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CN XXVIII THƯỜNG NIÊN B 
TIN MỪNG 
Mc 10, 17-27  
"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo 
Ta". 
Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì 
một người chạy lại quỳ gối trước 
Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi 
phải làm gì để được sống đời đời?" 
Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta 
là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, 
trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã 
biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng 
giết người, đừng trộm cắp, đừng làm 
chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo 
kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy 
Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở 
nhỏ". 
Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn 
người ấy và đem lòng thương mà bảo 
rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là 
ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố 
thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có 
một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". 
Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì 
sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta 
có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu 
nhìn chung quanh và bảo các môn đệ 
rằng 
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TIN MỪNG 
"Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho 
người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". 
Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh 
ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ 
rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" Các môn 
đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông 
rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước 
Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có 
vào nước Thiên Chúa". Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì 
ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Đối 
với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì 
Thiên Chúa làm được mọi sự". 
Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo 
Thầy". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, 
anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà 
ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, 
cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự 
sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt 
hết sẽ nên trước nhất". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
VÌ TÌNH YÊU CHÚNG TA PHẢI LÀM NHIỀU HƠN NỮA 

Cha Mark Link, S.J. 
Chủ đề: "Chỉ cần chúng ta tiến về phía Chúa một bước,thì Ngài sẽ chạy về 
phía chúng ta mười bước" 
James Kallam kể lại một mẩu chuyện vui trong các bài viết của ông như sau: 
Cách đây nhiều năm, có một thanh niên làm nghề bán sách rong từ nhà này 
đến nhà kia, anh đến hành nghề tại một vùng quê nọ. Một hôm, anh vào nhà 
một nông gia, ông này đang ngồi trên chiếc ghế xích đu ở cổng trước. Chàng 
thanh niên đến gần người nông dân nhiệt tình ngỏ lời: "Thưa ông, tôi có bán 
một cuốn sách chỉ cách canh tác sinh lợi gấp 10 lần cách ông đang làm". 
Người nông dân chẳng thèm ngước lên. Ông tiếp tục đong đưa chiếc ghế đu. 
Cuối cùng, sau vài phút, ông ta liếc mắt nhìn chàng thanh niên rồi nói; "Này 
anh bạn trẻ, tôi chả cần sách của anh, tôi cũng biết làm thế nào để canh tác 
sinh lợi gấp 10 lần cách thức tôi hiện đang làm". 
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Câu chuyện trên giúp ta hiểu rõ điều Chúa Giêsu nói trong bài Phúc Âm 
hôm nay. Người nông dân có khả năng canh tác tốt hơn nhưng ông ta lại 
thiếu nhiệt tình để dấn thân làm điều ấy. Chàng thanh niên giàu có trong bài 
Tin Mừng cũng dư sức làm nhiều hơn là chỉ tuân giữ các giới luật, nhưng 
anh ta chả có nhiệt tình để làm điều ấy. Bài Phúc Âm hôm nay nói thẳng cho 
ta thấy Kitô giáo không chỉ hệ tại việc tuân giữ các lệnh truyền. Chúa Giêsu 
tra vấn anh chàng giàu có về sự tuân giữ lệnh truyền như là khởi điểm cho 
đời sống Kitô hữu. 
Chàng trả lời là đã tuân giữ tất cả lệnh truyền ấy, tức là chưa hề làm gì 
thương tổn ai… Về điểm này Chúa Giêsu tỏ ra thán phục anh ta. Nhưng 
đồng thời Ngài lại cho chàng ta thấy rõ Kitô giáo không chỉ là việc tuân giữ 
các huấn lệnh tiêu cực ấy như đừng trộm cắp hay lừa đảo…. Kitô giáo mang 
tính tích cực hơn nhiều: Ngài nói thẳng với anh chàng giàu có: 
"Anh chưa bao giờ gây thương tổn cho ai quả là đáng khen, nhưng anh đã 
làm gì để giúp đỡ ai chưa? Anh đã biết dùng của cải để cho kẻ đói ăn, cho 
kẻ trần truồng mặc, cho kẻ vô gia cư trú ngụ chưa?" 
Chính khi nghe điều này anh chàng giàu có kia nhận ra mình vẫn còn khiếm 
khuyết biết bao. Vì vậy Chúa Giêsu bèn thách thức anh: 
 'Nếu muốn theo tôi thì anh hãy thay đổi cách nhìn đi, đừng chỉ nhắm đến sự 
tốt lành một cách tiêu cực, tỉ như không gây thiệt hại cho ai – và anh hãy 
nhắm sống tốt lành một cách tích cực hơn, chẳng hạn như giúp đỡ người 
khác. Cứ thực hành điều này, anh sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay trong cuộc 
sống này và cả trong cuộc sống mai sau" 
Thách đố Chúa Giêsu đặt ra cho anh chàng giàu có thể tóm lược như sau; 
Anh có dám chấp nhận mọi thiệt thòi để đạt được cuộc sống vĩnh cửu mà 
anh mong muốn không? Anh có quan niệm bước theo tôi là bị thiệt thòi 
không? Nghĩa là anh có sẵn sàng hy sinh của cải của anh để được sống vĩnh 
cửu, cũng như để theo tôi không? 
Anh chàng giàu có trả lời: 
- Thưa thầy, tôi cũng muốn theo Ngài lắm, nhưng tôi không muốn chấp 
nhận sự thiệt thòi kia; 
Thế là anh chàng thanh niên giàu có đành từ chối lời mời gọi của Chúa 
Giêsu. Việc dùng của cải không chỉ cho bản thân và gia đình xem ra là một 
hy sinh quá lớn đối với anh. 
Điều này bày ra trước mắt mỗi người chúng ta ngay bây giờ hình ảnh sau: 
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Nhiều người trong chúng ta giống như anh nông dân ngồi chơi trước cổng 
nhà. Chúng ta biết rõ chính mình có thể trở thành một Kitô hữu, tốt hơn gấp 
mười lần tình trạng hiện nay nhưng chúng ta vẫn thiếu nhiệt tình để làm điều 
ấy. 
Chúng ta khác nào anh chàng giàu có trong Phúc Âm hôm nay. Chúng ta 
cũng đã tuân giữ những luật truyền, nhưng chúng ta vẫn chưa đủ quảng đại 
hết sức có thể đối với những người túng thiếu, kẻ trần trụi và người đói khát. 
Vì công việc đó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, phải chấp nhận thiệt thòi, đau 
khổ, phải can đảm và phải khôn ngoan sáng suốt để nhận ra rằng sự hy đó là 
cần thiết để đem lại an bình và vui tươi trong tâm hồn. Và để có thể hy sinh 
và chấp nhận những thiệt thòi đau khổ đó, điều hết sức quan trọng là phải có 
một động lực mạnh để thúc đẩy ta, và động lực đó chính là tình yêu: yêu 
Thiên Chúa và thương tha nhân. Tình yêu đó sẽ thúc đẩy chúng ta làm 
nhiều hơn những đòi hỏi tiêu cực của lề luật: cấm hại người, cấm gian dối, 
cấm trộm cắp… Một thanh niên yêu một thiếu nữ sẽ không chỉ hài lòng với 
việc không làm hại cô ấy, không nói dối, không xúc phạm đến cô ấy. Tình 
yêu khiến anh phải làm hơn như thế rất nhiều, và nếu không làm hơn được 
như thế, chắc chắn đó không phải là tình yêu. Cũng vậy, nếu chúng ta chỉ 
hài lòng với những giới luật Chúa dạy, chúng ta mới chỉ là người "quen biết" 
với Chúa, chưa phải là người yêu Chúa. Nếu chúng ta không muốn làm điều 
gì tích cực hơn nữa, chính là vì chúng ta thiếu tình yêu, chúng ta chưa yêu 
Chúa và thương tha nhân. 
Chắc chắn nhiều người trong chúng ta đã biết mình phải làm gì để trở thành 
một Kitô hữu tốt hơn gấp mười lần hiện nay, nhưng chúng ta đã không làm, 
vì chúng ta thiếu tình yêu, thiếu nhiệt tình. Cũng như anh chàng nông dân 
ngồi trên ghế xích đu kia, anh đã biết rõ phải làm gì để canh tác có hiệu quả 
gấp mười lần phương pháp anh đang làm, nhưng anh đã không thèm làm. Lý 
do có thể là anh ngại ngùng phải bỏ vốn ra nhiều hơn, phải bỏ ra nhiều công 
sức hơn, phải mệt mỏi hơn. Lý do sâu xa hơn khiến anh ngại là vì anh chưa 
thấy nhu cầu của vợ con anh đang càng ngày càng tăng lên, hay anh chưa đủ 
quan tâm đến những nhu cầu ấy, hay nói cách khác đi là tình yêu của anh 
đối với những người thân của mình chưa đủ mạnh để thúc đẩy anh hoạt 
động, làm những gì phải làm và nên làm. 
Tình trạng đó Thánh Phaolô cũng đã cảm nghiệm được nơi con người của 
ngài. Ngài viết: "Quả thực ngay những gì điều tôi làm tôi cũng không hiểu 
được nữa, vì những gì tôi muốn thì tôi lại không làm, còn những gì tôi 
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không muốn thì tôi lại cứ làm" (Rm 7:15). Và ngài đã giải thích tình trạng 
đó như sau: không phải là tôi hành động, mà là tội lỗi ở trong tôi đã hành 
động (Rm 7:20). Và theo ngài chỉ có Đức Kitô mới có thể cứu ta ra khỏi tình 
trạng ấy. (Rm 7:24). Do đó, muốn thoát khỏi tình trạng ù lỳ không chịu làm 
những gì cần phải làm, ta phải tin tưởng vào Ngài đã đến để giải phóng ta 
khỏi tình trạng đó, và ta cũng phải hết lòng yêu mến Ngài qua những người 
sống bên cạnh ta, chung quanh ta. Chỉ có tình yêu mới giải phóng ta khỏi 
tình trạng ù lỳ đó. Tình yêu phát sinh sức mạnh. 
Rất nhiều người trong chúng ta có tâm trạng hài lòng vì mình đã theo được 
chính đạo, và tự mãn vì mình đã giữ luật Chúa một cách trọn vẹn từ hồi nhỏ, 
giống như anh chàng thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay. Đó là 
một điều rất đáng khen, và Thiên Chúa cũng rất hài lòng vì ta đã sống được 
như vậy. Chính Chúa Giêsu cũng đã nhìn chàng thanh niên đó một cách 
thiện cảm và đem lòng yêu thương. Nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức 
Giêsu còn kêu mời chúng ta đi xa hơn một bước kia, là sẵn sàng hy sinh 
nhiều hơn nữa cho Thiên Chúa và tha nhân. Đang khi bên cạnh chúng ta còn 
biết bao nhiêu người nghèo khổ túng thiếu, hay cần tới sự giúp đỡ cụ thể của 
chúng ta, chúng ta không thể vừa nói mình yêu Chúa lại vừa làm ngơ hay 
phớt lờ những nhu cầu của họ. Tình yêu thúc đẩy ta phải làm một cái gì cụ 
thể để thoả mãn phần nào những nhu cầu đó của anh em. Và chúng ta cũng 
cần phải có con mắt nhận xét và tâm hồn nhạy bén để nhận ra những nhu 
cầu ấy nơi những người sống gần mình nhất. Để đi vào cụ thể, tôi xin đề 
nghị với anh chị em là mỗi ngày chúng ta dành ra ít phút suy nghĩ để xét 
xem những người ở gần ta có nhu cầu gì mà ta có thể giúp đỡ cụ thể được, 
và chúng ta quyết định mỗi ngày làm một hai việc cụ thể giúp ích cho người 
khác, việc đó càng buộc ta phải hy sinh, thiệt thòi, mất mát thì càng tốt, và 
tối đến ta xét lại xem mình đã thực hành quyết định đó thế nào. Làm được 
như thế, chính là đã áp dụng phần nào tinh thần của bài Tin Mừng hôm nay. 
Để kết thúc, tôi xin nhắc lại lời kinh Cáo Mình mà chúng ta đọc mỗi khi 
chuẩn bị dâng Thánh Lễ, trong đó có câu; "tôi đã phạm tội nhiều trong tư 
tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót". Tôi xin nhấn mạnh đến 
"những điều thiếu sót", là những gì mà chúng ta đáng lẽ phải làm, nên làm, 
mà chúng ta đã không làm. Là những lần đáng lẽ chúng ta phải ra tay cứu 
giúp người khác mà ta đã không ra tay. Là những lần đáng lẽ chúng ta phải 
hy sinh cho người khác mà ta đã không hy sinh, vì chúng ta không muốn bị 
thiệt thòi, bị mất mát, bị phiền hà, là những lần đáng lẽ chúng ta phải bỏ tiền 
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bạc ra để cứu giúp ai đó, nhưng vì tính bỏn xẻn, tính toán, khiến chúng ta lại 
thôi. Là những lần đáng lẽ chúng ta phải can đảm đứng ra bênh vực lẽ phải, 
nhưng vì sợ bị liên lụy, sợ bị lôi thôi, mà chúng ta đành làm ngơ để cho bất 
công được tự do hoành hoành. Mỗi lần đọc kinh Cáo Mình khi dâng Thánh 
lễ, chúng ta phải nghĩ đến những thiếu sót đó. 

SỐNG ĐẠO 
Rượu hay nước? 
Bạn muốn đón nhận điều tốt từ người khác, bạn phải mang điều tốt cho họ. 
Bạn đối xử với người khác thế nào, bạn cũng sẽ nhận lại như thế. Bạn muốn 
xã hội tốt đẹp, công bằng, hòa bình, bạn phải là người gieo những hạt giống 
ấy chứ không chờ ai khác làm thay cho bạn. 
Chuyện xưa kể rằng tại một ngôi làng, một nhóm mười người tổ chức cuộc 
gặp mặt đón xuân mừng năm mới. Một vị lên tiếng, “Tôi đề nghị chúng ta 
mỗi người góp tay nhau để vui xuân bằng cách mỗi người mang theo rượu 
của mình và đổ chung vào một chum lớn để cùng chia vui trong dịp xuân.” 
Mọi người đồng ý và vui vẻ ra về. 
Khi về đến nhà, một người trong nhóm cảm thấy hối tiếc vì mình đã nhận lời 
mang theo bầu rượu quí lâu năm của mình để nạp chung vào nhóm. Vốn 
không muốn chia sẻ bầu rượu của mình và cũng tiếc tiền để mua rượu khác 
cho bữa tiệc, anh tỏ vẻ buồn rầu.  
Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh ta quyết định. “Ta sẽ đổ nước lạnh vào bầu 
rượu. Khi đến dự tiệc, ta sẽ đi thẳng vào chum lớn và đổ “rượu” của ta vào 
đó. Chín ông kia sẽ mang rượu của họ đến, như thế “rượu” của ta sẽ hoà vào 
rượu của họ, thì chắc chắn sẽ không ai biết được, vì một bầu nước của ta sẽ 
bị lấn át bởi chín bầu rượu kia. Và như thế ta vẫn có rượu uống như mọi 
người mà không mất bầu  rượu quí này.”  
Đến ngày dự tiệc, anh ta mang “rượu” của mình và làm đúng như kế hoạch. 
Trời tối, chum lớn, từng người một đem rượu của mình đổ vào chum và 
quay về chỗ ngồi để chờ khai mạc tiệc vui. Sau khi mọi người đã vào bàn 
tiệc, ông chủ nhà liền sai anh hầu bàn rót rượu mời từng vị khách. Ai ai cũng 
háo hức để thưởng thức rượu ngon. Bắt đầu từ chủ nhà đến các vị khách, 
mỗi người đều nhắm rượu. Đôi mắt mỗi người nhìn chằm chằm vào nhau 
với sự nghi kỵ, xoi mói, hổ thẹn, nhưng miệng vẫn hết lời khen rượu ngon 
hảo hạng. Nhưng thực ra, thức uống mà họ cầm trên tay chỉ toàn là nước 
lạnh, vì ai ai cũng có suy nghĩ toan tính như anh kia.  
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Thưa bạn, câu chuyện rượu hay nước trên đây muốn nhắn gởi chúng ta điều 
gì ? Bạn muốn uống rượu, bạn phải cho rượu; bạn muốn đón nhận điều tốt 
từ người khác, bạn phải mang điều tốt cho họ. Bạn đối xử với người khác 
thế nào, bạn cũng sẽ nhận lại như thế. Bạn muốn xã hội tốt đẹp, công bằng, 
hoà bình, bạn phải là người gieo những hạt giống ấy chứ không chờ ai khác 
làm thay cho bạn. Trong bàn tiệc cuộc đời, ai ai cũng được mời gọi mang 
“rượu” của mình vào cuộc tiệc ấy. Hay nói cách khác, trong việc xây dựng 
xã hội, đất nước, ai cũng có phần trách nhiệm mang “rượu” để góp chung 
vào vận mạng của dân tộc.  
Một em bé 9 tuổi khi tự nguyện góp phần thức ăn nhỏ của mình để chờ chia 
sẻ với mọi người bị nạn trong trận động đất tại Nhật Bản (11.3.2011). Em ấy 
mang “rượu” hay mang “nước” đến bữa tiệc chung của dân tộc Nhật Bản? 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
ĐTC khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục với Lời Mời Gọi Nên 
Thánh Phổ Quát 
Vatican ngày 7 tháng, năm 2012 - Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chính 
thức khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục về Tân Phúc Âm Hóa với một 
"lời Mời Gọi Nên Thánh Phổ Quát" nhắm đến tất cả các Kitô hữu trên toàn 
thế giới. 
Trong bài huấn từ trong Thánh Lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô ĐTC nói 
rằng "Những người nam nữ thánh thiện nảy sinh trong số các nhà truyền 
giáo quảng đại, là những vị loan báo Tin Mừng cho những người ngoài Kitô 
giáo, trong quá khứ ở các nước truyền giáo và bây giờ ở bất kỳ nơi có những 
người ngoài Kitô giáo.” 
"Việc nên thánh không bị hạn chế bởi những hàng rào văn hóa, xã hội, chính 
trị hay tôn giáo. Ngôn ngữ của nó, là tình yêu và chân lý, là điều dễ hiểu đối 
với tất cả mọi người thiện tâm, và nó thu hút họ đến cùng Đức Chúa Giêsu 
Kitô, nguồn sống mới vô tận. " 

Ơn toàn xá trong Năm Đức Tin 
WHĐ (06.10.2012) / VIS – Theo một nghị định 
công bố hôm 05-10, với chữ ký của Đức hồng y 
Manuel Monteiro de Castro, Chánh án Tòa Ân giải 
tối cao và Đức giám mục Krzysztof Nykiel, Chánh 
lục sự, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ banơn toàn xá nhân dịp Năm Đức 
Tin. Ân xá có hiệu lực từ ngày khai mạc đến khi bế mạc Năm Đức Tin (từ 
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11 tháng Mười 2012 đến 24 tháng Mười Một 2013). 
Nghị định viết: “Vào ngày kỷ niệm năm mươi năm khai mạc trọng thể Công 
đồng Vatican II, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã quyếtđịnh mở một Năm 
đặc biệt dành để tuyên xưng đức tin chân thật và giải thích đức tin đúng đắn, 
bằng việc đọc –hoặc tốt hơn nữa, suy niệm các văn kiện của Công đồng và 
các điều trong Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo”. 
“Ân xá sẽ mang lại lợi ích lớn lao, để trước hết, cuộc sống đạt đến sự thánh 
thiện ở mức cao nhất qua việc thanh tẩy tâm hồn nên trong sạch. Nhờ quyền 
năng Chúa Kitô trao cho, Giáo Hội ban ân xá cho tất cả những ai tuân theo 
các quy định đã được đề ra”. 
“Trong Năm Đức Tin, sẽ kéo dài từ ngày 11 tháng Mười 2012 đến 24 tháng 
Mười Một 2013, ơn Toàn xá tha các hình phạt tạm vì tội, được ban do lòng 
Chúa thương xót và có thể chỉ cho các linh hồn các tín hữu đã qua đời, có 
thể được ban cho mọi tín hữu thành tâm sám hối, xưng tội, rước lễ và cầu 
nguyện theo ý Đức giáo hoàng”. 
– (A) Mỗi khi tham dự ít nhất ba bài giảng về truyền giáo, hoặc ít nhất là ba 
bài học về các văn kiện của Công đồng hoặc các điều của Sách Giáo lý Hội 
thánhCông giáo, tại nhà thờ hay bất kỳ nơi nào khác thích hợp. 
– (B) Mỗi khi hành hương thăm viếng một Vương cung thánh đường của 
giáo hoàng, một hầm mộ, một nhà thờ chính tòa hay một nơi thánh mà Vị 
bản quyền địa phương chỉ định trong Năm Đức Tin (chẳng hạn: các Tiểu 
Vương cung thánh đường và các Đền thánh kính Đức Trinh NữMaria, các 
thánh tông đồ hoặc vị thánh bổn mạng), và tham dự một cử hành phụng vụ 
tại nơi ấy, hoặc ít là ở lại một thời gian thích hợp để cầu nguyện và suy niệm 
đạo đức, kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin kính bằng bất kỳ bản kinh 
hợp pháp nào, và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, và tùy hoàn cảnh, các 
thánh Tông đồ và các thánh bổn mạng. 
– (C) Mỗi khi, vào những ngày trong Năm Đức Tin do Vị bản quyền địa 
phương ấn định, ... ở bất kỳ nơi thánh nào, tham gia Thánh lễ trọng thể hay 
Phụng vụ Các giờ kinh, đồng thời đọc Tin kính bằng bất kỳ bản kinh hợp 
pháp nào. 
– (D) Vào một ngày tùychọn trong NămĐức Tin, nếu lấy tinh thần đạo đức 
đến thăm Giếng Rửa tội, hoặc nơi mình đã chịu phép Rửa Tội, và tuyên 
xưng lại lời hứa rửa tội bằng bất kỳ hình thức hợp pháp nào. 
“Giám mục giáo phận hoặc giáo khu (thuộc Giáo hội Đông phương), và 



 9

những vị có cùng quy chế giáo luật, vào ngày thích hợp nhất trong thời gian 
ấy hoặc vào những dịp lễ chính, ... có thể ban phép lành của Đức Thánh Cha 
với ơn Toàn xá”. 
Trong phần kết luận, văn kiện cũng nhắc lại rằng các tín hữu, vì bệnh tật 
hoặc những lý do hợp pháp khác, không thể ra khỏi nơi cư trú (các tu sĩ tại 
các đan viện kín, tù nhân bị giam giữ, người đang chữa bệnh, người phải túc 
trực chăm sóc bệnh nhân), vẫn có thể được hưởng ơn toàn xá “nếu, hiệp 
thông trong tinh thần và tư tưởng với tín hữu khác, và nhất là vào những lúc 
các phát biểu của Đức Thánh Cha và các giám mục giáo phận được phát qua 
truyền hình hoặc truyền thanh, họ đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin kính bằng bất 
kỳ bản kinh hợp pháp nào, và những kinh nguyện khác phù hợp với các ý 
hướng của Năm Đức Tin, và dâng lên những đau khổ và âu lo trong cuộc 
sống của mình”. 

Minh Đức 
Nguồn: HĐGMVN 

 
Trở về với Đức Giêsu Kitô 
1. Ý nghĩa mục đích của Năm Đức Tin. Trong Tự Sắc "Cửa Đức Tin", công 
bố việc mở Năm Đức Tin (11.10.2012 - 24.11.2013), Đức Giáo Hoàng 
Bênêđitô XVI mời gọi người công giáo trên thế giới trở về với Đức Giêsu 
Kitô là cội nguồn đức tin, và là con đường đưa đức tin đến mức thành toàn. 
Đồng thời cũng xác định ý nghĩa mục đích của việc trở về với Chúa Giêsu 
là: - để hiểu rõ Ngài hơn; - để sống trung thực với lời tuyên xưng đức tin; - 
để sống trọn vẹn hồng ân đức tin mà Ngài đã thương ban; - để canh tân đổi 
mới đời sống, làm cho hồng ân đức tin được tỏa sáng trong xã hội, được chia 
sẻ cho mọi người. 
2. Những con đường trở về với Đức Giêsu Kitô. Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin 
có chỉ ra những con đường trở về với Đức Giêsu Kitô, như hành hương, tĩnh 
tâm, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, cử hành Mầu Nhiệm Đức Tin, học 
theo gương Thánh Mẫu Maria cùng các thánh, học hỏi giáo huấn và giáo lý 
của Giáo Hội triển khai Lời Chúa dạy, đưa vào thực hành trong đời sống và 
bổn phận thường ngày. 
Ước mong những người có trách nhiệm giáo dục đức tin trong từng gia đình, 
trong từng cộng đoàn, trong từng tổ chức, tạo điều kiện cho mọi người liên 
hệ chu toàn những việc trên. Cầu nguyện lắng nghe Lời Chúa cùng cộng tác 
với ơn Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí, mở rộng tầm nhìn hạn hẹp của 
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con người, đó là bí quyết giúp cho những việc cần làm mang lại hiệu quả 
ước mong. 

+ Gioan B. Phạm Minh Mẫn 
Hồng Y Tổng Giám mục 

Khai mạc hội nghị thường niên kỳ II-2012 của Hội đồng Giám mục Việt 
Nam 
GPVO - Trang tin WHĐ và Giáo phận Thanh Hoá online cho hay: Hội đồng 
Giám mục Việt Nam đã khai mạc hội nghị thường niên lần thứ hai trong 
năm vào hồi 8 giờ 30 tối hôm qua, 8/10/2012, tại Tòa Giám mục Thanh 
Hóa. 
Buổi chiều 8/10/2012, giáo phận Thanh Hoá đã chào đón các vị chủ chăn 
của Giáo hội Việt Nam với tấm băng rôn rất ấn tượng:"Giáo phận Thanh 
Hoá yêu mến Hội đồng Giám mục Việt Nam", và tổ chức một buổi đón 
tiếp trọng thể tại hội trường Toà Giám mục. 
Dường như buổi lễ đã gây xúc động cho nhiều người. Đức Tổng giám mục 
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nói ngài 
cảm thấy "hạnh phúc khi nhìn thấy tấm băng rôn" trên, và ngài cũng muốn 
nói hai từ "yêu mến đối với giáo phận Thanh Hoá". 
Tham dự khoá họp gồm có các giám mục từ 24 giáo phận trong nước, đặc 
biệt có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện 
không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. 
Được biết hội nghị lần này tập trung nghiên cứu về tự sắc Porta Fidei của 
Đức Giáo hoàng Benedicto XVI, từ đó đề ra những hoạt động mục vụ trong 
“Năm Đức Tin” sắp được khai mạc, và về việc tổ chức hội nghị khoáng đại 
của Liên Hội đồng Giám mục châu Á tại Xuân Lộc và Sài Gòn từ ngày 19 
đến 25/11/2012. 
Khoá họp sẽ kết thúc bằng thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin của Giáo hội 
Việt Nam vào hồi 8 giờ 30 sáng ngày 12/10/2012 tại quảng trường Toà 
Giám mục Thanh Hoá, nhân dịp giáo phận này kỷ niệm 80 thành lập. 
Linh mục xứ Sa Pa phàn nàn báo nhà nước đưa tin sai sự thật 
Linh mục gửi thư phản ánh hai tờ báo trong nước đưa tin sai sự thật về dự 
án mở rộng khuôn viên nhà thờ Sa Pa. 
UCAN/ Linh mục Phêrô Phạm Thanh Bình, chánh xứ Sa Pa, cho biết ngài đã 
gởi thư phản ánh tới báo Thanh Tra, và Nhà Báo và Công Luận về việc các 
báo này đăng các bài viết sai sự thật về việc giải quyết đất đai của giáo xứ. 
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Cha Bình nói rằng nội dung các bài viết “thiếu chính xác, hàm hồ dễ gây 
hiểu lầm cho những người không biết”. 
Ngài gởi thư điện tử cho báo Nhà Báo và Công Luận hôm 18-9 và báo 
Thanh Tra hôm 29-9 nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi nào. Trước đó 
tác giả Trần Ngô viết hai bài về vấn đề này trên báo Thanh Tra. Hai tác giả 
Qúy Thích - Đức Dũng viết một bài trên báo Nhà Báo và Công Luận. 
“Chúng tôi thấy rằng tác giả Trần Ngô đã chưa tìm hiểu kỹ vấn đề trước khi 
viết cho nên bài viết có một số nội dung thiếu chính xác, dẫn người đọc hiểu 
sai sự việc, đó là điều đáng tiếc!” – cha viết trong thư. 
Ngài nói rằng giáo xứ Sa Pa và khuôn viên nhà thờ Sa Pa đã hình thành từ 
trên 100 năm nay, và lịch sử về đất khuôn viên nhà thờ Sa Pa thì người dân 
địa phương ai cũng biết, ngay cả 8 hộ thuộc diện di dời để trả lại đất cho nhà 
thờ cũng quá hiểu điều đó. 
“Có lẽ tác giả Trần Ngô vì ở xa xôi và chưa có thời gian tìm hiểu nên chưa 
biết rõ, vì vậy để cho sự việc được rõ ràng hơn, chúng tôi sẵn sàng cộng tác, 
trao đổi và cung cấp những thông tin, dữ liệu liên quan nếu cần với quý báo 
và với tác giả về vấn đề này”- ngài nói thêm. 
Vị linh mục 41 tuổi còn yêu cầu các báo này xác minh lại sự việc vì “quý 
báo là cơ quan của thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra, thiết nghĩ những 
gì quý báo phản ánh cần phải thực sự chính xác, khách quan chứ không hàm 
hồ, phiến diện”. 

Toàn cảnh nhà thờ Sapa 
Trong bài Bồi thường thu hồi đất ở huyện 
Sa Pa (Lào Cai): Cần áp dụng chính sách 
một cách linh hoạt đăng trên báo Thanh Tra 
ngày 29-8, tác giả Trần Ngô nói rằng 2.700 
mét vuông đất mà giáo xứ Sa Pa đang thu 
hồi để xây dựng nhà xứ là đất của 8 hộ dân 
và do cha ông họ để lại. 
Tác giả cho rằng các hộ dân chưa hiểu mục 

đích của việc thu hồi đất. “Nếu công trình phục vụ mục đích công cộng hoặc 
an ninh - quốc phòng thì người dân hoàn toàn nhất trí. Còn nếu thu hồi đất 
phục vụ cho mở rộng khuôn viên nhà thờ do giáo xứ Sa Pa làm chủ đầu tư 
dự án thì người dân không nhất trí, yêu cầu đền bù theo giá thị trường”. 
Nhưng cha Bình giải thích rằng 2.700m2 đất mà 8 hộ dân đang sử dụng là 
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đất của giáo xứ Sa Pa. “Khi giải phóng huyện Sa Pa vào năm 1950, giáo xứ 
không còn linh mục, giáo dân tản mác vì chiến tranh, những người này vào 
ở nhờ trong nhà xứ, dần dần chiếm dụng đất đai của xứ cho đến ngày nay”. 
Năm 2010, UBND tỉnh Lào Cai đã có quyết định phê duyệt "Quy hoạch chi 
tiết xây dựng khuôn viên nhà thờ giáo xứ Sa Pa" và đồng ý cho di dời tám 
hộ dân đang ở trong khuôn viên nhà thờ ra khu đất mới để giáo xứ Sa Pa có 
thể xây dựng những cơ sở cần thiết cho sinh hoạt của giáo xứ. 
Cha Bình cho biết đây là công trình qui hoạch chung giữa nhà thờ và chính 
quyền, nó nằm trong qui hoạch cải tạo khu du lịch Sa Pa, nên qui hoạch vừa 
đáp ứng nhu cầu tôn giáo vừa phù hợp với cảnh quan du lịch. 
Các hộ dân sẽ nhận bồi thường từ phía giáo xứ dự kiến là 15 tỉ đồng, và 
chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ đất tái định cư cho họ theo giá qui định. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Thông Báo quan trọng 
Bất cứ khi nào xẩy ra trường hợp bị quấy rối tình dục trẻ em, ngay cả bị 
quấy rối tình dục người lớn bởi các thiện nguyện viên trong nhà thờ, các 
nhân viên văn phòng giáo xứ, bởi phó tế hoặc linh mục  
_ đề nghị gọi điện thoại báo cáo với văn phòng Chống Tình Dục Tà Dâm 
của Giáo Phận (Diocesan Sexual Misconduct): 1888.206.9090_ đường dây 
nóng có người trực 24/24. 
_ sau đó điền vào tờ báo cáo đã có sẵn mẫu được để ở cuối nhà thờ hoặc văn 
phòng giáo xứ. 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Tại sao Giáo hội tuyên phong các vị Tiến sĩ Hội Thánh? 

Mai Tâm chuyển dịch 

WHĐ (10.10.2012) / La-Croix – Chúa nhật 7 tháng Mười vừa qua, Đức giáo 
hoàng Bênêđictô XVI đã tuyên bố thánh nữ Hildegard Bingen (1098-1179) 
và thánh Gioan Avila (1499/1500-1569) là Tiến sĩ Hội Thánh. Như vậy, số 
các Thánh Tiến sĩ từ nay là 35 vị. Cha François-Marie Léthel thuộc dòng 
Camêlô và là tham vấn viên các án Phong thánh, cho biết ý nghĩa của quyết 
định này. 
Tiến sĩ Hội Thánh không phải là những vị siêu thánh. Nếu thế, thánh 
Phanxicô Assidi hẳn phải là một trong số các vị siêu thánh – vì ngài vẫn còn 
tác động trên Giáo hội và dân Chúa và lại được cả người ngoài Giáo hội yêu 
quý. Nhưng ngài lại không được tuyên phong là Tiến sĩ Hội Thánh. 
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Tiến sĩ Hội Thánh là những vị thánh đã để lại nhiều tác phẩm, trong đó, các 
ngài triển khai một học thuyết nổi bật đem lại một điều gì đó mới mẻ về đức 
tin có liên quan đến nhiều người Kitô hữu. Như vậy, con số các Thánh Tiến 
sĩ có giới hạn. 

Mọi Kitô hữu đều được mời 
gọi nên thánh 
Khi mời gọi mọi người Kitô 
hữu nên thánh dù ở bậc sống 
nào, Công đồng Vatican II đã 
tạo nên một bước ngoặt. Nhiều 
dung mạo mới đã được giới 
thiệu. Sau Công đồng, lần đầu 
tiên Đức Thánh Cha Phaolô VI 
đã công bố hai thánh nữ là 
Tiến sĩ Hội Thánh: cho đến lúc 
ấy, chỉ có những vị thánh làm 

thần học mới được xem là những người có nhiều hiểu biết về Thiên Chúa. 
Sau Công đồng, Giáo hội đã nhìn nhận rằng ở đâu có sự thánh thiện, ở đó có 
sự hiểu biết về Thiên Chúa. Thánh nữ Catarina Siena hẳn là một người ít 
học, nhưng lại có những điều hiểu về Thiên Chúa và ngài đã nói một cách 
tuyệt vời. 
Thánh Têrêsa Avila không phải là một nhà trí thức, nhưng ngài đã viết nhiều 
từ chính kinh nghiệm của ngài. Khi công bố các ngài là Tiến sĩ Hội Thánh, 
Đức giáo hoàng Phaolô VI đã đưa khoa học tình yêu vào thần học, vốn đang 
bị đe dọa chỉ còn là một thứ khoa học của lý trí. Đức Gioan Phaolô II rồi 
Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng đi theo con đường này. 
Đầu óc và trái tim 
Giáo huấn của các Tiến sĩ Hội Thánh có thể có các dạng thức khác nhau, 
Đức Gioan Phaolô II giải thích rất rõ trong tông thư Novo Millennio 
ineunte (6/1/2001): “Cùng với việc nghiên cứu thần học, chúng ta có thể có 
được một sự trợ giúp đúng đắn từ di sản lớn lao là ‘nền thần học sống’ do 
các thánh để lại”. 
Trong số các ngài, một số vị như thánh Anselmô hay thánh Tôma Aquinô 
đậm tính cách trí thức hơn, một số vị khác lại thiên về tính cách thiêng liêng 
hơn, như thánh nữ Têrêsa Lisieux, rất ‘thành thạo về khoa học Tình Yêu’ - 
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theo lời Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II. 
Vào năm 2011, tôi được mời tới giảng tĩnh tâm mùa Chay cho Đức giáo 
hoàng Bênêđictô XVI. Tôi lấy lại bức họa của Fra Angelico về cuộc tập họp 
các thánh trong buổi Phán xét chung và chỉ thánh nữ Têrêsa nhỏ bé đang 
chìa tay cho thánh Anselmô và thánh Tôma Aquinô. Và khi kết thúc cuộc 
tĩnh tâm, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói với tôi: “Khoa học đức tin 
và khoa học tình yêu bổ túc cho nhau, bộ óc lớn và con tim vĩ đại cùng đi 
với nhau, tình yêu lớn đi xa hơn là lý trí thuần túy”. 
Việc công bố hai vị Tiến sĩ mới của Hội Thánh là dịp để khám phá hai dung 
mạo tốt lành: thánh Gioan Avila, một trong những vị thánh lớn của Tây Ban 
Nha, chứng từ về một linh đạo tư tế tốt đẹp; và thánh nữ Hildegard, nữ tu 
dòng Biển Đức, là một nhà thần bí lớn người Đức thời Trung cổ. Hai nhà 
chú giải Tin Mừng này có một sự hiểu biết sâu sắc về con người Đức Giêsu 
và về trái tim con người”. 

Martine de Sauto ghi 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Một mục sư từng bảo lãnh hơn 420 người tị nạn Việt Nam 

 
Nhiều người nằm chờ ra đi khỏi Sài Gòn tại phi trường 

Ông tên là Ralph S. Watts. Trước năm 1975, ông từng là Hội Trưởng Liên 
Hiệp Hội Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm, văn phòng tại Singapore. Sau đó, 
ông đảm nhiệm chức vụ giám đốc cơ quan cứu trợ Adventist Development 
and Relief Agency International (ADRA) 16 năm (1985-2002). Ông thường 
xuyên đến Việt Nam vào những năm trước 1975 trong công tác điều hành 
Giáo Hội toàn khu vực Đông Nam Á. Lúc ấy, ông làm việc với Mục Sư Lê 
Công Giáo là Hội Trưởng Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm tại Việt Nam. Vào 
thời Việt Nam Cộng Hòa, Giáo Hạt Việt Nam có trụ sở tại quận Phú Nhuận, 
với một hệ thống nhân viên hàng trăm người làm việc trong các lĩnh vực 
truyền giáo, trường học Cơ Đốc, nhà xuất bản và nhà in Thời Triệu, Bệnh 
Viện Cơ Đốc… rất có tiếng tại Sài Gòn.  
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Bệnh viện Cơ Đốc vẫn nhận bệnh nhân đến ngày cuối cùng 

Trong những ngày dầu sôi lửa bỏng của cuộc binh biến 1975, chính MS. 
Watts đã có mặt, chứng kiến những gì của những ngày cuối cùng trước khi 
miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản. Ông cũng là người trực tiếp điều 
hành những công việc cần thiết cho những người thuộc giáo hội lúc bây giờ 
và tìm cách giúp đỡ, để rồi có khoảng 420 nhân viên thuộc giáo hội cấp dưới 
quyền của ông rời khỏi Sài Gòn an toàn và sang Mỹ tị nạn. 
Không những vậy, sang đến Mỹ, ông cũng là vị mục sư kêu gọi cộng đồng 
mục sư và giáo hội Mỹ hợp sức giúp đỡ người tị nạn. Sau này, MS. Watts 
xuất bản tập sách có tựa đề “Các Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm trải qua 
những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam”. 

Là tôi tớ của Chúa, không ngại hiểm 
nguy 
Đến Việt Nam vào những năm tháng 
chiến tranh khốc liệt nhất, cùng với các 
cộng sự của mình làm nhiều công việc 
giúp ích cho người dân Sài Gòn nói 
chung và các tỉnh miền Nam nói riêng, 
MS. Watts cho biết ông không sợ nguy 
hiểm vì tin tưởng mình là tôi tớ của 
Đức Chúa Trời. Nhiều lần, chúng tôi 

cùng với MS. Lê Công Giáo có dịp gặp nhau ở miền Nam Cali, thì có cơ hội 
để đi thăm ông Watts. Ông tiếp chúng tôi tại nhà riêng ở thành phố Loma 
Linda. Tuy hai mục sư khác màu da nhưng cùng một chí hướng, và họ xem 
nhau như bạn, như những “chiến hữu” của Chúa. Hai ông nói chuyện vui vẻ 
với nhau như những người bạn thân đã từng có những tháng ngày làm việc 
với nhau từ hồi còn ở Việt Nam trước năm 1975, chia sẻ với nhau những tin 

 
Vợ chồng Mục Sư Ralph S. Watts 
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vui về những thành quả làm được trong quá khứ và hiện tại.  
Lần nào đến thăm, MS. Giáo cũng đích thân đến chợ Việt Nam tại Quận 
Cam để mua biếu ông bà Watts một trái sầu riêng. Ông bà rất thích ăn loại 
trái cây đặc biệt này của người dân miền Nam. Ông bà trò chuyện với chúng 
tôi trong căn phòng khách với chiếc đàn piano mà bà thường đàn cho ông 
hát Thánh ca, nơi đặt chiếc bàn làm việc soạn bài giảng và tủ kệ với nhiều 
tượng, bình gốm, bình cổ, tranh ảnh mang nét Á Châu, trong đó rất nhiều 
món có xuất xứ từ Việt Nam.  
Ông Watts nhớ lại: “Được chứng kiến những ngày cuối cùng của cuộc chiến 
tranh Nam - Bắc Việt Nam, có những lúc tôi cảm thấy mình khi ấy không 
biết sợ là gì, chỉ biết làm sao cho các nhân viên của mình rời khỏi Sài Gòn, 
Việt Nam, một cách an toàn rồi tính sau. Một thời kỳ hỗn loạn, ai cũng căng 
thẳng, lo lắng và gần như chỉ biết tính đến chuyện chạy khỏi một cái gì đó 
dữ lắm.  
“Đường phố vào những giờ giới nghiêm vẫn nghe những tiếng nổ, vẫn nghe 
những tiếng kèn xe cứu thương. Bệnh viện vẫn mở cửa đón những bệnh 
nhân vào cấp cứu. Các y tá, bác sĩ vừa phải cứu người vừa nghĩ cách sửa 
soạn hành lý để ra đi. Ngay cả có những bệnh nhân, có người may mắn cũng 
được máy bay rước đi. Các mục sư, các giáo sĩ và gia đình họ đều mang 
hàng trang ra phi trường Sài Gòn chờ các chuyến bay đến rước. Tất nhiên là 
các nhà ga đông nghẹt người. Họ đều là những người có liên quan đến chế 
độ Việt Nam Cộng Hòa, và họ có tên trong các danh sách để rời Việt Nam vì 
sợ ở lại sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.  
“Sau cái ngày 1975, chỉ còn lại vài mục sư và một vài nhân viên kẹt lại. 
Chúng tôi rất lo lắng cho họ, vì không biết họ có bị điều gì khi mà cộng sản 
nắm quyền và không biết tiền đồ của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm còn tồn 
tại được hay không”.  
Cơ Đốc Phục Lâm trước 1975 
Năm 1920, Cơ Đốc Giáo đã được các giáo sĩ hải ngoại đến Việt Nam truyền 
rao và kéo dài cho đến những năm 1930, 1940. Đến những thập niên 50, 60 
và 70 Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm phát triển rất mạnh. 
Một trong những lĩnh vực được đa số người dân miền Nam biết đến là Bệnh 
Viện Cơ Đốc. Năm 1986 cho đến năm 1974, bệnh viện được đánh giá là một 
trong những nơi có nhiều bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên Mỹ cũng như Việt 
Nam, trang bị máy móc hiện đại lúc bấy giờ. Bệnh viện ở ngay ngã tư Phú 
Nhuận, Sài Gòn. Hằng năm đều có những phái đoàn y tế gồm các bác sĩ 
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từ Mỹ về Việt Nam và phẫu thuật miễn phí cho người dân ở toàn miền 
Nam.  
Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam là một bộ phận của tổ chức giáo hội 
toàn thế giới. Ông Watts từng có thời gian làm việc ở miền Nam. Từ Sài 
Gòn, ông thường xuyên có những chuyến đi về Cần Thơ để tham dự các 
chương trình truyền giảng bố đạo lớn, khánh thành đoàn tàu Thư Báo 
Truyền Đạo với 5 chiếc tàu lớn do MS. Trần Ngọc De, MS. Phạm Văn Bình 
và Truyền Đạo Trương Công Hoẳng… đi khắp các tỉnh sông nước Cửu 
Long để truyền bá sách đạo. Hễ khi các nhân viên của mình bị bắt, có khi là 
lính quốc gia, hay là ngay cả Việt cộng nằm vùng… thì chính ông Watts 
cũng nhờ người can thiệp để bảo lãnh ra. Trong đó, có rất nhiều nhân viên 
của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam. Ông nói: “Đương nhiên, chiến 
tranh là điều không ai mong muốn, bởi vì nó gây biết bao tang tóc và ly 
tán…”. 
Mới đây, trong lần đến nhà ông, MS. Watts cũng cho biết: “Chuyện xảy ra 
cách đây 4 năm. Tôi được biết, sau một thời gian rất dài thì Giáo Hội Cơ 
Đốc Phục Lâm Việt Nam mới được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam công 
nhận là một đạo giáo chính thức. Trước đây, tôi từng biết nhiều người ở Việt 
Nam, đặc biệt là ở miền Nam, người ta cho rằng đây là đạo Mỹ... Việt Nam 
ngày nay vẫn còn bị liệt vào những quốc gia lạc hậu và nghèo đói trên thế 
giới, cũng như so với những nước trong khu vực. Nên có thể xem đây là 
quốc gia có nhiều triển vọng để gieo hạt giống đạo tốt lành cho nhiều người 
biết đến”. 
Những ngày cuối tháng 4-1975, Mục Sư Ralph S. Watts còn tất bật ở Sài 
Gòn, vận động Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, lo cho hơn 420 người Việt Nam di tản 
qua Mỹ. Nhưng câu hỏi tiếp theo là người tị nạn sẽ làm gì, sẽ ra sao với 
cuộc sống mới nơi xứ lạ quê người? Đó có lẽ là câu hỏi chính. 
Máy bay chở những người tị nạn sang đến Mỹ và ở thành phố Loma Linda, 
Nam California. MS. Watts nhớ lại: “Chúng tôi không ai biết chuyện gì sẽ 
xảy ra trong tương lai cho những người tị nạn Việt Nam này. Họ sẽ sống ra 
sao, làm gì? Đi đâu, ai mướn họ? Họ có tự tìm được công ăn việc làm hay 
không trong khi phần lớn họ không biết tiếng Anh. Trong ngần ấy người mà 
tôi nhớ rất rõ số người nói được tiếng Anh đếm trên đầu ngón tay, là Mục 
Sư Giáo, nhạc sĩ Lê Văn Khoa, Lê Công Nghiệp, Mục Sư Lê Hựu... Lúc 
chúng tôi gặp mọi người lần cuối trước khi chia tay để mỗi người đi một nơi 
tản ra trên khắp nước Mỹ này để sinh sống, các nhà lãnh đạo của Giáo Hội 
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tại Mỹ mới ngồi lại với nhau, tìm cách giúp đỡ và bảo trợ. Họ phỏng vấn 
những người tị nạn này, giới thiệu họ vào làm việc trong các cơ xưởng của 
Giáo Hội hay một số công ty mà Giáo Hội có thể nhờ giúp đỡ. Tôi còn nhớ 
lúc đó MS. Giáo được vào làm nhân viên của Trung Tâm Tiếng Nói Hy 
Vọng ở Miền Nam California… Nhiều người đi làm trong bệnh viện, nhà 
in… Đúng là một sự xếp đặt diệu kỳ của Chúa”.  
Ông Watts nhận xét: “Những người tị nạn này chỉ trong vòng một thời gian 
ngắn đã thích ứng với cuộc sống và tạo dựng sự nghiệp. Họ làm việc siêng 
năng, và là những công dân tốt cho Hoa Kỳ. Cho đến bây giờ, đa số những 
người Việt tị nạn trên đất Mỹ, đã hình thành nên những khu riêng biệt của 
cộng đồng mà nhiều người biết đến là Little Sài Gòn. Họ rất thành công, con 
cái họ trở thành những người tài đóng góp cho nước Mỹ. Nhìn vào những 
chiếc xe ngon lành của người Việt ở vùng Little Sài Gòn cũng đủ cho thấy 
điều đó. Đa số người Việt ở Mỹ thành công, đó quả là một ơn phước. Ngày 
hôm nay, cũng có nhiều hội thánh được thành lập trên khắp xứ Mỹ, không 
chỉ giúp ích cho chính đời sống của họ tại Hoa Kỳ, họ còn có thể giúp cho 
người thân của họ tại quê hương Việt Nam, giúp ích cho sự phát triển công 
việc Chúa tại Việt Nam trong quá khứ và tương lai”.  

Ngày nay, nhiều người xem MS. 
Watts là vị ân nhân của họ. Không 
chỉ tạo điều kiện cho họ rời khỏi 
Việt Nam an toàn khi tàn cuộc 
chiến, sau khi qua đến Mỹ, ông 
vẫn còn tìm cách để giúp cho họ 
có việc làm. Ông Watts kể lại: 
“Rất nhiều gia đình tín đồ người 
Mỹ nhận bảo trợ từng gia đình 
người đạo Cơ Đốc Việt Nam lúc 

đó. Họ xem đó như là trách nhiệm của người Cơ Đốc, không phân biệt 
chủng tộc màu da. Họ xem những người tị nạn như là một người trong đại 
gia đình Cơ Đốc. Nên tôi mặc dù là một mục sư Mỹ, nhưng chính tôi cũng 
xem nhân viên của mình đều là người anh em đồng đức tin, đó là việc cần 
phải làm”.  
Ông Watts đã có dịp ghé đến Việt Nam từ rất sớm. Ông kể: “Thời sinh viên, 
tôi có lần đến Đông Nam Á và đi từ biển vào Vũng Tàu, rồi từ Vũng Tàu 
vào Sài Gòn. Năm 1949 là lần đầu tiên đến Việt Nam. Thuyền trưởng của 

 
Bàn làm việc của MS. Watts với quyển kinh thánh 
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chiếc tàu bảo chúng tôi đừng có đưa mặt ra ngoài. Tôi không hiểu tại sao. 
Ổng nói xứ này đang có chiến tranh. Lúc đó là đánh nhau với người Pháp. 
Tôi nói tôi đâu phải người Pháp, tôi là người Mỹ mà. Khi đến thăm văn 
phòng giáo hạt lúc đó có 3 vị giáo sĩ bên Mỹ qua, tôi thấy họ treo cờ Mỹ 
trên xe, trên chỗ ở, tôi nói với họ là yêu nước quá. Họ trả lời với tôi treo cờ 
Mỹ để đừng bị bắn”.  
Sau năm 1975, MS. Watts cũng có những chuyến đi Việt Nam và từng giữ 
chức vụ giám đốc điều hành cơ quan từ thiện quốc tế của Giáo Hội Cơ Đốc 
(ADRA). ADRA giúp đỡ xây cất nhiều công trình, thực hiện những đề án từ 
thiện giúp cho Việt Nam. Ông nói: “Những hành động và việc làm của Giáo 
Hội Cơ Đốc Phục Lâm không riêng cho Việt Nam mà trên toàn thế giới, chỉ 
với mục đích giúp ích cho nhiều người gặp sự khó khăn, nghèo đói, khổ 
sở… Đó cũng là sứ mạng mà Chúa muốn chúng tôi làm”. 
Việt Nam ngày nay vẫn còn bị liệt vào hàng các nước nghèo khó, nhân 
quyền, tự do tôn giáo chưa được bảo vệ đúng mức so với các nước dân chủ, 
tiên tiến trên thế giới. Nhưng những trở ngại do nhà cầm quyền gây ra cho 
Giáo Hội, sự khốn cùng của người dân cũng chính là cơ hội để rao giảng tin 
lành cứu chuộc của Chúa, theo MS. Watts. Ông cho biết: “Mấy năm trước, 
chúng tôi cũng có đề cập đến yêu cầu của Giáo Hội tại Việt Nam là phải có 
trường đào tạo nhân sự. Vấn đề chính của Giáo Hạt Việt Nam không chỉ là 
tiền. Vấn đề quan trọng là nhân sự. Huấn luyện nhân lực ra hầu việc Chúa. 
Sau khi đi tới nhiều nơi ở Việt Nam, chúng tôi có đề nghị lên Toàn Cầu 
Tổng Hội giúp một khoản tiền để cho Việt Nam xây dựng trường huấn luyện 
với ngân sách khoảng 1 triệu Mỹ kim. Sau khi gởi đơn xin lên Toàn Cầu 
Tổng Hội và được chấp thuận, hiện tại chỉ còn chờ Việt Nam chọn được vị 
trí thích hợp để cất trường, mời giảng viên, trong đó có những giáo sĩ tại 
các nước khác trên thế giới. Trước đây, việc huấn luyện mục sư hay người 
hầu việc Chúa đều phải gởi sang Ấn Độ, hay Thái Lan, vừa rất tốn kém và 
số người đi cũng ít ỏi nữa”. 
MS. Watts hiện nay đã nghỉ hưu nhưng công việc cũng bận rộn như thời trai 
trẻ. Ông là thành viên thứ 13 của ban trị sự tại các hội thánh, đi làm công 
việc tình nguyện và luân phiên đi giảng ở nhiều hội thánh, trong đó có 
những hội thánh thuộc nhà thờ của người Việt Nam. Con trai của MS. Watts 
hiện nay cũng là mục sư với chức vị hội trưởng tại tiểu bang Hawaii, Hoa 
Kỳ. 
 



 20

 
 
 

  
 
 

 
 

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 


