôi." (Mt 7,21). 

Thi hành ý Cha trên trời có nghĩa là yêu mến Ngài trên hết mọi sự thể hiện 
cụ thể qua việc tuân thủ những Giới Răn của Chúa, vì "Ai yêu mến Thầy thì 
sẽ giữ lời Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy anh em sẽ ở lại trong 
tình thương của Thầy như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại 
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trong tình thương của Người" (Ga 14, 23; 15, 10). 

Như thế, thi hành các giới luật yêu thuơng, công bình, bác ái, xa lánh tội lỗi 
và sống thánh thiện là thi hành ý muốn của Cha trên trời, Đấng yêu thương 
con người đến nỗi đã "sai chính Con mình đến mang thân xác giống như 
thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội cho chúng ta." (Rm 8,3). Và chính nhờ 
"máu Thánh Tử đổ ra mà chúng ta được cứu chuộc." (Ep 1,7). 

Tóm lại, Phép rửa và công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô có giá trị cứu rỗi 
tuyệt đối, nhưng chỉ hữu ích cho những ai có thiện chí cộng tác với ơn Chúa 
sau khi được rửa tội bằng quyết tâm sống ơn tái sinh của Phép Rửa là "phải 
cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người hư nát vì bị những ham 
muốn lừa dối, anh em phải để cho Thần Khí đổi mới tâm trí anh em và phải 
mặc lấy con người mới là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên 
Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện." như Thánh Phaolô đã dạy 
(Ep 4, 22-24). 

Nói khác đi, nếu con người không có quyết tâm chừa bỏ mọi tội lỗi và thực 
thi đức ái nồng nàn thì không những Phép rửa mà cả công ơn cứu chuộc vô 
giá của Chúa Kitô cũng sẽ trở nên vô ích, vì Thiên Chúa phải tôn trọng tự do 
của con người chứ không bắt buộc ai phải yêu mến và nhận ơn cứu rỗi của 
Ngài. Ngài chỉ mời gọi và con người có tự do để đáp trả hoặc ưng thuận hay 
khước từ lời mời gọi đó. 

Sau hết, không thể viện cớ Chúa nhân từ và hay tha thứ để cứ tự do sống 
theo thế gian và xác thịt. 

Chúa đầy lòng xót thương: đúng. Nhưng nếu con người lợi dụng tình thương 
của Chúa để đi hàng hai, nửa nóng nửa lạnh thì "Ta sắp mửa ngươi ra khỏi 
miệng Ta" như lời Ngài đã cảnh cáo trong sách Khải Huyền (Kh 3,16). 

Đó là tất cả những gì chúng ta cần suy niệm về tình thương bao la của Thiên 
Chúa, về công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô và những gì ta phải làm để 
cộng tác với ơn Chúa hầu được hưởng ơn cứu độ của Ngài. 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Vết Thương Không Bao Giờ Lành! 

Nguyễn Duy An là người Á Châu đầu tiên đảm nhận chức vụ Senior Vice 
President National Geographic tổ chức văn hóa khoa học lớn nhất thế giới. 
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Bài viết của ông mang theo một thông tin đặc biệt: Truyền hình National 
Geographic chiếu phim 'Inside the Vietnam War' nhân kỷ niệm 40 năm trận 
chiến Mậu Thân. 

Tôi rất ngạc nhiên khi bà thư ký dẫn vị sĩ quan an ninh của Sở vào văn 
phòng với nét mặt hoảng hốt và rụt rè lên tiếng: 

- Duy à... Có chuyện rồi! Ðại uý Morrow cần gặp riêng Duy. Bà ta vội vã 
quay lưng, với tay đóng cửa và buớc nhanh ra ngoài. Tôi vừa bắt tay đại uý 
Morrow vừa hỏi: 

- Mời đại uý ngồi. Anh tìm tôi có việc gì quan trọng? 

- Xin lỗi anh Duy nhé. Ở dưới nhà có 3 nguời 'homeless' cứ nằng nặc đòi 
gặp anh cho bằng duợc. Nhân viên an ninh đã giữ họ lại và báo cáo cho tôi 
tìm gặp ông để thảo luận. Những người này có vẻ không đàng hoàng... 
nhưng có một người tên Norman khai rằng anh là bạn của hắn ta. 

- Ồ... Ðó là anh chàng thỉnh thoảng vẫn thổi kèn Saxophone kiếm tiền ở 
trạm xe điện ngầm Farragut West đó mà. Anh ta đàng hoàng lắm. Không sao 
đâu. Ðể tôi xuống gặp họ. 

- Anh chờ chút. Chúng tôi muốn sắp xếp để canh chừng vì hai anh chàng kia 
trông có vẻ 'ngầu' lắm. Mấy tay này cứ luôn miệng chửi thề và 'càm ràm' với 
giọng điệu rất hung hăng về cuộc chiến Việt Nam. Tôi đoán chắc họ thuộc 
nhóm cựu chiến binh Việt Nam mắc bệnh tâm thần... Anh tính sao? 
- Tôi nghĩ không cần thiết lắm đâu. Tôi biết tôi không thể dẫn họ lên văn 
phòng, nhưng có thể mời họ vào 'cafeteria' uống ly nước, chắc không sao 
chứ? 

- Cũng được, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ðể tôi bảo nhân viên để ý trông 
chừng trong lúc anh gặp họ ở 'cafeteria'. Anh không ngại chứ? 
- Cám ơn các anh, nhưng đừng lộ liễu quá, họ tủi thân. 

Trong lúc đi theo đại uý Morrow xuống nhà gặp 'khách', tôi nghĩ về kỷ niệm 
quen biết Norman từ gần 10 năm trước. 

Hồi đó, tôi mới về làm cho National Geographic, vì chưa quen đường sá ở 
thủ đô Hoa Thịnh Ðốn nên thường đi làm bằng xe 'Metro'. Một buổi sáng 
Thứ Sáu, tôi đi trễ hơn bình thường vì phải ghé qua trường học để ký một số 
giấy tờ cho các con trước ngày tựu trường. Vừa ra khỏi xe điện ngầm ở trạm 
Farragut West, tôi nghe vọng lại tiếng kèn Saxophone rất điêu luyện đang 
'rên rỉ' bài Hạ Trắng: 
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Gọi nắng... trên vai em gầy đường xa áo bay 
Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say 

Lối em đi về... trời không có mây 
Ðường đi suốt mùa nắng lên thắp dầy... 

Lên khỏi cầu thang ở trạm xe điện, tôi sững sờ khi trông thấy một người Mỹ 
'homeless' đang 'ngất ngưởng' thả hồn vào một cõi xa xăm vô định, miệt mài 
thổi Saxophone. Bài hát vừa dứt, đám đông vây quanh vừa vỗ tay tán 
thưởng, vừa bỏ một vài đồng bạc lẻ vào cái mũ vải bên cạnh... Tôi tiến đến 
gần hơn, móc ví lấy tờ giấy bạc $10 bỏ vào mũ biếu anh ta, một người Mỹ 
có lẽ là cựu chiến binh Việt Nam vì anh ta đang mặc chiếc áo khoác quân 
nhân, với bảng tên Norman Walker trên túi áo và bên cạnh còn treo lủng 
lẳng một số huy chương. Tôi chưa kịp bỏ tiền vào mũ, anh ta đã hỏi bằng 
tiếng Việt: 
- Mày Việt Nam hả? Biết bài hát vừa rồi không? 
- Ðương nhiên rồi. Ông thổi kèn rất hay và có hồn. Ông nói tiếng Việt cũng 
giỏi. 
- Ðại khái thôi. Kêu mày tao được rồi. Tao đã từng đấm đá gần 8 năm trời 
trên quê hương của mày, nhưng khi trở về bị quê hương tao ruồng bỏ. Nản 
bỏ mẹ. Tao nhớ Việt Nam nên tập thổi nhạc Trịnh, thỉnh thoảng ra đây biểu 
diễn kiếm thêm ít đồng mua cơm mua cháo sống qua ngày với đám bạn 
không nhà không cửa trở về từ cuộc chiến. 

- Ông... 

- Lại ông nữa. Mày tao cho thân tình. Không phải người Việt tụi mày vẫn 
nói thế sao? 
- Tôi không quen gọi người lạ như thế. Hay gọi nhau là 'anh tôi' được 
không? 

- Tùy mày. Tiếng Việt tụi mày rắc rối lắm. Mày có cần phải đi làm chưa? 

Tao phải tiếp tục thổi thêm vài tiếng nữa mới đủ sở hụi. Tao nghỉ lúc 11giờ, 
mày có thể tới nói chuyện. Nếu bận thì thôi. Thứ Sáu nào tao cũng làm ăn 
tại đây. Nếu không chê, mày có thể trở lại. 
- Tôi sẽ trở lại trước 11 giờ. Văn phòng tôi làm việc cũng chỉ cách đây một 
quãng đường ngắn. 
-Mày không sợ hả? 

-Sợ gì? 



 21

-Tụi tao là loại người bị ruồng bỏ và khinh chê. 
- Không có đâu. Tôi sẽ trở lại. 

- Hẹn gặp lại. 

Tôi đã trở lại gặp Norman và mời anh ta cùng ăn trưa hôm đó. Anh ta rất 
cảm động, và chúng tôi trở thành 'bạn' từ dạo dó. Tôi thắc mắc tự hỏi không 
hiểu tại sao hôm nay Norman không gọi điện thoại cho tôi mà lại dẫn theo 
hai người bạn tới văn phòng tìm tôi, gây xáo trộn cho thêm rắc rối. 

Tôi chỉ sợ Norman và bạn của anh ta sẽ buồn và mất cảm tình với National 
Geographic cũng như cá nhân tôi vì bị những nhân viên an ninh của sở 'hạch 
hỏi'. Ðã từ lâu lắm rồi, tôi cảm nhận được nội tâm đơn thuần và tính tình 
chân thật của những cựu chiến binh không nhà không cửa lang thang khắp 
đường phố thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Có những người đã từ bỏ tất cả để sống 
kiếp lang thang tại vùng thủ đô để thỉnh thoảng có dịp ghé thăm và tưởng 
nhớ những đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến được khắc tên trên bức 
tường cẩm thạch mầu đen ở đài tưởng niệm Binh Sĩ Hoa Kỳ Trong Cuộc 
Chiến Việt Nam (Vietnam Veterans Memorial). 

 
Những cựu chiến binh râu ria xồm xoàm, quần áo rách nát và bẩn thỉu, thân 
thể xâm đầy những bức hình ngổ ngáo hay những dòng chữ ngang tàng để 
che dấu một nội tâm lúc nào cũng khắc khoải trong đau thương tủi nhục và 
nhức nhối từng đêm vì những ám ảnh từ cuộc chiến Việt Nam. Tôi cảm 
thương với hoàn cảnh của họ và trân quý những hy sinh họ đã dành cho Quê 
Hương Yêu Dấu Việt Nam của chúng ta. 
Vừa gặp mặt, Norman siết chặt tay tôi cười lớn, rồi lên giọng: 

- Gặp mày còn khó hơn gặp sĩ quan cao cấp ngoài mặt trận nữa. Hôm nay 
nói tiếng Anh nhé. Bạn tao không biết tiếng Việt và tao cũng không muốn 
đám 'cớm dổm' ở đây nghi ngờ, gây thêm phiền phức cho thằng bạn người 
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Việt rất thân của tao. 
Norman đổi giọng, nói tiếng Anh: 
- Ðây là thằng Duy rất thân của tao. Nó là người Việt tỵ nạn nhưng đang làm 
lớn ở đây. Chắc nó giúp được tụi mình. Còn đây là Bernie và Bob, hai thằng 
bạn thân 'homeless' của tao. 
Norman vẫn không buông tay nên tôi đành bắt tay trái với Bernie và Bob, 
rồi lên tiếng mời: 
- Mời các bạn xuống 'cafeteria' uống nuớc và nói chuyện. 

- Có tiện không? Hay tụi tao chờ mày ở ngoài kia, lúc nào rảnh ra nói 
chuyện. 
- Không sao đâu. Tuy nhiên, Norman đừng đòi cà phê sữa đá, ở đây không 
có đâu. Norman cười ha hả trả lời bằng tiếng Việt: 
- Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi! Ðúng không? Rất đúng. Nghe giống hệt 'một 
ông già Bắc kỳ' thứ thiệt. 

Chúng tôi vui vẻ buớc vào gọi cà phê, cùng tiến về một bàn trống phía trong 
cùng trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của những người đang có mặt trong 
'cafeteria' sáng hôm đó. Vừa ngồi xuống bàn, Norman vội vàng lên tiếng: 

- Ðể khỏi mất thì giờ của mày, tao vào đề ngay nhé. Hôm qua Bernie đọc 
thấy ở đâu đó nói tuần này National Geographic sẽ có 'preview' cuộn phim 
'Inside the Vietnam War' trước khi trình chiếu vào dịp kỷ niệm 40 năm biến 
cố Tết Mậu Thân. Ðúng không? 

-Ðúng rồi. Chúng tôi sẽ bắt đầu chiếu trên đài National Geographic từ ngày 
18 tháng 2 này. 

- Ðài của tụi mày chỉ có trên 'Cable' và 'Direct-TV'. Dân 'homeless' tụi tao 
làm sao xem được. Tao biết họ vẫn mời mày 2 vé 'preview' mỗi khi có phim 
mới. Mày kiếm thêm vé cho 3 đứa tao đi xem với. Ðược không? 
- Chắc được. Mấy lần trước tôi đưa vé cho bạn nhưng có bao giờ xuất hiện 
đâu! 
- Lần này khác... vì họ nói về tụi tao và những bạn bè từng đấm đá trên Quê 
Hương của mày. 

Ðể giữ sĩ diện cho tôi, cả 3 người 'bạn' cựu chiến binh đều ăn mặc quần áo 
tươm tất, đầu tóc chải gọn gàng đứng chờ ngoài hành lang 'Explorer Hall' cả 
giờ đồng hồ trước khi tôi xuống dẫn vào xem phim trong hội truờng chính 
của National Geographic. Sau khi cầm trong tay 4 tấm vé 'preview', tôi đã 
liên lạc nhờ mấy người trong nhóm 'Audio & Video' của sở sắp xếp để 
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chúng tôi ngồi trong góc cuối của hội truờng, tránh xa những vị 'tai to mặt 
lớn' trong sở cũng như những vị khách từ Bộ Quốc Phòng, Bộ Cựu Chiến 
Binh, Quốc Hội, và viên chức Chính Phủ Mỹ. 

Sau những lời giới thiệu, những bài diễn văn theo thủ tục, cuộn phim bắt đầu 
chiếu. Mấy người bạn cựu chiến binh Mỹ của tôi chăm chú lắng nghe, mắt 
người nào cũng long lanh ngấn lệ, cùng siết chặt tay nhau để nén lại những 
cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng trong tim của mỗi nguời. 

 
Thỉnh thoảng tôi nghe thoang thoảng đâu đó một vài tiếng sụt sùi nho nhỏ 
vang lên khắp hội truờng. Ba người bạn của tôi vẫn 'án binh bất động' dõi 
mắt đăm chiêu theo từng tấm hình, từng tiếng súng, từng bước đi, từng câu 
nói, từng tiếng khóc... trên màn ảnh. Tới đoạn phim chiếu lại cảnh những 
cựu chiến binh trở về từ Việt Nam bị 'dân Mỹ' và có lúc cả gia đình và bạn 
bè miệt thị, Bob bật tiếng khóc thật lớn, rồi Bernie, rồi Norman và một vài 
người chung quanh cùng khóc theo! 

Ai đó đã ra lệnh tạm ngưng. Ðèn hội trường bật sáng. Tôi vội vã xin lỗi 
những nguời chung quanh rồi vội vàng 'kéo' ba người bạn cựu chiến binh ra 
khỏi hội trường. Cả ba vừa đi vừa khóc, lững thững lê gót 'khật khưỡng' 
bước theo tôi như ba cái xác không hồn! 
Mấy ngày sau, tôi nhận được một cú điện thoại từ nhóm thực hiện cuộn 
phim tài liệu 'Inside the VietNam War' nhờ tôi sắp xếp một cuộc gặp gỡ với 
3 người bạn cựu chiến binh 'homeless' đã cùng tôi đi xem 'preview' hôm đó, 
và cũng nhờ họ mời thêm những bạn bè khác vì Bộ Quốc Phòng và Bộ Cựu 
Chiến Binh cùng một vài viên chức trong chính phủ muốn gặp gỡ và giúp đỡ 
họ. 

Có lẽ đã tới lúc người Mỹ nhận thức được 'món nợ phải trả' cho sự hy sinh 
của những cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam. 
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Lòng tôi chợt nhói lên một niềm đau khi nghĩ tới số phận của những cựu 
quân nhân và công chức của Miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Ai còn? 
Ai mất? 

NGUYỄN DUY AN 

  

Hàng Triệu Người Đói trong lúc 40% thực phẩm ở Mỹ bị phí phạm 

WASHINGTON — Lễ Tạ Ơn là một lễ hội truyền thống mùa thu hoạch bắt 
nguồn từ quá khứ nông nghiệp của nước Mỹ. Nhiều người Mỹ mừng ngày 
này cùng gia đình và bạn bè quanh một bàn tiệc đầy các món như gà tây 
quay, khoai lang, rau xanh, sốt cranberry, bánh ngọt, bánh nhân và nhiều 
món khác. 

 
Giữa sự thừa mứa này, phần lớn người Mỹ sẽ kinh động khi biết rằng trên 
thực tế, số thực phẩm bị phí phạm ở Hoa Kỳ nhiều đến mức nào. Theo một 
bản phúc trình mới, khoảng 40% thực phẩm sản xuất ở nước này mỗi năm 
cuối cùng bị vứt vào thùng rác. 

Thông tín viên VOA Rosanne Skirble tìm hiểu về thực phẩm bị vứt đi ở 
nước Mỹ và về một tổ chức đang tìm cách thu hồi số thực phẩm bị bỏ đi để 
giúp những người không có đủ mà ăn. 
Ông Gregory Jones mỗi ngày nấu 5.000 bữa ăn cho D.C. Central Kitchen, 
một tổ chức bất vụ lợi ở thủ đô giúp nuôi ăn những người thiếu thốn. Vào 
ngày hôm nay, ông điều khiển những người tình nguyện lóc xương một loạt 
các con gà tây vừa nấu chín. 

Ông Jones lấy những miếng gà rồi bỏ thêm đậu hạt và mì vào một cái nồi to 
đến độ ông phải dùng một cái thìa to như cái mái chèo để quậy đều. 
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Vừa dốc muối vào nồi, ông vừa ra lệnh cho dây chuyền sản xuất: “Các bạn 
ơi, bỏ phần da đi, chỉ lấy thịt thôi.” 

 
Ông Gregory Jones mỗi ngày nấu 5.000 bữa ăn cho D.C. Central Kitchen, 
một tổ chức bất vụ lợi giúp nuôi ăn những người thiếu thốn. 

Ông Jones yêu thích công việc này, và nói nó đã cứu vớt đời ông. Từng là 
một người nghiện ma túy, ông đã được đào tạo trong chương trình Nghệ 
thuật Nấu ăn của tổ chức Kitchen và đã cai được ma túy từ đó. 
Ông Jones cho biết: “Ðiều kỳ diệu của công việc này, và điều khiến tôi yêu 
thích công việc này là bạn có thể đền đáp lại những gì mà Thượng Ðế cao cả 
đã giúp tôi có được.” 
Trưởng ban quản trị Mike Curtin cho biết câu chuyện của Jones là trọng 
điểm trong nền tảng hoạt động của tổ chức - phí phạm là sai lầm. 

Ông Curtin nói: “Sự phí phạm có thể là thực phẩm. Nó có thể là những đầu 
óc xây dựng. Nó có thể là những cái bếp không được sử dụng một cách hữu 
hiệu.” 

 
Số lượng phí phạm không thể tưởng tượng được. Một báo cáo mới của Hội 
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đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên uớc lượng hàng năm số thực phẩm còn 
tốt nguyên có thể ăn được trị giá tới 165 tỷ đôla thường bị người tiêu thụ ở 
nhà bỏ đi, hay không được dùng tới tại các nhà hàng hoặc bị bỏ phí không 
thu hoạch tại các nông trại. Và báo cáo nêu ra rằng trong khi số thực phẩm 
này bị phí phạm, thì cứ 1 trong 6 người Mỹ bị thiếu ăn kinh niên hoặc không 
có tiền để mua thức ăn. Nhà khoa học phụ trách dự án của Hội đồng vừa kể, 
đồng thời là tác giả cuộc khảo cứu Dana Gunders nói đa số người Mỹ không 
nhận thức được vấn đề này. 
Bà Gunders nói: “Thực là điều đáng kinh động khi nghĩ rằng chúng ta phí 
phạm nhiều thực phẩm như thế trong khi có thể nuôi ăn chính dân chúng của 
mình. Chúng tôi ước tính là nếu chỉ giảm thiểu mức phí phạm thực phẩm 
khoảng 15% thì cũng ngang với số lượng thực phẩm cần để nuôi sống 25 
triệu người Mỹ. Những người bị thiếu ăn.” 

Từ hơn 20 năm, tổ chức D.C. Central Kitchen đã hoạt động để thay đổi tình 
trạng đó. Những người lái xe hàng ngày đi thu nhận số thực phẩm thặng dư 
được hiến tặng từ các cửa hàng bách hóa, các hãng buôn thực phẩm, nhà 
hàng và nông trại. Vào ngày hôm nay, một chiếc xe tải tiến vào nông trại 
của ông bà Carl và Carol Brady ở Mitchellville, Maryland để nhận 2 tấn dưa 
chưa được thu hoạch. 

 

Nông trại của ông bà Carol Brady ở Mitchellville, Maryland tặng 2 tấn dưa 
cho tổ chức D.C. Central Kitchen 

Bà Brady cho biết: “Tôi ghét phí phạm và chịu khó thêm một chút là tôi có 
thể làm một việc tốt bằng cách gom góp số dưa đó lại. Ðem cho thì mất 
công hơn, nhưng việc đó nằm trong tiến trình. Tôi cần phải đưa số dưa ấy ra 
khỏi đồng. Nó cần phải đưa đi và sử dụng cho bớt phí phạm.” 
Lượng thực phẩm dư thừa của nhà nông đó trở thành bữa ăn ngày hôm sau 
khi nó được đưa miễn phí đến các nhà tạm trú của những người vô gia cư, 
những trung tâm từ thiện nuôi ăn được gọi là nhà bếp súp, và các 
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chương trình ở trường học như trung tâm huấn luyện sau giờ học mà bà 
Denise  

Lacey điều hành tại một khu của những người có lợi tức thấp tại thủ đô 
Washington. Hôm nay, bà Lacey bỏ vào đĩa các phần ăn to gồm thịt gà tây 
nóng, mì và sốt cà chua cho các em nhỏ đang chờ được ăn và thường là 
không biết bữa ăn tiếp theo sẽ ở đâu ra. 

 

 
Trẻ em được cung cấp một bữa ăn tại nhà bếp của tổ chức D.C. Central 
Kitchen 

Bà Lacey nói: “Tôi chọn phục vụ bữa tối bởi vì nhiều em nhỏ trong khu này 
có thể không được ăn tối khi về nhà.” 
Trở lại trụ sở D.C. Central Kitchen, giám đốc Mike Curtin tóm lược ngày 
làm việc. Ông nói bằng cách thu góp thực phẩm, tổ chức này cũng thu góp 
lại những cuộc đời, không riêng cho những người mà họ phục vụ, mà cả cho 
nhân viên của ông, một số bản thân đã trải qua những lúc sa cơ lỡ vận. 

Ông Curtin nói tiếp: “Chúng tôi muốn mọi người hiểu để cho người khác 
đói là điều sai trái, thật là sai trái. Nhưng bằng cách dùng số thực phẩm, 
chúng ta có thể giải quyết vấn đề đã gây ra tình trạng thiếu ăn và giảm bớt số 
người đói, chúng ta có thể đạt được sự thành công với tư cách một cộng 
đồng và trở thành một nơi tốt đẹp hơn.” 
Ðầu bếp Gregory Jones cũng đồng lòng với các tư tưởng đó. Ông tươi cười 
nói: “Tôi đang làm một việc mà tôi vẫn hằng mong muốn. Nó đem lại một 
nụ cười trên gương mặt tôi.” 

Rosanne Skirble 
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ, 
nghề nghiệp. 

29950 Hunter Rd, #101,  Murrieta, CA 92563 
Cell: (702)-376-3971 
Off: (951) 461-8377 

Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 

951-672-4900 951-302-6900

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. 
Cell:  951-303- 8695 

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 
Anh Chị Ba:  951-926-9986 

951-786-8693 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền Giáo 
Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: 619-282-9696  Fax: 619-516-1279 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off 773-734-4418 
Cell 501-908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  
email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel 951-677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  

Liên hệ 951-473-0325  

Blinds & Shutters 
100% basswood shutters 
2”&2.5” basswood blinds 

2”&2.5” fauxwood blinds vertical 
Free In-Home quote 

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  951-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591.

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA 
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid 

Vehicle,Certified Master ASE 
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer. 

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-973-1566

FULL REALTY – Service, Inc. 
Realtor DRE License # 01806276 

Liên lạc:  D. “Chris” Nguyen.  Cell:  951-834-7701 
Email: nguyenchris@hotmail.com     Fax: 951-870-4053 

Website: www.chrisnrealestate.com
Grand Opening 
King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone:  951-303- 8405 

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh 
Đấng Cứu Thế đầy quyền năng.  Nay con cầu khẩn Cha giúp con 
vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay.  Đọc những lời nguyện này 
9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại 
nguyện . Được việc hứa in lời nguyện này và tình Cha Trương 
Bửu Diệp.  Gia Đình Thuý Trần 


