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CN XXIX THƯỜNG NIÊN B 
TIN MỪNG 

Mc 10, 35-45   

"Con Người đến để ban mạng sống 
Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều 
người". 

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông 
Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa 
Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con 
muốn Thầy ban cho chúng con điều 
chúng con sắp xin Thầy". Người hỏi: 
"Các con muốn Thầy làm gì cho các 
con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng 
con một người ngồi bên hữu, một 
người ngồi bên tả Thầy trong vinh 
quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: 
"Các con không biết các con xin gì. 
Các con có thể uống chén Thầy sắp 
uống và chịu cùng một phép rửa Thầy 
sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa 
được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy 
uống, các con cũng sẽ uống, và phép 
rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ 
chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả 
Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, 
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TIN MỪNG 

nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định". Mười môn đệ kia nghe 
chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông 
lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các 
nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì 
lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong 
các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành 
người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì 
chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ 
và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 

Con Người đến để phục vụ   

Noel Quesson 

Martin Caphu là người Bangla thuộc Cameroun Phi Châu. Cha anh là 
quốc vương Bangla. Từ thiếu niên, anh đã quen với phong trào Tổ Ấm, 
một tổ chức Công giáo làm việc xã hội ở Phi châu. Thấy các thành viên 
Tổ Ấm xả thân giúp đỡ người đồng loại, anh Caphu rất cảm phục, và tới 
năm 1963, vào lúc mười bảy tuổi, anh xin trở lại Công giáo. Sau khi tốt 
nghiệp Trung học, anh được Gia đình gởi về Rôma học ngành điện tử. 
Đậu tiến sĩ điện tử xong, anh Caphu gia nhập phong trào Tổ Ấm. 

Năm 1980, cha anh qua đời, và theo chúc thư, ông đã chọn Caphu kế vị 
ngai vàng. Caphu vội vã trở về Bangla, anh họp cả sắc tộc lại và xin mọi 
người đề cử người khác làm vua. Còn anh, anh muốn dành cả cuộc sống 
làm việc xã hội theo tinh thần Kitô giáo. Và mọi người đã đồng ý. 

Trong cuộc sống trần gian, ai cũng muốn có danh vọng, và người ta 
thường xếp tiền tài danh vọng như một cặp bài trùng. Caphu đã từ chối 
ngai vàng để phục vụ Chúa đắc lực hơn. Còn Giacôbê và Gioan, hai ông 
lại tới xin Chúa cho một địa vị trong Nước Chúa, các ông hiểu đây là 
nước trần gian mà các ông nghĩ Chúa sắp thiết lập. 

Nhân dịp này Chúa Giêsu cắt nghĩa cho các ông hiểu thêm về công việc 
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của Người. Người là Chúa Cứu Thế, Đấng Cứu chuộc trần gian bằng 
đau khổ, bằng thập giá chứ không phải bằng một hoạt động chính trị, 
Chúa buồn rầu trách nhẹ các ông. Các con chẳng biết mình xin cái gì! 
Nhưng Chúa thấy các ông chân tình và nồng nhiệt, nên Chúa cũng hé 
mở cho các ông một vài nét về tương lai: Các con sẽ uống chén đắng Ta 
uống, và đắm mình trong phép rửa bằng máu như Ta. Còn việc ngồi bền 
tả hay bên hữu Ta thì lại là chuyện khác. Những lời này làm hai tông đồ 
hoang mang, nhưng về sau các ông sẽ hiểu và coi đó là một động cơ cho 
niềm tin trong hoạt động rao giảng Tin Mừng. 

Đọc lại câu chuyện hai tông đồ, có lẽ chúng ta mỉm cười. Nhưng trong 
cuộc đời Kitô hữu, nhiều khi chúng ta cũng chỉ nhằm lợi ích, địa vị cho 
mình, chúng ta nghĩ tới một bảo đảm cho cuộc sống hiện tại và mai sau. 
Đáng lẽ chúng ta phải đặt Chúa làm trung tâm đời sống, chúng ta muốn 
thực thi lòng tôn sùng, muốn dâng lời cảm tạ ngợi khen và phó thác tin 
tưởng vào Chúa. Còn tương lai của ta hoàn toàn do Chúa xếp định. Đó 
mới là tâm tình của người con thảo sống bên Cha hiền. 

Lời thỉnh cầu của Giacôbê và Gioan đã làm các tông đồ khác khó chịu, 
vì tất cả các ông đều cùng tâm trạng như nhau, dù chưa dám xin Chúa. 
Cho tới lúc đó chưa ai hiểu được tư tưởng của Chúa. Chúa đã nói về 
cuộc khổ nạn của Người tới ba lần (Mc 10, 32-34) với những lời lẽ rõ 
rệt: Con Người sẽ bị bắt nộp, sẽ bị xử tử, bị chế giễu, ngừơi ta khạc nhổ 
vào mặt, đánh đòn và giết chết... Trong lúc Chúa Giêsu tự chọn chỗ rốt 
hết, thì các môn đệ lại mơ màng danh vọng, lại nghĩ tới địa vị cao sang. 
Một lần nữa Chúa nói lại chủ trương của Chúa trong tổ chức của Người. 
Khác hẳn mọi tổ chức trần gian, ở đây người nào muốn lãnh đạo phải là 
tôi tớ, ai muốn đứng đầu phải trở thành nô lệ cho mọi người. "Vì Con 
Người không đến để cho người ta hầu hạ, nhưng để hầu hạ và hiến mạng 
sống làm giá cứu chuộc muôn dân". Đó là căn bản Hiến pháp của Giáo 
hội Chúa. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương Chúa, không màng tới địa 
vị cho mình, nhưng luôn dấn thân phục vụ anh em, như Chúa đã đến 
phục vụ và hy sinh cả mạng sống làm giá cứu chuộc chúng con. 
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SỐNG ĐẠO 

Kinh Năm Đức Tin 

(đã được HĐGMVN chuẩn nhận) 

Lạy Chúa là Cha chí thánh,/ là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,/ chúng 
con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin,/ nhờ đó chúng con 
được nhận biết và thực hành những điều Chúa dạy,/ hầu đem lại cho 
chúng con hạnh phúc đời này và đời sau. 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống./ Ai tin 
Chúa sẽ tìm thấy đường đi, tìm ra chân lý và tìm được sự sống. / Chúng 
con cảm tạ Chúa đã đến rao giảng Tin Mừng, dạy chúng con những điều 
phải tin, những việc phải làm, / để được sống và sống dồi dào. / Xin 
nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, / để chúng con luôn biết tín 
thác vào tình thương của Chúa, / sẵn sàng dấn thân loan báo Tin Mừng 
cho mọi loài thụ tạo, theo lệnh Chúa truyền. 

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn mọi loài, / xin khơi lại cho 
chúng con những điều chúng con phải tin, / những việc phải làm để đức 
tin của chúng con mỗi ngày thêm sâu sắc và trưởng thành hơn. / Xin ban 
cho chúng con biết can đảm tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, / 
biết ý thức cử hành đức tin trong các nghi lễ phụng vụ, / thực hành đức 
tin trong cuộc sống hằng ngày, / để có thể thông truyền đức tin đó lại 
cho con cháu, / và tất cả mọi người, đặc biệt là những người chưa nhận 
biết Chúa. 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ được chúc phúc vì đã tin. / Xin giúp chúng con luôn 
tin những lời Chúa dạy và Hội Thánh truyền, / biết phó thác mọi sự cho 
tình yêu quan phòng của Chúa, / biết quan tâm đến nhu cầu của mọi 
người anh chị em chung quanh chúng con, / nhờ đó họ sẽ được nhận biết 
Chúa, / để chính họ cũng nhận được ơn đức tin đem lại sự sống đời đời. 

Lạy Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử đạo Việt Nam cùng toàn thể các 
Thánh,/ các ngài là những những gương mẫu sống động về đức tin cho 
chúng con. / Xin giúp chúng con biết sống và thực hành đức tin của 
chúng con trong cuộc sống hằng ngày, / nhất là trong Năm Đức Tin 
này./ Chúc tụng Thiên Chúa vinh hiển muôn đời. Amen! 
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Khuyến khích trẻ nói thật 
  

 
Chúa Giêsu luôn thẳng thắn, trực tính, chẳng thiên vị, chẳng vị nể ai, 
không xét người theo bề ngoài, cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên 
Chúa (Mt 22:16; Mc 12:14; Lc 20:21). Vì sự thật mà Ngài bị giết chết 
thê lương. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng bị bay đầu chỉ vì dám nói thẳng, 
nói thật (x. Mt 14:3-11; Mc 6:17-19). 

Chúa Giêsu không hề úp mở: "Có" thì phải nói "có", "không" thì phải 
nói "không"; thêm thắt điều gì là do ác quỷ (Mt 5:37). Nhưng vì "con cái 
đời này khôn ngoan hơn con cái sự sáng" (Lc 16:8) nên người ta đã 
thoái hóa và "biến chất", không còn "nhân chi sơ tính bổn thiện" nữa. 
Thánh Phaolô đã phải thốt lên: "Mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành 
hành" (2 Tx 2:7). 

Nói thẳng, nói thật là tôn trọng và can đảm bảo vệ chân lý. Đó là công 
lý. Thế nhưng những người đó lại bị người ta cho là "khó chịu", bị ghét 
bỏ, bị xa lánh, thậm chí còn bị hại. Họ dại hay khôn? Đa số có thực sự  
là đúng không ? Thiểu số có là lập dị không? Nên theo Chúa bằng lời 
nói hay bằng hành động? 

Trẻ em là mầm non của xã hội, là rường cột của đất nước, là tương lai 
của Giáo hội, thế nên chúng ta phải dạy chúng chân thật từ nhỏ và từ 
những điều bình thường nhất. 

Nếu bắt gặp trẻ nói dối, đừng vội lo sợ mà rầy la chúng. Nói dối cũng là 
một phần bình thường của tuổi thơ, và đa số trẻ em đều nói dối ở một 
giai đoạn nào đó trong độ tuổi nào đó. Nhưng quan trọng là cha mẹ 
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phải nhắc nhở chúng rằng sự chân thật luôn là điều tốt. Cha mẹ cũng nên 
lưu ý chúng để kiểm soát xem chúng có khuynh hướng nói dối hay 
không, nếu có thì phải tìm ra nguyên nhân. 

Tại sao trẻ nói dối? 

Có nhiều lý do khiến trẻ nói dối: 

– Che giấu điều gì đó mà chúng đã làm sai và sợ bị la rầy hoặc sợ bị 
phạt. 

– Hỏi cha mẹ và để ý cách phản ứng. 

– Muốn tạo sự chú ý. 

– Tìm cách xử lý tình huống. 

– Không muốn làm tổn thương ai đó. 

– Muốn bảo vệ người khác. 

Khi nào trẻ bắt đầu nói dối? 

Khoảng 3 tuổi, trẻ bắt đầu hiểu rằng người lớn không phải lúc nào cũng 
biết chúng có nói dối hay không, và chúng nhận ra rằng nói dối có thể 
giúp chúng khỏi gặp rắc rối khi chúng sai lầm. 

Khoảng 4 tuổi đến 6 tuổi, trẻ khôn khéo hơn để "bịa chuyện", dù có thể 
chúng dễ bị phát hiện. Một số trẻ thích "bịa chuyện", và chúng khoái chí 
khi làm người lớn phải chú ý. Khuynh hướng nói dối của trẻ "chi tiết" 
hơn khi chúng đi học. Ở tuổi này, trẻ sẽ tạo biên độ và kết quả, nói dối là 
cách để chúng làm điều đó. 

Khi lớn hơn, chúng phát triển hiểu hơn về cách nghĩ của người khác, và 
khi 8 hoặc 9 tuổi, nhiều trẻ em có thể nói dối "tinh vi" hơn nên khó phát 
hiện. Chúng biết nói dối là cách khước từ trách nhiệm về hành động của 
mình hoặc có thể thoái thác việc mà chúng không muốn làm, và chúng 
cố gắng dùng cách này tới mức tối đa. 

Khi lớn hơn, chúng bắt đầu nhận ra rằng nói dối "trắng" (tức là không có 
ý xấu, là "nói dối vô tội") có thể là cách tránh làm tổn thương người 
khác, và chúng sẽ sử dụng nếu chúng muốn "lấy lòng" người khác. 
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Khi nói dối là vấn đề nghiêm trọng 

Đa số trẻ em đều có chút "khoác lác" – một phần trong quá trình phát 
triển của trẻ. Chúng cũng biết, thường là từ cha mẹ, rằng "nói dối vô tội" 
có thể tránh làm tổn thương người khác, và nói dối để che giấu điều gì 
đó có thể là "chiến thuật thành công". Mặc dù không nên khuyến khích 
nói dối, những điều này vẫn là những ví dụ về cách cư xử khá bình 
thường. 

Tuy nhiên, một số trẻ có thể gặp rắc rối về cách nói dối cứ lặp đi lặp lại, 
rồi có thể trở thành thói quen xấu. Trong một số trường hợp, chúng có 
thể bịa những chuyện ranh ma khiến người khác gặp rắc rối. Điều này 
có thể là dấu hiệu rắc rối về cảm xúc và cần phải tìm căn nguyên của 
vấn đề khiến chúng hành động như vậy. 

Trong một số trường hợp khác, nói dối có thể là "tiếng kêu cứu", và 
cách cư xử này là cái cần coi chừng. Nếu theo sau là sự lo lắng, như vì 
đã ăn cắp hoặc làm tổn thương người khác, cần phải nhờ các chuyên gia 
tâm lý. 

Làm sao khuyến khích trẻ nói thật? 

– Hãy làm gương tốt. 

– Hãy nói thật và không biện hộ hoặc nói dối đùa. 

– Hãy có "nội quy" rõ ràng về điều gì được làm và điều gì không được 
làm. Nói về một người không hại ai nhưng nói dối thì người đó không 
tốt, hoặc một cầu thủ bóng đá giỏi nhưng gian dối thì không ai cho tham 
gia đội tuyển. Như vậy, nói dối là che giấu điều sai trái. 

– Hãy nói rõ rằng cha mẹ sẽ không buồn nếu chúng sai lầm mà dám thú 
nhận, nhưng nếu chúng nói dối thì cha mẹ rất buồn. Hãy rạch ròi giữa 
việc nói dối và cách cư xử gây hậu quả trong động thái nói dối. 

– Hãy khen khi trẻ "tự thú" điều lầm lỗi chứ không che giấu hoặc nói dối 
quanh. 

– Hãy giải thích rằng nói dối gây mất lòng tin, nếu chúng thường xuyên 
nói dối, không ai dám tin nữa. 

– Hãy phạt tương xứng với lỗi lầm. Chẳng hạn, nếu chúng nói dối về 
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việc đi chơi với bạn bè vì chúng biết không được phép, có thể cấm 
chúng gặp bạn bè vài ngày để chúng nhận biết sai lầm của mình. 

Chúa Giêsu đã xác định : "Sự thật sẽ giải phóng các con" (Ga 8:32). 
Như vậy, sự thật rất quan trọng, vì sự thật cũng là chân lý. Không ai lại 
không cần chân lý! 

TRẦM THIÊN THU 

 
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Lễ khai mạc Năm Đức Tin của Giáo hội toàn cầu 
 

 

WHĐ (12.10.2012) – Sáng 11-10, lúc 10g (giờ Roma) Đức Thánh Cha 
Bênêđictô XVI đã chủ tế Thánh lễ Khai mạc Năm Đức Tin 2012-2013 và 
kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II. 

Thánh lễ được cử hành tại quảng trường Đền thờ Thánh Phêrô với sự 
tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu. 

Đồng tế với ĐTC có các Hồng y, Thượng phụ, Giám mục, các Nghị phụ 
đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục. Đặc biệt có 14 giám mục 
trong số 70 vị đã từng là nghị phụ của Công đồng Vatican II và hiện 
đang nghỉ hưu. 

Đặc biệt, hiện diện trong Thánh lễ còn có Giáo chủ Giáo hội Chính 
thống Bartholomaios I, Thượng phụ Constantinopolis và Tổng Giám 
mục Rowan Williams, vị đứng đầu Giáo hội Anh giáo. 
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Trong bài giảng, ĐTC ngỏ lời chào mừng Giáo chủ Bartholomaios I, 
Tổng Giám mục Rowan Williams và các Chủ tịch Hội đồng Giám mục 
các quốc gia. 

ĐTC lưu ý mọi thành phần dân Chúa về tầm quan trọng của việc làm 
chứng đức Tin giữa những sa mạc của thế giới ngày nay. Làm chứng 
bằng chính cuộc sống để khơi lên niềm hy vọng giữa sa mạc. 

Đề cập ý nghĩa và mục đích của Năm Đức Tin, ĐTC nói: “Sở dĩ Giáo 
Hội đề nghị Năm Đức Tin và Tân Phúc âm hóa, không phải để mừng lễ 
kỷ niệm mà vì điều đó còn cần thiết hơn cả 50 năm trước”. Sự cần thiết 
đó là phải làm sống lại trong toàn Giáo Hội niềm khát khao thiết tha lại 
được loan báo về Đức Kitô cho người đương thời. 

ĐTC đề nghị mọi người cần phải đọc lại sứ điệp Vatican II với tinh thần 
học hỏi thực sự. Giáo Hội được mời gọi hãy lấy sứ điệp Vatican II làm 
la bàn và dùng chính cuộc sống đã được Chúa biến đổi để chỉ đường cho 
con người ngày nay đang khao khát Thiên Chúa. 

Huấn từ của TGM Leopoldo Girelli tại lễ khai mạc Năm Đức Tin 
của Giáo hội VN 
  

Cuối thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin của Giáo 
hội Việt Nam tại Thanh Hoá ngày 12/10/2012, 
Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli có một 
bài diễn từ quan trọng cho Giáo hội Việt Nam. 

Gợi ý về việc sống đạo trong Năm Đức Tin, 
ngài cho rằng sống niềm tin không chỉ dừng lại 
việc cử hành bên ngoài mà còn phải đi vào 
chiều sâu nội tâm.  
Khi liên tưởng đến ngôi tháp của nhà thờ chính 

toà Thanh Hoá, ngài ví "niềm tin của con người như một khát vọng 
hướng về trời cao". 
Sau khi “đánh giá cao sự cộng tác của chính quyền địa phương với giáo 
phận Thanh Hoá”, ngài ước mong các giáo phận khác cũng được như 
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thế.  
Đặc biệt, vị Sứ thần Toà Thánh kêu gọi mở rộng “tự do tôn giáo”, mong 
sao Giáo hội Công giáo Việt Nam, cùng với các tôn giáo khác, được 
nhiều tự do hơn để sống niềm tin của mình. 
 Ngài nói rằng “những giới hạn bên ngoài” không giới hạn được “sự tự 
do bên trong”, nơi đó con người được hiệp thông với Thiên Chúa.  
Với người tín hữu Việt Nam, ngài mời gọi họ dấn thân cho công cuộc 
tân Phúc Âm hoá, và noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, những 
người đã hi sinh cả mạng sống mình để trung thành với đức tin. 
 
Người Công Giáo Hoa Kỳ và vấn đề Bầu Cử 

Dưới dây là bản dịch bài của Đức Cha Thomas John Paprocki, Giám 
Mục Springfield, Illinois, được đăng trên Catholic Times ngày 23 tháng 
9, 2012. 

Phaolo Phạm Xuân Khôi  
Anh Chị em thân mến trong Đức Kitô: 
Đại Hội Toàn Quốc của Đàng Dân chủ được tổ chức gần đây ở 
Charlotte, NC đã được nhiều người chú ý đến, đối với một thực tại là tất 
cả mọi câu nhắc đến Thiên Chúa đã bị loại ra khỏi dự thảo cương lĩnh 
của đảng. Sau khi bị phản đối mãnh mẽ từ bên ngoài cũng như trong nội 
bộ của Đảng, thì người ta đã dùng lại một câu có nhắc đến Thiên Chúa 
trong năm 2008 để đọc, "Chúng tôi cần một chính phủ đứng lên bảo vệ 
niềm hy vọng, giá trị và lợi ích của người lao động, và cung cấp cho tất 
cả mọi người sẵn sàng chăm chỉ làm việc cơ hội để tận dụng tối đa tiềm 
năng mà Thiên Chúa ban." 
 
 Hơn nữa, Cương Lĩnh của Đảng Dân Chủ cũng ủng hộ hôn nhân đồng 
tính, thừa nhận rằng "quyền đồng tính là nhân quyền", và kêu gọi bãi bỏ 
Đạo Luật Bảo Vệ Hôn Nhân, là luật liên bang được Tổng thống Clinton 
phê chuẩn năm 1996 xác định hôn nhân như sự kết hợp pháp lý giữa 
một người nam và một người nữ. 

Còn Đảng Cộng Hòa thì sao? Tôi đã đọc Cương Lĩnh của Đảng Cộng 
Hòa và không có gì trong đó ủng hộ hoặc cổ võ một sự dữ nội tại hay 
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những tội lỗi trầm trọng. Cương Lĩnh của Đảng Cộng Hòa nói rằng tòa 
án "cần có quyền chọn lựa áp dụng án tử hình trong các trường hợp giết 
người." Nhưng Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo viết trong câu 
2267, "Giả sử rằng căn tính và trách nhiệm của tội nhân đã được hoàn 
toàn xác định, giáo huấn truyền thống của Hội Thánh không loại trừ 
việc kết án tử hình, nếu đây là phương thức khả thi duy nhất để bảo vệ 
hữu hiệu mạng sống con người khỏi bị xâm phạm một cách bất công. 
Tuy nhiên nếu các phương thức không đổ máu đã đủ để bảo vệ và che 
chở sự an toàn của dân chúng khỏi những kẻ cường bạo, thì chính quyền 
nên tự giới hạn bằng cách dùng những phương tiện này, vì chúng đáp 
ứng tốt hơn cho những hoàn cảnh cụ thể và công ích, cùng phù hợp hơn 
với phẩm giá con người. Thực ra, ngày nay, vì nhà nước có nhiều khả 
năng để ngăn ngừa tội ác cách hữu hiệu, bằng cách làm cho phạm nhân 
không còn khả năng tác hại, mà không tước đi cách vĩnh viễn khả năng 
chuộc tội của họ, nên những trường hợp tuyệt đối cần thiết phải xử tử 
tội nhân là điều rất hiếm hoi, nếu không nói là không còn nữa trong 
thực tế”. 

Một lần nữa, tôi không bảo anh chị em phải bầu cho hay chống lại đảng 
nào hay ứng cử viên nào, nhưng tôi nói rằng anh chị em cần phải suy 
nghĩ và cầu nguyện rất cẩn thận về lá phiếu của anh chị em, bởi vì bỏ 
phiếu cho một ứng cử viên cổ võ các hành động hoặc hay hành vi mà tự 
bản chất là ác và tội lỗi nặng biến anh chị em thành đồng loã về luân lý 
và đặt phần rỗi đời đời của linh hồn của chính anh chị em vào một nguy 
cơ trầm trọng. 

Tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho anh chị em sự khôn ngoan và hướng 
dẫn để có những lựa chọn đúng về luân lý. 

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng này. Amen. 

Đức Cha Thomas John Paprocki  
Giám Mục Springfield, Illinois 
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Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Đặc sứ Tòa Thánh tham 
dự Đại hội FABC tổ chức tại Việt Nam 

  

 
Đức hồng y Gaudencio B. Rosales 

WHĐ (17.10.2012) – Ngày 13-10 vùa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô 
XVI đã bổ nhiệm Đức hồng y Gaudencio B. Rosales, nguyên Tổng giám 
mục Manila (Philippines), đã nghỉ hưu, làm Đặc sứ Tòa Thánh tham dự 
Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) được tổ chức tại Việt 
Nam, từ ngày 19 đến 25 tháng Mười Một sắp tới. 

ĐHY Rosales sinh ngày 10-08-1932 tại Batangas, thành phố cảng kỹ 
nghệ của Philippines. Ngài thụ phong linh mục ngày 23-03-1958, thuộc 
tổng giáo phận Lipa, Philippines. Ngày 12-08-1974, ngài được ĐGH 
Phaolô VI bổ nhiệm làm giám mục phụ tá TGP Manila. Ngày 9-06-
1982, ĐGH Gioan Phaolô II đặt ngài làm giám mục phó giáo phận 
Malaybalay và 14-09-1984 kế nhiệm giám mục chính tòa. Đến 30-09-
1992, ngài được đặt làm TGM Lipa, sau đó 15-09-2003, làm TGM 
Manila. Ngày 24-03-2006, ĐTC Bênêđictô XVI đặt ngài lên hàng hồng 
y. Ngày 13-10-2011, ngài về hưu ở tuổi 79. 

FABC - Liên Hội đồng Giám mục Á châu- là tổ chức liên kết các Hội 
đồng Giám mục tại châu Á, được thành lập với sự chấp thuận của Tòa 
Thánh vào năm 1972. Mục đích của FABC là cổ võ tinh thần liên kết, 
đồng trách nhiệm giữa các thành viên, nhằm phục vụ lợi ích của Giáo 
Hội và xã hội tại châu Á. Các quyết định của FABC không mang tính 



 13

bắt buộc về pháp lý, nhưng được các thành viên đón nhận để thể hiện 
tinh thần hợp tác thực thi sứ vụ. 

Cấp điều hành cao nhất của FABC là Đại hội các Hội đồng Giám mục 
châu Á diễn ra 4 năm một lần. 

Đại hội lần thứ Mười của FABC sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25 tháng 
Mười Một 2012 tại giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. 

Đại hội sẽ quy tụ các Chủ tịch HĐGM quốc gia và các giám mục được 
HĐGM đề cử. 

Chủ đề của Đại hội FABC lần thứ Mười là: “Kỷ niệm 40 năm thành lập: 
FABC trước những thách đố tại châu Á”. 
 
Bảy tân chủng sinh gia nhập Chủng Viện Serra House, Giáo Phận 

San Bernardino 

 
 
Ngày 22.9.2012 tại giáo xứ Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc ( Christ the 
Redeemer Parish) ở Grand Terrace, một Thánh Lễ chào đón 7 tân chủng 
sinh và tiếp đón 4 chủng sinh trở về sau kỳ nghỉ hè đã diễn ra trong bầu 
khí thân mật và phấn khởi. 
Chủng sinh Eddy Greenwald nói: "Tôi đã chờ đợi điều này trong một 
thời gian dài, đây là bước đầu tiên để đạt mục tiêu của tôi là trở thành 
một linh mục và phục vụ cho giáo phận này." 
Cha Jose Sanz, hiệu trưởng của Serra House, cử hành Thánh Lễ cùng 
với các vị đồng tế là Cha Jorge Garcia, Cha Juan Garcia, Cha John 
Gunningham và Cha Emmanuel "Wharren" Banico. 
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Danh sách 7 tân chủng sinh gồm:  Carlos Flores thuộc nhà thờ Thánh 
Tâm Riverside, Jorge Tellez thuộc Đền Đức Mẹ Guadalupe Riverside, 
Jonathan Garcia thuộc nhà thờ St George Ontario, Edward "Eddy" 
Greenwald thuộc nhà thờ St. Edward Corona, Giovanni Hernandez 
thuộc nhà thờ St Anthony San Jacinto, Simon Nguyễn từ Sacramento và 
Ian Hollick từ Corpus Christi Corona. 
4 chủng sinh khác trở về Chủng Viện sau kỳ nghỉ hè là: Jess Lucia, Jose 
Muñoz, Francisco Vega và Rolando Ramos. 
Cha Sanz nói trong bài giảng của ngài: " Hôm nay, những thanh niên 
này đang nói với chúng ta rằng họ đã sẵn sàng đón nhận Lời Chúa vào 
trong lòng họ để Thiên Chúa biến đổi họ và một ngày không xa, họ sẽ là 
những vị chủ chăn khuyến khích và dẫn dắt chúng ta là một dân thánh. 
Đó là một sự cam kết trọng thể. Đây là một thời điểm quan trọng. " 
Trong Thánh lễ, những chủng sinh này đã cam kết tận tâm và dành mọi 
năng lực để nghiên cứu và phát triển tâm linh. Cha Sanz tặng mỗi chủng 
sinh một quyển sách thánh vịnh để sử dụng trong suốt thời gian theo học 
tại Chủng Viện Serra House. 
Chủng Sinh Tellez nói. "Khi đón nhận sách Thánh Vịnh tôi thật cảm 
động, tôi hy vọng trong năm nay tôi sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu thêm về 
bản thân mình và phát triển đời sống tâm linh." 
Đối với Simon Nguyễn, người đã có kinh nghiệm trong cuộc sống 
chủng viện nói rằng: nhìn thấy gia đình, bạn bè và nhiều giáo dân đến 
tham dự Thánh lễ đã giúp anh chuẩn bị cho một năm mới đầy khích lệ. 
Sau Thánh Lễ, Chủng Viện Serra House mở rộng mọi cánh cửa để cho 
gia đình và bạn bè vào tham quan các cơ sở. Họ đã có thể đi vào ký túc 
xá, nhà nguyện và các khu vực chung khác, nơi các chủng sinh sẽ sống, 
học tập và cầu nguyện. 
Mẹ của chủng sinh Edward Greenwald nói: “Thật là thú vị được nhìn 
thấy giấc mơ của con trai tôi đã thành sự thật, đã bắt đầu tiến hành 
những bước đầu tiên. Tôi sẽ ủng hộ con trai tôi trong bất cứ điều gì anh 
ta làm.” 

Dung Nguyễn dịch  
(nguồn: http://icbyte.cloudaccess.net ) 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Ngày Đại Hội Giới Trẻ Châu Á Thái Bình Dương 
Ngày 27/10/2012 
Giờ: 9:30 am - 17:30 pm 
Địa điểm: Hội trường Giáo Xứ Our Lady of Perpetual, Riverside. 
Mục đích: Nhân Năm Đức Tin vừa mới khai mạc, Đại Hội tạo cơ hội 
cho giới trẻ mọi sắc dân trong Giáo Phận San Bernardino gặp gỡ và chia 
sẻ hành trình đức tin, cũng như tìm ra những phương thức khác nhau để 
làm chứng cho Chúa và đem Tin Mừng đến cho mọi người, mọi dân tộc. 
Đề nghị quý vị phụ huynh khuyến các em tham dự Ngày Đại Hội Giới 
Trẻ hứa hẹn đầy vui tươi và lợi ích. 
  

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
 

Người Kitô Hữu sống đạo trong Năm Đức Tin như thế nào? 
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 
 
NĂM ĐỨCTIN: THỰC TRẠNG TỘI LỖI CẦN LƯU Ý VÀ TRÁNH ĐỂ 
SỐNG ĐỨC TIN VỮNG VÀNG. 
Năm Đức Tin đã khai mạc ngày 11 tháng 10 vừa qua tại Rôma 
nhắm mục đích kêu gọi mọi tín hữu trong Giáo hội nhìn lại đời sống 
đức tin của mình để canh tân và đào sâu thêm nữa hầu thêm yêu mến 
Chúa Kitô, Đấng đã đến trần gian làm Con Người,  đã mặc khải Chúa 
Cha và Chúa Thánh Thần cho chúng ta và nhất là đã hy sinh chịu chết 
trên thập giá để  đền tội cho nhân loại và cho chúng ta hy vọng được cứu 
rỗi  để hưởng hạnh phúc vinh cửu với Chúa trên  Nước Trời  mai sau. 

Nhưng muốn sống đức tin cách hữu hiệu và chân thật, không ai có thể  
coi nhẹ một trở ngại lớn lao, đó là tội lỗi, một nguy cơ không những đe 
dọa cách nặng nề đức tin có Chúa mà còn có thể làm mất hy vọng được 
cứu rỗi nữa. 

Thật vậy, tội là một thực tế ( reality) không ai có thể chối cãi hay phủ 
nhận được trong đời sống cá nhân, gia đình , xã hội và trong cộng đồng 
thế giới; nhất là trong thời buổi hiện nay, khi các nhóm Hồi Giáo 
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quá khích chủ trương bạo động ,“thánh chiến=jihad” để đánh phá và giết 
hại những ai họ cho là thù nghịch của họ. Đây là một tội  lớn mang mầu 
sắc tôn giáo vì người ta đã nhân danh tôn giáo để tiêu diệt người khác. 
Và chắc chắn điều này không phù hợp với mục đích của bất cứ vị sáng 
lập tôn giáo nào, vì không tôn giáo nào có thể chấp nhận hay khuyến 
khích tín đồ của mình giết hại người khác để độc tôn tín ngưỡng của 
mình. 

Mặt khác, các chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa tương đối ( relativism) và 
chủ nghĩa tôn thờ khoái lạc ( hedonism) và tiền bạc vật chất cũng góp 
phần không nhỏ gây ra tội lỗi cho con người ở khắp mọi nơi. 

Nhưng trước hết, cần biết vì đâu  tội lỗi có mặt trong trần gian như một 
thách đố lớn lao cho những ai có niềm tin Thiên Chúa là Đấng đầy lòng 
yêu thương, nhưng rất công bình và thánh thiện. 

Thánh Kinh đã cho ta biết nguồn gốc của tội như sau : 

“Vì một người duy nhất ( Adam) mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, 
và tội gây nên sự chết; như thế sự chết đã lan tràn tới hết mọi người 
bởi vì mọi người đã phạm tội.” ( Rm 5 : 12) 

Tội xâm nhập trần gian và lan tràn đến hết mọi người với nhiều hình 
thức và mức độ khác nhau.Tội là điều trực tiếp  xúc phạm đến Thiên 
Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành,công minh, chính trực  nên Người không 
thể dung tha cho bất cứ loại tội nào mà con người có thể phạm vì cố ý 
hay vì yếu đuối.Tùy theo mức lỗi phạm mà tội mang lại hậu quả nặng 
hay nhẹ cho người có tội. 

Trước tiên, Thiên Chúa  đã nói rõ cho Adam và Eva biết về hậu quả của 
tội  như sau, nếu họ ăn trái cấm:  

“ Ngày nào ngươi ăn,  chắc chắn người sẽ phải chết.” ( St 2: 17) 

Cái chết mà Thiên Chúa nói trên đây là cái chết về mặt linh hồn, chứ 
không phải chết ngay về thể xác.Cho nên con Rắn đã nói với bà Eva như 
sau : “chẳng chết chóc gì đâu.” ( Sđd  3: 4). 
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Rắn Satan nói thể để phỉnh gạt Eva vì biết là Thiên Chúa không phạt 
nhãn tiền bằng cái chết về thể lý cho ai từ xưa đến nay. Bằng cớ là có 
biết bao kẻ gian ác, độc tài tàn bạo, vô tâm vô đạo đã giết hại không biết 
bao nhiêu người  chỉ vì  muốn củng cố địa vị cá nhân hay bảo vệ  các thể 
chế độc tài, độc đảng , độc tôn  gây đau khổ và chết chóc cho biết bao 
triệu người dân lành từ Đông sang Tây chẳng may rơi vào ách thống trị 
độc ác  của chúng. Nhưng chúng vẫn sống phây phây, làm giầu và 
hưởng thụ ,cha truyền con nối với chế độ tàn bạo  không biết đến bao 
giờ mới xụp đổ. 

Mặt khác, những kẻ có tâm địa độc dữ, với lòng tham vô đáy, và say mê 
những vui thú vô luân vô  đạo cũng vẫn sống nhởn nhơ trong giầu sang 
nhờ gian manh, bất công và lường gạt, trong khi người lành lương thiện 
lại nghèo khó và đau khổ, vì xã hội bất công, dung dưỡng cho kẻ có 
nhiều tiền bạc và lắm mưu kế gian xảo lèo lái. 

Như thế không phải vì Thiên Chúa bất lực, hay không nhìn thấy những 
tội ác của họ.Thiên Chúa biết nhưng vẫn làm ngơ cho chúng sống để hy 
vọng chúng hoán cải để được tha thứ, vì  Người gớm ghét tội lỗi nhưng 
lại yêu thương kẻ có tội biết sám hối, xin tha.. Ngược lại, nếu chúng cứ 
ngoan cố tiếp tục con đường gian ác thì Thiên Chúa sẽ đối xử với chúng 
như chủ ruộng kia đã  làm ngơ cho cỏ lùng mọc xen lẵn với cây lúa tốt. 
Và đợi đến mùa gặt, chủ sẽ bảo thợ gặt : “ hãy gom cỏ lùng lại, bó 
thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho ta.” ( Mt 
13:20) 

Dụ ngôn trên cũng áp dụng thích đáng cho người tín hữu Chúa Kitô 
đang sống đức tin trên trần gian này, giữa bao kẻ gian ác đang phạm biết 
bao tội  nghịch cùng Thiên Chúa và gây đau khổ cho  bao  người khác. 
Kẻ gian ác cứ sống trong tội ác của chúng như cỏ lùng mọc xen với cây 
lúa. Và chắc chắn đến mùa gặt, tức ngày Phán Xét, chúng sẽ bị quăng 
vào nơi “tối tăm, khóc lóc và nghiến răng”.(Lc 13: 28) 

Thật vậy, do hậu quả của tội nguyên tổ, bản chất thiện hảo ban đầu của 
con người đã bị thương tổn nặng nề đến nỗi dù đã được tái sinh qua 
Phép Rửa, và trở thành tạo vật mới, con người vẫn không lấy lại được 
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bản chất thiện hảo ban đầu (Original Innnocence) đã mất đi sau khi 
nguyên Tổ loài người đã phạm tội. Vì thế, con người ngày nay vẫn hoàn 
toàn  yếu đuối và dễ nghiêng chiều về sự xấu, sự tội bao lâu còn sống 
trên trần gian và trong thân xác có ngày phải chết này. 

Mặt khác, ma quỷ ví như “sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắc xé” ( 
1Pr 5 : 8) luôn rình rập quanh  ta để cám dỗ , lôi kéo ta vào đường tội lỗi 
dẫn đến hư mất đời đời. Cho nên “anh  em phải đứng vững trong đức 
tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh  em trên trần gian đều 
trải qua cùng một loại thống khổ  như thế” ( Sđ d 5: 9) đúng theo lời  
khuyên dạy của Thánh Phêrô cách nay đã  trên 2000 năm nhưng vẫn còn 
nguyên giá trị thực hành trong hoàn cảnh sống của con người ngày nay.. 

Ngoài ma quỷ là kẻ thù chính ra, thế gian hay môi trường sống của mỗi 
người chúng ta là kẻ thù thứ  hai cộng tác đắc lực với ma quỷ để xúi 
dục ta phạm tội vì gương xấu đầy rẫy ở khắp nơi. Nào phim ảnh sách 
báo dâm ô, đồi trụy, bạo động, nào sòng bạc lớn nhỏ và nơi ăn chơi sa 
đọa công khai quảng cáo trên truyền thông để lôi cuốn con người  thuộc 
mọi lớp tuổi tìm đến để thỏa mãn dục vọng và lòng ham mê tiền của, bắt 
chấp  mọi hậu quả tai hại cho linh hồn, nếu ta tin con người có hồn và 
xác, có sự thưởng phạt sau khi chết. 

Thánh Phaolô đã nói đến các giống tội do xác thịt yếu đuối gây ra và 
hậu quả của tội như sau: “Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai 
cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận 
thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp , chia rẽ, bè phái, 
ganh tỵ, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Tôi 
bảo trước cho mà biết, như tôi đã thường bảo: Những kẻ làm những 
điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.” ( Gl  5 :19-
21). 

Như thế, người ta phạm tội vì bản chất yếu đuối, vì ma quỷ tinh quái 
cám dỗ và vì gương xấu của người khác. 

Chúa Giêsu đã nghiêm khắc cảnh cáo về các dịp tội và gương xấu như 
sau : 
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“ Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã. Nhưng 
khốn cho kẻ làm cớ cho  người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào 
cổ nó và xô xuống biển, còn lợi  cho nó hơn là để  nó làm cớ cho một 
trong những kẻ bé mọn này phải vấp ngã.” ( Lc 17: 1-2) 

Như vậy, muốn tránh tội, ta phải ý thức đây đủ về  những nguy cơ  đưa 
đến phạm tội để từ đó quyết tâm xa tránh với ơn Chúa nâng đỡ để đứng 
vững , vì “ không có Thầy anh  em sẽ chẳng làm gì được.” ( Ga  15: 
5). Nghĩa là nếu không có ơn Chúa giúp sức thì ta không thể  đứng vững 
trước mọi cám dỗ  nặng nề của ma quỷ, gương xấu đầy rẫy của thế gian 
và những khuynh hướng xấu còn tồn tại trong ta. 

Cứ nhìn quanh ta thì đủ biết tội lỗi đang thống trị con người và thế giới 
như thế nào. 

Tại sao người ta đang  làm những sự dữ như giết người, cướp của, ăn 
gian nói dối, cờ bạc, dâm ô phóng đãng, hiềm thù, nghen ghét, bỏ vạ cáo 
gian, thay chồng đổi vợ, chiến tranh, khủng bố ? 

Câu trả lời đúng nhất là vì người ta không có niềm tin nào, hay có mà 
không có can đảm sống niềm tin ấy cách sống động và cụ thể để đẩy lui 
bống tối của sự dữ, sự tội đang lan tràn ở khắp nơi. 

Trước thực trạng trên đây, là người có đức tin vào Thiên Chúa là Cha 
cực tốt cực lành, mọi tín hữu chúng ta đều được mong đợi  sống đức tin 
của mình cách cụ thể là phải xa tránh mọi sự xấu, sự tội , vì chỉ có tội lỗi 
mới làm ngăn cách con người với Thiên Chúa là tình thương nhưng gớm 
ghét mọi thứ tội lỗi. Nói khác đi, sống đức tin Kitô Giáo đòi hỏi chúng 
ta phải ý thức sâu xa về nguy cơ của tội lỗi đến từ ma quỷ, từ thế gian và 
từ  bản chất yêu đuối của chính  mình. 

Trong thời đại văn minh vật chất và điện toán hiện nay, rất nhiều người 
đã mất hết ý thức về tội. Chủ nghĩa tương đối( relativism) đã  góp phần 
không nhỏ vào việc lừa dối rất nhiều  người  tin là không có giá trị nào 
tuyết đối về luân lý, đạo đức cả. Vì thế người ta đã mặc sức làm những 
sự dữ , thí dụ,  làm luật để bảo vệ cho súc vật như chó, mèo, chim,  rùa 
ngoài biển. Nhưng lại hợp thức hóa việc phá thai khiến hàng năm ở Mỹ 
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có trên một triệu thai nhi bị giết ngay trong lòng mẹ mà luật pháp quốc 
gia chính thức cho phép khiến không ai gặp khó khăn nào với luật pháp 
khi trực tiếp hay gián tiếp ra tay giết hại một hài nhi tức một nhân 
mạng.! Ngoài ra, người ta cũng đang tìm cách định nghĩa lại hôn nhân, 
vốn là một định chế bắt nguồn từ Thiên Chúa khi Người tạo dựng con 
người có nam có nữ và truyền cho họ sứ mệnh “ Hãy sinh sôi nẩy nở 
cho thật nhiều, cho đầy mặt đất và thông trị mặt đất.”  “  St 1 :28) 

Vậy mà bây giờ người ta đang hợp thức hóa những cặp hôn nhân đồng 
tính ( same sex marriage), để công khai nhìn nhận việc sống chung của 
những cặp nam nữ bệnh hoạn tâm sinh lý này. Chúng ta cảm thông hoàn 
cảnh của họ nhưng không thể tán thành việc cho họ kết hôn để đạp đổ 
truyền thồng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ như Thiên 
Chúa đã thiết lập từ đầu. 

Mặt khác trên bình diện quốc tế, cộng đồng thế giới vẫn làm ngơ cho 
các chế độ tàn ác của Assad ở  Syria, của Bắc Hàn, của Cuba… và nhiều 
nơi khác nữa đã  giết hại hàng triệu  người dân vô tội,  vì dám chống lại 
chế độ cai trị tàn ác của kẻ cầm quyền... Đây là một tội ác chống lại con 
người của các kẻ độc tài độc đảng mà các nước có thế lực lớn trên thế 
giới  phải chịu trách nhiệm  vì đã không dám hành động thích đáng để 
bảo vệ cho quyền sống của con người . 

Trước thực  trạng tội lỗi của cá nhân , xã hội và cộng đồng quốc tế, 
người tín hữu Chúa Kitô thuộc mọi thành phần trong Giáo Hội  hơn bao 
giờ hết phải sống niềm tin của mình cách cụ thể và thuyết phục để làm 
nhân chứng cho Chúa Kitô, Đấng đã đến trần gian để “hy sinh mạng 
sống mình làm giá chuộc cho muôn người.”(Mt 20: 28) 

Nói rõ hơn, nếu người tín hữu mà cũng ăn gian nói dối, cũng lường gạt, 
bóc lột người  khác để trục lợi, cũng lui tới những sòng bạc lớn nhỏ, 
cũng đi du hí ở những nơi tội lỗi, cũng nhẩy nhót cuồng loạn mất nết, 
cũng cấu kết hay làm tay sai cho những thế lực, hay chế độ phi nhân bóc 
lột đàn áp người dân vô tội,  thì chắc chắn đã chà đạp lên hay chối bỏ 
niềm tin của mình và cùng lớn tiếng  hô to với những kẻ vô thần , vô 
luân vô đạo là KHÔNG CÓ THIÊN CHÚA, KHÔNG CÓ SỰ SÔNG 
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ĐỜI SAU để mặc sức ngụp lặn  ở hiện tại  trong vũng bùn nhơ của tội 
lỗi vì  đam mê của cải, chuộng hư danh và tôn thờ  mọi thú vui vô luân 
vô đạo, là bộ mặt rõ nét nhất của “văn hóa sự chết” đang lộng hành ở 
khắp nơi trên thế giới ngày nay. 

Quan trọng hơn nữa, nếu người tín hữu không quyết tâm từ bỏ mọi 
giống tội và nương nhờ ơn Chúa phù giúp  để  đứng vững trong đức tin 
 thì không ai có thể  đạt được mức hoàn hảo để được cứu rỗi. Sở dĩ thế 
 là vì con người còn có tự do để chọn lựa giữa sự tốt và sự xấu, giữa ánh 
sáng và bóng đêm bao lâu còn sống trên trần gian này. Và Thiên Chúa 
luôn tôn trọng sự tự do đó của con người. Nghĩa là nếu con người chọn 
con đường gian tà vì mê đắm sắc dục, để lui tới những nơi ăn chơi sa 
đọa, thay chồng đổi vợ, hoặc vì đam  mê  tiền của  để trộm cướp, bóc lột 
người khác thì Thiên Chúa sẽ không ngăn cản và con người sẽ phải hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về chọn lựa của mình. Đó là lý do thưởng phạt 
của Thiên Chúa dành cho những kẻ chối bỏ Người bằng tư tưởng và 
hành động, hay yêu mến và quyết tâm thi hành ý muốn của Người để 
được vào Nước Trời   như Chúa Giêsu đã nói rõ với các môn đệ xưa như 
sau: 

“ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa! lậy Chúa! là được 
vào Nước Trời cả đâu, Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, 
 Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” ( Mt 7 : 21) 

Thi hành ý muốn của Cha trên trời có nghĩa là phải cương quyết từ bỏ 
mọi tội lỗi, mọi sự dữ và “ hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì  
Tôi nói cho anh  em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà 
không thể được.”  ( Lc 13: 24) 

Cửa hẹp mà Chúa Giêsu nói trên đây, chính là cửa công chính để tránh 
 đi vào con đường của  kẻ gian ác, giết người, cướp của, bóc lột, dâm 
đãng và bất công với người  khác. Cửa hẹp cũng là  cửa  bác ái để mở 
lòng cảm thương anh chị em nghèo khó, bệnh tật, cô thân cô thế. Sau 
nữa, cửa hẹp cũng là cửa  trong sạch để không đi vào con đường dẫn 
 đến những nơi xú uế vì cờ bạc vui chơi  dâm ô khốn nạn. Người tín hữu 
Chúa Kitô mà đi vào những con đường nói trên thì chắc chắn sẽ không 
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gặp được Chúa là cội nguồn của mọi giầu sang, phú quý và hoan lạc; mà 
ngược lại, chắc chắn sẽ rơi xuống hố diệt vong vì phải vĩnh viễn xa lìa 
Thiên Chúa là cùng đích của niềm tin và hy vọng của người có đức tin 
 chân chính. 

Tóm lại, Năm Đức Tin mời goi và nhắc nhở mọi tín hữu  sống đức tin 
cách chân thật và sống động  để minh chứng mình thực sự  tin  Chúa 
Kitô, Đấng đã cứu chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá để cho chúng 
ta  hy vọng được gặp Thiên Chúa là Cha  và được sống hạnh phúc đời 
đời với Người trên Thiên Quốc, sau khi chấm dứt hành trình con người 
trên trần thế này. 

Nói khác đi, chúng ta phải thể hiện đức tin của mình cách cụ thể  trước 
mặt  người đời để làm nhân chứng cho Chúa Kitô  với  mục đích mời 
gọi thêm nhiều người nữa nhận biết và tin Chúa để cùng được  cứu độ, 
vì Thiên Chúa ,“ Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người 
được cứu độ và nhận biết chân lý. ( 1Tm 2:4) 

Nhưng- cần nhấn mạnh thêm một lần nữa-  muốn sống đức tin cách hữu 
hiệu, vững vàng  đẹp lòng Chúa và có sức thuyết phục người khác thì ta 
phải ý thức đầy đủ nguy cơ của tội lỗi  để quyết tâm xa tránh không làm 
những gì phương hại hay mâu thuẫn với đức tin có Chúa là Đấng thánh 
thiện, nhân từ, công bình, yêu thương và tha thứ. (tha thứ cho kẻ có tội 
biết ăn năn xin tha chứ không được lợi dụng tha thứ  để cứ tiếp tục phạm 
tội nữa!) 

Tóm lại, sống đức tin không những để biết thờ lậy, ngợi khen, yêu mến 
và cảm tạ Chúa ngày một hơn, mà quan trọng không kém là đoạn tuyệt 
với tội lỗi, vì “ ai phạm tội là người của ma quỷ” như Thánh Gioan 
Tông Đồ đã dạy. (1 Ga  3: 8). 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

Giọt Nước Cám Ơn  
Đúng năm giờ bác Chu tài xế xe taxi phải giao xe, nhìn đồng hồ đã năm 
giờ mười lăm rồi, nên bác tài đem tấm bảng “tạm thời không đón khách” 
treo lên.  
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Đúng ngày cuối tuần, học sinh trong ký túc xá 
của trường trung học số bốn mươi chạy ùa ra. 
Bác Chu tài xế nhịn không được thói quen 
này nên dừng xe lại, nhìn học sinh đi đi lại 
lại, chúng nó mặc đồng phục nhà trường, trên 
mặt tươi cười rạng rỡ. 
 
- “Bác tài, cháu…cháu muốn ngồi xe của bác.” Một bé gái chân đi cà 
thọt lưng mang cặp sách đi đến, nhìn hai bên phải trái nói vội vàng. Bác 
tài nói phải giao xe, và chỉ  dừng xe chút xíu thôi. Em bé gái cúi đầu, 
mấy giây sau nó lại thành khẩn nói: “Cám ơn bác, bác tài, cháu chỉ ngồi 
một trạm là một trạm thôi.” 
 
Hai chữ “cám ơn” làm cho bác Chu tài xế động lòng, bác nhìn trên trên 
thân em bé gái mặc cái áo giặt trắng tinh, một cái cặp sách cũ không thể 
cũ hơn được nữa, nên nhịn không được bèn thở dài nói: ”Lên xe.” Em 
bé gái sung sướng lên xe. Xe đến khúc quanh, em bé gái đột nhiên đằng 
hắng nói: “Bác tài, cháu chỉ có ba đồng bạc mà thôi, cho nên, đến nửa 
trạm thì cháu xuống.” Bác tài nhìn trong kính chiếu hậu thấy em bé gái 
mặt đỏ như gấc, không nói gì. Đây là xe taxi ở thành phố, giá mỗi đoạn 
đường có thể là năm đồng. 
 
Lái xe đến trạm dừng công cộng thì bác tài dừng xe lại, em bé đứng nơi 
cửa vui vẻ nói: “Thật cám ơn bác, bác tài.” 
 
Bác Chu tài xế nhìn thấy em bé gái khập khiễng đi về phía trước, đột 
nhiên trong lòng có chút ái ngại. Cũng từ ngày cuối tuần ấy, bác Chu tài 
xế mỗi cuối tuần đều nhìn thấy em bé gái ấy đứng đợi ở cổng trường, 
mấy chiếc xe taxi chạy qua, em bé gái nhìn như không nhìn, chỉ biết 
đứng chờ. Em bé gái đợi mình chăng? Bác Chu đoán và trong lòng cảm 
thấy ấm áp, bác lái xe đến, em bé gái từ đàng xa giơ tay vẫy vẫy, bác 
Chu tài xế rất kinh ngạc, xe bác ta màu da cam giống với các xe taxi 
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khác, em bé gái làm sao có thể nhìn mà biết được chứ ? 
Đây là ba đồng, đây là một trạm. Bác tài không hỏi nó tại sao chỉ đứng 
đợi xe của mình, và cũng không hỏi tại sao chỉ ngồi có một trạm? Trong 
lòng em bé gái đều có một bí mật nhỏ, bác Chu tài xế rất hiểu điều này. 
Một lần, hai lần, ba lần, dần dần bác Chu tài xế trở thành thói quen. 
Cuối tuần trước khi giao xe, thì người cuối cùng phải chở nhất định là cô 
bé thọt chân trong trường trung học số bốn mươi. Bác tài đem tấm bảng 
“tạm không chở khách” treo lên, chuyên tâm đợi trước cổng trường. Em 
bé gái chỉ mười bốn mười lăm tuổi mà thôi, vừa nhìn thấy ông thì giống 
như con nai nhỏ chạy qua đường, lớn tiếng nói với bạn học “tạm biệt”, 
bất quá chỉ năm phút đồng hồ là em bé gái xuống xe, câu cuối cùng vẫn 
là: “Cám ơn bác, bác tài.” Hình như chỉ đợi câu nói ấy, cuối tuần bất kể 
là đi bao xa thì bác Chu cũng lái xe đến trường. Có lúc giao xe bị phạt, 
bác ta cũng nhất định chở em bé gái đi một đoạn đường. Thời gian qua 
rất nhanh, tình hình này tiếp tục thêm một năm nữa, chớp mắt mùa hè 
của năm thứ hai đã đến. Nhìn em bé gái mang cặp sách thật nặng nề, bác 
Chu đột nhiên cảm thấy như đánh mất cái gì đó. Bác biết em đã tốt 
nghiệp phổ thông cấp hai, và nó sẽ học cấp ba ở đâu ? 
 
- “Bác tài, cám ơn bác, có lẽ đây là lần cuối cùng cháu ngồi xe của bác, 
thật làm phiền bác quá. Cháu thi đậu trường trung học Tân Tập Nhất, có 
lẽ nửa năm mới về nhà một lần,” em bé gái nói như thế. 
Bác tài từ trong kính chiếu hậu nhìn cặp mắt em bé gái, trong lòng rất là 
không yên. Em bé quả nhiên rất ưu tú, trường Tân Tập Nhất là trường 
điểm của tỉnh, thi đậu vào đó thì đã bước một chân vào ngưỡng cửa đại 
học rồi. 
 
- “Vậy bác đưa con về nhà.” bác tài nói. 
Em bé gái lắc đầu nói mình chỉ có ba đồng bạc mà thôi. 
- “Lần này không lấy tiền.” Bác tài nói xong thì nhìn đồng hồ, đưa em 
bé gái về nhà thì nhất định giao xe bị trễ giờ, có thể bị phạt chút tiền, 
nhưng có quan hệ gì chứ ? Bác muốn ngồi chung với em bé gái thêm 
chút nữa. Em bé gái nói địa chỉ rất xa, còn thêm bảy trạm nữa, nửa giờ 
sau, bác tài dừng xe, em bé ôm cặp bước xuống, bác tài lấy một cái hộp 
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trong xe ra, nói: “Đây là món quà bác tặng cháu.” 
 
Em bé gái kinh ngạc tiếp nhận quà, sau đó cúi mình chào bác tài, nói: 
 
 “Cám ơn bác, bác tài.” 
Nhìn em bé gái thọt chân đi vào nhà, bác Chu tài xế thở dài. Cháu bé, từ 
nay không còn gặp lại nữa? Bác tài cũng không biết tên em bé là gì nữa! 
Đã qua mười năm rồi. Bác Chu tài xế vẫn còn lái xe taxi. 
Hôm nay, việc làm không nhiều, ông đang lái xe, nhưng lại nghe được 
chương trình ca nhạc của đài giao thông phát đi chương trình “nhắn tin 
tìm người, tìm bác tài xế mười năm trước thuê xe của công ty Thắng 
Lợi, số xe là Axxxx.” Bác Chu tài xế vừa nghe thì ngớ người ra, có 
người tìm ông ta ? Mười năm trước, ông ta lái chính chiếc xe này. 
Điện thoại gọi thẳng đến tổng đài, người phụ trách tổng đài kinh ngạc 
đưa cho bác tài xế số điện thoại, bác Chu nghi hoặc, là ai nhỉ ? Mỗi ngày 
bận bịu vì kế sinh nhai, ngoại trừ bà vợ ra thì bác tài không quen biết 
người phụ nữ nào khác. 
 
Gọi điện thoại, bác tài nghe âm thanh của một cô gái trẻ, cô ta kinh ngạc 
vui mừng hỏi: “Là bác sao, bác tài ?” 
Bác tài giựt mình, âm thanh này, lời nói này rất là quen thuộc, nhưng 
bác tài không nhớ là ai cả. 
 
- “Cám ơn bác, bác tài.” Cô gái lại nói. 
Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê, khi gặp cô gái ấy, bác Chu 
hình như nhận không ra, trước mắt là một cô gái thướt tha, là bé gái 
mười năm trước đi xe chỉ có ba đồng bạc đó ư ? Cô gái đứng lên cúi 
mình chào bác tài và nói: “Từ trong lòng cháu cám ơn bác, bác tài.” 
 
Uống cà phê, cô gái kể chuyện ngày trước: 
Mười hai năm trước, ba của cô cũng là một tài xế lái xe taxi, ông rất 
thương yêu cô gái, mỗi ngày cuối tuần, dù bận cách mấy ông cũng lái xe 
đến trường đưa cô về nhà. Tết đến, cả nhà về quê ăn tết, vì để mang 
được nhiều đồ, ba của cô mượn xe bánh mì của người bạn. Lái xe được 
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nửa đường, đột nhiên tuyết rơi rất nhiều, không may tông vào một chiếc 
xe hàng, xe bánh mì bị hư toàn bộ, ba của cô chết tại chỗ, từ đó chân của 
cô bị thương nặng. Chôn cất ba xong, mẹ phải bồi thường xe cho người 
bạn của ba một khoản tiền lớn, và để làm phẫu thuật chân cho cô, nên 
mẹ làm việc ngày đêm không nghỉ, còn cô, sau khi vết thương lành thì 
lập tức đi học, nhất tâm muốn mau lớn. Cô rất kiên cường, việc gì cũng 
có thể chịu đựng, nhưng duy chỉ có một việc là không chấp nhận người 
khác thương hại mình. Cho nên, cô không nói cho ai biết việc bị tai nạn 
trên đường. Tan học về nhà, khi bị bạn học hỏi tại sao bây giờ lại đi xe 
công cộng? Cô bé nói dối là vì ba đi xa, nói dối được nửa năm, cho đến 
khi gặp bác Chu tài xế. Cô bé thấy chiếc xe taxi dừng bên đường không 
chút động đậy, giống như ba cô bé lái xe đến đợi trước cổng trường. 
Cô bé chỉ có ba đồng để đi xe công cộng, nhưng cô bé lấy tất cả để ngồi 
xe taxi, chỉ ngồi một trạm, sau đó đi bộ nửa giờ nữa về nhà, mặc dù 
đường rất xa, nhưng cô bé vẫn thản nhiên đi, bởi vì không ai có thể đoán 
biết là ba của cô bé đã chết. 
 
- “ chắc chắn Bác không biết, chiếc xe taxi mà bác đang lái đó là chiếc 
xe mà ba của cháu đã lái, số xe cứ in mãi trong óc của cháu.” 
Cô gái nói xong thì nước mắt rơi xuống: “Cho nên, từ xa xa, chỉ cần 
nhìn thì cháu liền nhận ra nó.” Bác Chu tài xế thấy lỗ mũi nóng, chút xíu 
nữa thì cũng chảy nước mắt. 
 
- “Tấm huy chương này cháu luôn mang trên mình, cháu không biết, nếu 
không có nó thì cháu có thể đi được đến ngày hôm nay không. Hơn nữa, 
bác trả lại cháu tiền xe, cháu vẫn cứ giữ nó. Có một chút tiền, cháu cảm 
thấy vấn đề gì cũng có thể khắc phục được. Mặc dù mất phụ thân, nhưng 
cháu vẫn có phụ thân như cũ.” Nói xong, cô gái lấy trong túi ra tấm huy 
chương mang vào mình. Góc cạnh của tấm huy chương đó đã biến thành 
màu đen, sau tấm huy chương có viết hàng chữ: “Chúc cuộc sống của 
con cũng như tấm huy chương này.” 
 
Tấm huy chương này là của bác Chu tài xế làm quà tặng cho cô gái 
mười năm trước. Cô gái dắt cánh tay của bác Chu tài xế rời khỏi quán cà 
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phê. Nhìn cô gái lái xe đi rất xa, bác Chu dừng xe bên đường, để cho 
nước mắt chảy xuống. Cô gái thọt chân ấy, cô gái ấy bây giờ bác tài mới 
biết tên cô ta là Lâm Mỹ Tuyết;  cô gái con của bác tài đã chết cách đây 
mười năm vì ung thư, thật quả là ấn tượng giống nhau ! Con gái của bác 
khi còn sống, cứ mỗi ngày cuối tuần thì bác đều lái xe đến trường đón 
nó. Con gái trước khi lên xe thì nói: “Cám ơn ba.”, xuống xe cũng câu 
ấy: “Ba, con cám ơn ba.”, làm cho bác tài cảm nhận được rất nhiều hạnh 
phúc ! 
 
Tấm huy chương ấy là của con gái ông được thưởng trong kỳ thi 
Olympic, đã làm cho ông ta rất kiêu hãnh và hy vọng, nhưng con gái 
ông đột nhiên chết đi khiến cho ông ta không kịp đề phòng. Lại đến 
ngày cuối tuần, đi ngang qua trường trung học số bốn mươi, ông ta đều 
dừng xe lại, hình như con gái vẫn có thể từ cổng trường chạy ra, lên xe, 
và lớn tiếng nói: “Ba, cám ơn ba.” 
 
Trên đường trở về nhà, bác Chu mua một tờ báo, vừa mở báo ra xem thì 
bác liền thấy ngay hình của cô gái thọt chân ấy. Cô ta cười tươi với bác 
Chu tài xế, trên đề mục có chạy hàng chữ lớn: Lâm Mỹ Tuyết – phó 
tổng giám đốc trẻ nhất của công ty đa quốc gia, niềm kiêu hãnh của 
thành phố S...” bác Chu tài xế kinh ngạc há hốc miệng, đọc nhanh như 
chớp, vừa đọc vừa móc túi lấy thuốc ra hút theo thói quen. 
Đột nhiên, tay của ông ta chạm phải một phong bì, lấy ra, bên trong 
phong bì đựng đầy tiền đô la Mỹ dày cộm, bác Chu ngớ ra, bác ta nghĩ 
không ra Lâm Mỹ Tuyết bỏ tiền vào túi ông lúc nào? Có phải khi cầm 
cánh tay mình dẫn đi không? 
Giữa xấp tiền mỹ kim ấy còn kẹp một tờ giấy nhỏ: “Bác tài, đây là lợi 
tức của yêu thương, xin bác nhận lấy. Cái vốn vô giá thì vĩnh viễn ở 
trong lòng cháu. Cám ơn bác, bác tài !” 
Cặp mắt của bác tài lại mờ mờ thêm một lần nữa... 
 

Linh Mục Giuse Maria Nhân Tài dịch 
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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 


