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CN XVII THƯỜNG NIÊN B   
TIN MỪNG 
Ga 6, 1-15 
"Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, 
ai muốn bao nhiêu tuỳ thích". 
Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia 
biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có 
đám đông dân chúng theo Người, vì họ 
đã thấy những phép lạ Người làm cho 
những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi 
và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt 
Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần 
tới. 
Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám 
rất đông dân chúng đến với Người. 
Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu 
được bánh cho những người này ăn?" 
Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì 
chính Người đã biết việc Người sắp 
làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc 
bánh cũng không đủ để mỗi người 
được một chút". Một trong các môn đệ, 
tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa 
cùng Người rằng: "Ở đây có một bé trai 
có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con 
cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu 
cho từng ấy người". Chúa Giêsu nói: 
"Cứ bảo người ta ngồi xuống". Nơi đó 
có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số
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TIN MỪNG 
đàn ông độ năm ngàn. 
Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các 
kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích. 
Khi họ đã ăn no nê,Người bảo các môn đệ: "Hãy thu lấy những miếng còn 
lại, kẻo phí đi". Họ thu lại được mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc 
bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. 
Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: "Thật ông này là 
Đấng tiên tri phải đến trong thế gian". Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ 
đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. 

 
CHIA SẺ TIN MỪNG 

 
GÓP PHẦN LÀM NÊN PHÉP LẠ 

(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’) 

Jay Kesler trong tác phẩm mang tựa đề “Những vùng đang phát triển” 
(Growing places) có kể một câu chuyện: Một đêm nọ ông từ máy bay bước 
xuống một phi trường ở Ấn Độ. Ngay khi máy bay vừa chạm đất, ông nhận 
thấy những bóng người đang nằm ngủ xếp lớp hai bên đường bay. Jay 
Kesler liền hỏi người bên cạnh thì được anh ta trả lời: đó là những kẻ sống 
vô gia cư. Suốt ngày đường bay hấp thụ sức nóng để về đêm trở thành máy 
sưởi ấm cho đám người ấy đỡ lạnh. Rời khỏi máy bay, Jay Kesler đi nhận 
hành lý và lên xe buýt về thành phố lân cận. Sau nửa đêm xe buýt mới đến 
nơi. Khi bước xuống con phố hoang vắng dẫn đến khách sạn, ông nhận thấy 
chung quanh ông toàn là lũ dân nghèo khổ. Thế rồi thình lình ông nghe có 
tiếng động kỳ lạ vang lên: Lịch kịch, lịch kịch, lịch kịch… ông liền quay lại 
và thấy một thằng bé có cặp giò bị cưa hầu như lên tới tận háng. Thằng bé 
đang cố trườn mình tới trên hai chiếc nạng bé tí. Khi đến gần Jay Kesler, 
thằng bé chìa tay ra xin. Jay Kesler liền cho nó tất cả số tiền lẻ trong người 
rồi tiếp tục đi về khách sạn. Vừa đi được thêm quãng mười bước, ông lại 
nghe một âm thanh kỳ lạ khác. Ông quay đầy lại nhìn thì nhận ra một vài 
thằng ăn xin khác đang đánh thằng bé hồi nãy bằng chính đôi nạng của nó. 
Chúng đang cưỡng bức thằng bé bắt nó phải trao lại cho chúng những đồng 
tiền mới xin được. Jay Kesler nói rằng suốt đêm ông không hề chợp mắt ngủ 
được. 
Ngày nọ, có một phụ nữ trung niên đến với lũ người nghèo khổ, hung dữ 
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này. Nhìn thấy tình trạng bị đát trước mắt, bà tự nhủ lòng: “Tôi phải làm 
một điều gì mới được”. Thế rồi bà dồn tất cả tiền bạc của mình thuê một căn 
nhà cũ với chiếc sàn nhà dơ bẩn. Tuy căn nhà không khang trang lắm, nhưng 
có thể ở được. Ngày hôm sau, bà đi khắp vùng lân cận tìm lũ con trẻ đem về 
dạy dỗ chúng. Bà dùng căn nhà cũ kỹ làm phòng học, dù không có lấy một 
chiếc bàn, một chiếc ghế. Bà dùng sàn nhà làm bảng viết phấn, bà dùng tấm 
vải rách nát cũ kỹ lau sạch nền rồi viết lên trên đó cho lũ trẻ học. Đó là 
phương cách bà dùng để chiến đấu sự nghèo dốt và hung dữ chung quanh bà 
và là câu trả lời gây cảm động nhất mà bà có thể thực hiện. 
Thế rồi điều gì đã xẩy ra cho người phụ nữ và công việc bảo trợ của bà? 
Ngày hôm nay bà đã có 80 trường học trang bị đầy đủ, 300 nhà phát chẩn 
lưu động hiện đại, 70 bệnh viện cho người cùi, 30 viện chăm sóc người hấp 
hối, 30 viện chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi và 40.000 nhân viên thiện nguyện 
khắp thế giới sẵn lòng giúp đỡ bà. Người phụ nữ đó không ai khác, chính là 
Mẹ Têrêxa thành Calcutta, vị sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái. 
Tôi cho rằng không có câu chuyện nào hay hơn để làm sáng tỏ chủ đề của 
bài đọc 1 và bài Tin Mừng hôm nay: 20 cái bánh của một nông dân góp 
phần cho Ngôn Sứ Êlizê nhân lên để dọn cho 100 người ăn mà còn dư thừa. 
Năm cái bánh và hai con cá của cậu bé góp phần cho Chúa Giêsu thực hiện 
phép lạ cho 5000 người ăn no nê mà còn dư đến 12 thúng. 
Đó cũng là điều Mẹ Têrêxa đã làm. Bà đã trao cho Chúa khẩu phần “bánh và 
cá” của bà để Chúa Giêsu thực hiện điều kế tiếp. Thế là Chúa đã nhân chúng 
lên gấp bội vượt mọi niềm mơ ước của bà. Đó cũng là điều Đức Giáo Hoàng 
Gioan-Phaolô II ngỏ cùng các bạn trẻ tại Edingburgh trong lần Ngài đến 
thăm Scotland vào năm 1982: “Giờ đây Cha xin nhấn mạnh chủ đề này: Cậu 
bé trong Tin Mừng đã trao cho Chúa tất cả khả năng cậu có thể rồi Chúa 
Giêsu thiết đãi đám đông 5000 người ăn no nê một cách lạ lùng và vẫn còn 
dư. Đời sống của các bạn cũng y hệt như thế. Nếu phải một mình đối đầu 
với những thách đố khó khăn của cuộc sống, các viễn cảnh tương lai. Nhưng 
cha xin nói với các bạn điều này: hãy đặt cuộc đời các bạn trong tay Chúa 
Giêsu. Ngài sẽ chấp nhận và sẽ chúc lành cho các bạn và sẽ biến đổi cuộc 
đời các bạn một cách tốt đẹp hơn, vượt mọi kỳ vọng lớn lao nhất của các 
bạn”. 
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại tâm hồn mình và tự vấn xem 
chúng ta đang đặt trong tay Chúa Giêsu bao nhiêu phần trăm cuộc sống và 
khả năng chúng ta để Chúa sử dụng ý Ngài muốn? Nói rộng hơn, chúng ta 
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có dâng hiến chính mình và mọi năng lực của mình như mẹ Têrêxa Calcutta, 
như người nông dân trong bài đọc 1 và như cậu bé trong Tin Mừng hôm nay 
đã làm chưa? Hôm nay Chúa Giêsu ngỏ lời với chúng ta: “Tôi cần tài năng 
của anh chị em, tôi cần lòng quảng đại của anh chị em, nói chung, tôi cần 
đến anh chị em: cần đôi chân, đôi tay, môi miệng của anh chị em. Vì hôm 
nay tôi chỉ biết nhờ đôi chân của anh chị em để mang tôi đến các khu xóm 
tồi tàn, các xưởng thợ và phòng làm việc ở các thành phố của anh chị em. 
Tôi chỉ biết nhờ đôi tay của anh chị em để vươn tới những người yếu đuối 
bơ vơ, những người trẻ em đường phố, những người không cửa không nhà 
và đang lâm và tình trạng tuyện vọng. Tôi chỉ biết nhờ vào miệng lưỡi anh 
chị em để nói cho các anh chị em tôi lý do tôi đã đến trên trái đất này, đã 
mang thân phận con người, đã chịu đau khổ và chịu chết cho mọi người”. 
Tóm lại, thưa anh chị em, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hợp tác với 
Ngài thực hiện những phép lạ y hệt những phép lạ Ngài đã làm trong Kinh 
Thánh. Bất cứ chúng ta trao tặng cho Ngài điều gì – chẳng hạn thời gian, tài 
năng, tiền của, lời cầu nguyện, sự hy sinh và nguồn lực của chúng ta – Ngài 
sẽ sử dụng tất cả để đem lại kết quả vượt mọi kì vọng vĩ đại nhất của chúng 
ta. Ngài sẽ bội nhân chúng lên vượt khỏi bất cứ niềm mơ ước nào của chúng 
ta giống như Ngài đã bội nhân năm cái bánh và hai con cá của cậu bé trong 
Tin Mừng hôm nay. Cậu bé vì quảng đại, đã sẵn sàng trao khẩu phần trưa 
của em cho Chúa thì lại được ăn no nê, hơn nữa lại được sung sướng nhận 
thấy món quà nhỏ mọn của mình đã đem lại những thích thú bất ngờ cho bao 
nhiêu người khác. Cha Mckarns nói: “Tôi tưởng chừng như sau đó Chúa 
Giêsu sẽ bảo các Tông Đồ gởi về nhà cậu bé ấy vài thùng bánh còn dư để tỏ 
lòng biết ơn”. 
Cậu bé chính là anh chị em, là chúng ta, là tất cả các Kitô hữu. Trước nỗi 
thống khổ của biết bao người, chúng ta thường nghĩ rằng tài sản của chúng 
ta chẳng thấm thía gì, quá ít. Điều đó đúng. Thế nhưng, nếu chúng ta trao 
tặng tài sản đó, thì như một số vốn, lòng quảng đại sẽ kéo thêm lòng quảng 
đại, sự chia sẻ sẽ thúc đẩy sự chia sẻ, tình yêu sẽ khơi dậy tình yêu… Làm 
như vậy, chúng ta đặt nền móng cho Nước Trời, Nước của những người 
quảng đại biết yêu thương chia sẻ cho nhau. Như thế, Lời Chúa hôm nay 
mời gọi chúng ta hãy chia sẻ tình yêu để chuẩn bị cho Nước Trời là tình yêu 
vĩnh cửu; hãy chia sẻ với lời cảm tạ để bánh trần gian được Đức Kitô biến 
đổi thành Bánh Bởi Trời, thành chính Ngài là Bánh ban sự sống muôn đời. 
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SỐNG ĐẠO 

 
Cô gái Việt thay đổi Luật an toàn xe bus tại Mỹ 
Trong thời gian gần bốn năm, trên dưới hai mươi lần đến thủ đô Hoa Thịnh 
đốn để vận động "Dự Luật tăng cường An Toàn cho xe chở hành khách". 
Ngày 6 tháng Bảy vừa qua, cô Lê Yến Chi đã được toại nguyện khi tổng 
thống Obama ký ban hành điều luật này. Lý do nào đã khiến một cô gái Việt 
tại Houston làm được việc này? 
Người thân bị nạn 
Trên đường đi dự Đại Hội Thánh Mẫu tại Dòng Đồng Công ở Carthage, 
thuộc tiểu bang Missouri vào tháng Tám năm 2008, một trong bốn chiếc xe 
Bus chở những giáo dân người Việt Houston và vùng phụ cận đã bị tai nạn 
thảm khốc tại Sherman, một thị trấn phía Bắc thành phố Dallas, tiểu bang 
Texas. Tai nạn này gây tử vong cho 17 giáo dân và nhiều người khác bị 
thương tích. Một trong số 17 người bị thiệt mạng là bà Lâm Sở Tường, mẹ 
của cô Lê Yến Chi, một tiến sĩ ngành tâm lý xã hội, hiện đang làm việc tại 
Houston. 
Sinh ra và lớn lên tại Houston, Yến Chi là con gái út trong một gia đình có 
hai người con của đôi vợ chồng tị nạn cộng sản năm 1975. Bố cô qua đời 
trong một ca mổ tim khi cô vừa 7 tuổi và người anh 8 tuổi, lúc mẹ cô mới 39 
tuổi. Bà Tường đã ở vậy nuôi hai con khôn lớn. Bà là một nhân viên sở Xã 
Hội, và là một con chiên ngoan đạo. Bà đã dành nhiều thời gian để sinh hoạt 
trong các giáo xứ. Mỗi năm Bà cùng nhiều giáo dân khác đi dự Lễ Thánh 
Mẫu. Cô Yến Chi cho biết cô thường đi cùng với Mẹ nhưng năm 2008, vì 
mới có việc làm tại Galveston, sau một thời gian dài học tiến sĩ tại Hawaii, 
nên cô không tham dự. 
Đã bốn năm trôi qua, nhưng với giọng nói đầy nước mắt khi nhắc đến cái 
chết của thân mẫu, Yến Chi cho biết cô vận động điều luật này vì cô không 
muốn thấy gia đình khác phải trải qua những mất mát lớn lao mà anh em cô 
đã gặp phải : 
"Con rất là thương Mẹ, con thấy mất Mẹ giống như vậy, ai mà chịu nổi. Con 
không muốn có những người khác phải chịu cảnh khổ đau như con nên con 
cố gắng làm việc này để tránh chuyện tương tự xảy ra cho gia đình khác ..." 
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Cô nói thêm là tai nạn thảm khốc đó đã làm nhiều gia đình người Việt đau 
khổ nhưng vì ai cũng bận rộn với công việc và gia đình, mà cô lúc đó thì còn 
độc thân nên có nhiều thì giờ hơn những người khác, vì vậy cô vận động dự 
luật tăng cường an toàn cho xe chở hành khách. Cô cho biết lúc sinh tiền, 
mẹ cô thường giúp đỡ người khác và cô đã hứa trước di ảnh của Mẹ là sẽ 
không để cái chết của Mẹ cô trở thành vô nghĩa: 
"Nhiều gia đình bị ảnh hưởng vì tai nạn này. Mẹ con là người luôn luôn 
giúp đỡ người khác nên con phải làm việc này vì con thương Mẹ, không 
muốn cái chết của Mẹ là senseless hay in vain ..." 
Để giữ được lời hứa với vong linh thân mẫu, ngay sau tang lễ của Mẹ, Yến 
Chi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân gây ra tai nạn cho chiếc xe đã chở mẹ cô. 
Khi biết được đã có nhiều khiếm khuyết trong chiếc xe đó trên bản tường 
trình của Ủy ban kiểm soát an toàn giao thông (The National Transportation 
Safety Board), như là; tài xế có lượng cocaine và rượu trong máu mà có thể 
là người tài xế này vừa mới xử dụng ma túy khoảng một tiếng đồng hồ trước 
khi bắt đầu lái xe; công ty cho mướn xe này đã từng bị ngưng hoạt động vì 
vi phạm luật nhưng mới mở lại dưới cái tên khác, hay là nơi kiểm soát xe 
(inspection) đã không trang bị đầy đủ dụng cụ để làm việc này vv... Yến Chi 
liên lạc với các vị dân cử để tìm hiểu thêm. 
Cô đã được những vị dân cử của Texas như thượng nghị sĩ Kay Baily 
Hitchison, dân biểu Sheila Jackson Lee cùng vài vị dân cử của các tiểu bang 
khác nữa, đỡ đầu dự luật này: 
"Con gặp thượng nghị sĩ Kay Baily Hitchison của Texas, thượng nghị sĩ 
Sherrod Brown của Ohio ..." 
Dự luật này đã được đệ trình với lưỡng viện trước đó nhưng mãi cho đến 
ngày 29 tháng Sáu năm 2012, mới được Quốc Hội thông qua và Tổng Thống 
ký ban hành vào ngày 6 tháng Bảy. Với điều luật mới này, xe chở hành 
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khách phải có dây cài an toàn, trần xe và cửa sổ phải an toàn hơn và đặc biệt 
là tài xế lái xe chở hành khách phải được kiểm soát cũng như được huấn 
luyện kỹ lưỡng hơn: 
"Phải có seat belt cho passengers, có anti-ejection glazing on the windows... 
Tài xế lái xe phải khám sức khỏe ..." 
Luật này cũng buộc chủ hãng cho thuê xe khi mở thương vụ mới, phải khai 
báo nếu trong quá khứ đã từng bị đóng cửa vì vi phạm luật giao thông. 
"Mấy companies mà đã bị đóng cửa mà bây giờ mở công ty khác thì phải 
điền vào đơn những chi tiết đó ..." 
Một mình vận động 

 
Cô Lê Yến Chi cầm di ảnh của mẹ cô trong một buổi điều trần An toàn xe 

buýt ở Washington, DC hôm 30/3/2011 
Mặc dù một mình vận động cho điều luật này, cô Yến Chi nói rằng sở dĩ có 
được kết quả như vậy là do chính mẹ cô luôn ở bên cạnh để giúp cô có đủ 
nghị lực trong ròng rã 4 năm trời để vận động. Chính mẹ cô giúp cô biến đau 
khổ của mình thành những công ích cho người khác, thay vì bị buồn đau 
đánh gục: 
"Con biết là con không tự mình làm được việc này mà là do Mẹ giúp con có 
sức mạnh để làm, tại vì cái này mà một người làm thì thấy nhiều quá. Làm 
sao mà một cá nhân có thể thuyết phục được Quốc Hội Mỹ, mà đặc biệt cá 
nhân đó lại là một người Việt! Có lẽ do con nói được tiếng Mỹ, và nói từ từ 
nên người ta nghe, chứ con thấy mình không là cái gì cả. Con lấy nỗi buồn 
mất Mẹ để làm được điều hữu ích cho người khác chứ không để cái buồn 
làm mình té xuống." 
Được hỏi nếu trường hợp tai nạn xảy ra tại Việt Nam mà có những nguyên 
do vì bất cẩn như chiếc xe đã chở mẹ cô thì cô có nghĩ là có người sẽ vận 
động để thay đổi gì không, Yến Chi nói rằng vì Việt Nam không có tự do 
nên có lẽ sẽ không có ai vận động dự luật một mình như cô đã làm: 
"Nếu mà trường hợp này xảy ra bên Việt Nam chắc không có ai làm gì 
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đâu, tại vì Việt Nam không có tự do thì không có ai làm như vậy." 
Nhưng theo cô, nếu nhiều người cùng đứng lên làm việc với nhau thì có thể 
sẽ làm cho chính quyền quan tâm và thay đổi: 
"... because there are lots of bad situation in VietNam I would think that 
people need to stand together and work together..." 
Trước tin vui Tổng Thống Obama ký ban hành luật mới về an toàn cho xe 
chở hành kháck, linh mục Đỗ Đình Bảng, người có mối thâm giao với gia 
đình Yến Chi trên dưới 40 năm nay cho biết, linh mục rất ngạc nhiên khi dự 
luật do Yến Chi vận động được trở thành luật: 
"Tôi rất ngạc nhiên nhưng đây cũng là cái gương cho chính tôi, bởi vì nhiều 
khi mình không có nghĩ là sẽ thành công nhưng cuối cùng rồi thì hôm nay 
chúng ta thấy là một vài tuần nữa cái luật này sẽ được phổ biến. Như vậy thì 
là một điều rất hay và là một điểm son cho tuổi trẻ Việt Nam. Sang bên này, 
được hưởng nền giáo dục mới và đã biết phát triển tinh thần gia đình giữa 
mẹ con, giữa ông bà con cháu và đời mình phát triển đường lối của người 
Mỹ. Điều đó rất đáng khen." 
Và bà Lâm Muội, em gái của mẹ Yến Chi cũng cho biết là bà vô cùng hãnh 
diện về việc làm của cháu bà: 
"Tôi rất hãnh diện. Tôi biết cháu tôi làm như vậy nhưng tôi rất bất ngờ khi 
hay tin là dự luật đó đã thành luật rồi. Cháu đã làm được một việc lớn như 
vậy. Một mình mà đi lên Washington D.C. cả 20 lần trong vòng gần 4 năm 
để hoàn thành công việc đó thì tôi thấy cháu tôi thật là xứng đáng đã thành 
công." 
Chúng ta thường nghe nói "Một con Én không làm nổi mùa Xuân" nhưng 
với sự kiên trì và lòng yêu kính đấng sinh thành đã khuất, một cô gái Việt đã 
thành công trong việc thay đổi được luật an toàn cho xe chở hành khách tại 
Hoa Kỳ. 

Hiền Vy  

 
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Đức Thánh Cha Benedict XVI bầy tỏ sự đau lòng về thảm kịch tại 
Aurora và Zanzibar 
ROME, Chúa Nhật 22 tháng 7, 2012 (Le Monde vu de Rome) – Đức Thánh 
Cha Benedict XVI bầy tỏ sự đau lòng về thảm kịch tại Aurora và Zanzibar 
và tình liên đới mật thiết với gia đình của các nạn nhân bị thiệt mạng và 
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những người bị thương. 

Sau kinh Truyền Tin ngày 22 tháng 7, tại Castelgandolfo, Đức Thánh Cha 
đã nói bằng tiếng Anh với các du khách: “Tôi hết sức sửng sốt về biến cố 
bạo tàn xẩy ra tại Aurora gần Denver, và đau lòng về thảm họa của chiếc 
chiếc tầu phà bị chìm tại Zanzibar làm cho bao nhiêu người bị thiệt mạng.” 
Đức Thánh Cha tiếp: “Tôi chia xẻ sự đau đớn của các gia đình và thân hữu 
của các nạn nhân bị thiệt mạng, và những người bị thương, nhất là các trẻ 
em. Tôi cam đoan sẽ cầu nguyện và ban phép lành cho tất cả mọi người với 
sự an ủi và tăng sức của Chúa Kitô Phục Sinh.” 

Tại Aurora, gần Denver, một thanh niên 24 tuổi, đã nổ súng tại một rạp 
chiếu bóng, trong đêm thứ năm 19 rạng ngày thứ sáu 20 tháng 7, tại Aurora, 
trong vùng ngoại ô Denver, tại miền Tây Hoa Kỳ, giết hại 12 người và gây 
thương tích cho 59 người khác trước khi bị bắt. 

Chính quyền Zanzibar đã tuyên bố là ngày Chúa Nhật vừa qua 22 tháng 7, 
đã có 145 người chết trong vụ đắm tầu phà ngoải khơi bán đảo tự trị của xứ 
Tanzania ngày thứ tư 18 tháng 7 vừa qua.  

Thảm kịch ở Aurora, Giáo Hội Công Giáo cùng chia sẻ niềm đau 
  

Trong Thánh Lễ buổi sáng cử hành ngay sau đêm 
thảm kịch 20 tháng 7 tại Aurora, Colorado, Đức 
Tổng Giám mục Samuel J. Aquila của Denver đã 
nhắc nhở các tín hữu rằng mặc dù có sự ác trên thế 
giới, nhưng cũng có lòng thương xót. 
"Tội lỗi, sự ác và cái chết không phải là tiếng nói 
cuối cùng", ngài trích dẫn cuộc chiến thắng sự chết 
của Chúa Giêsu qua mầu nhiệm Phục Sinh. 
Thánh Lễ đã được tổ chức tại nhà thờ Our Lady 
Queen of Peace Church (Nữ Vương Hòa Bình), 
gần rạp hát Century 16 Theatre là nơi ra mắt của 
bộ phim Batman mới "The Dark Knight Rise " 
(Hắc Hiệp Sĩ vùng dậy), và là nơi mà một sát thủ 
đã nổ súng giết chết 12 người và làm bị thương 
cho ít nhất 59 người. 

James Holmes, 24 tuổi vốn là sinh viên từng theo 
học ngành bác sĩ thần kinh (doctoral student) xuất 
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hiện vào lúc 12:37 sáng ngày 20/7/2012 trên sân khấu, dùng súng liên thanh 
bắn xối xả vào khán giả. Hai phút sau cảnh sát đã đến bao vây rạp hát, 
phong tỏa hiện trường và tóm được thủ phạm. Theo sự điều tra của cảnh sát, 
hung thủ đã trang bị áo giáp, mặt nạ ngừa hơi độc và ba loại vũ khí khác 
nhau đó là một khẩu Handgun, ta thường gọi là Colt 45, một súng AR 15 và 
một súng liên thanh thuộc loại mới (Shotgun, Novafirearm). Hung thủ đã 
mua trên 6000 viên đạn qua hệ thống Internet nên không bị kiểm tra về giấy 
tờ và quá trình sử dụng súng (giấy phép) và ba thứ vũ khí đó được mua từ ba 
tháng trước đây. 

Vị tân Tổng giám mục cảnh báo người Công giáo không được chống lại bạo 
lực bằng sự trả thù. 

"Đó không phải là phương cách của Chúa Giêsu Kitô," ngài nói. "Chúng ta 
phải xây dựng hòa bình. Chúng ta được kêu gọi để yêu thương như Chúa 
Kitô đã yêu thương và dấn thân cho hòa bình. " 

Bà Juliet Younger, một giáo dân, cho biết rằng trước khi đi Lễ, cô con gái 
của bà là cô Jo Ann đã đứng đợi nhiều giờ tại Bệnh viện Đại học Denver, 
nơi mà năm người bạn của cô đang được điều trị. Cô Jo Ann cho biết một 
người vẫn còn nằm trong khu cấp cứu. 

Họ đến với Thánh Lễ để tìm sự hòa bình. 

"Và hy vọng hiểu được lý do tại sao," bà Juliet tâm sự, với những giọt nước 
mắt tuôn trào. "Tôi không thể hiểu được. Tại sao có người đến đó và đang 
tay giết chết những người này? Tại sao? " 

Đức Tổng giám mục cho biết những người như bà Younger có thể tìm thấy 
hy vọng từ niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong cơn đau 
khổ của họ. 

"Những gì đã xảy ra ... là một cuộc gặp gỡ với cái ác, một sự chạm trán với 
bạo lực," ngài nói. "Chắc chắn rằng tình yêu của Chúa Cha  mạnh mẽ hơn 
những viên đạn đã giết chết 12 người và gây thương tích cho những người 
khác." 
Gần hai chục linh mục đã đến đồng tế với Đức Tổng Giám Mục trong Thánh 
Lễ đã được tổ chức tại nhà thờ Our Lady Queen of Peace Church vào ngay 
sáng sau đêm xảy ra biến cố đau thương kể trên. 

TRẦN MẠNH TRÁC 
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Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: Chứng nhân tình 
yêu và hy vọng 

(19.07.2012) – Hãng thông tấn Zenit đã có cuộc 
trò chuyện với tiến sĩ Waldery Hilgeman, cáo 
thỉnh viên trong tiến trình phong chân phước cho 
Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê. Khi được hỏi về 
điều gì gây chú ý nhất trong cuộc đời của ngài, 
ông nói: “Điều đánh động tôi trong linh đạo của 
ngài là tình yêu liên lỉ đối với tha nhân. Ngài bị 
cầm tù và khi ở trong tù, ngài vẫn không ngừng 
yêu thương những người bách hại ngài, từ những 
viên chức cao nhất của chế độ đến anh lính canh 

thấp bé nhất”. 

Đức Hồng y Văn Thuận là Tổng Giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn khi 
thành phố này bị cộng sản kiểm soát năm 1975. Không lâu sau đó, ngài bị 
giam giữ trong trại cải tạo suốt 13 năm. Theo tiến sĩ Hilgeman, ngài là một 
tù nhân phải chịu sự bất công, “theo nghĩa là đã không có sự tố cáo thực sự, 
cũng không có xử án, kể cả bản án. Do đó có thể nói rằng đối với chúng tôi, 
ngay cả việc ngài bị tố cáo về tội gì cũng là một vấn đề. Trong bối cảnh xã 
hội lúc bấy giờ, có nhiều khía cạnh dẫn đến việc coi vị giám mục này là 
người nguy hiểm cho chế độ, một chế độ trống rỗng như chế độ cộng sản. 
Tuy nhiên đã không có sự tố cáo chính thức nào.” 

Trong thời gian bị giam cầm, ngài đã bí mật viết những sứ điệp cho các tín 
hữu, nhiều năm sau này được gom góp lại và xuất bản. Trong những sứ điệp 
này, Đức Hồng y Văn Thuận nhận ra ngay từ đầu rằng “Thiên Chúa đòi hỏi 
ngài hiến dâng tất cả cho Chúa, từ bỏ mọi sự và sống cho Chúa”. Hilgeman 
nói: “Vì Đức Hồng y đã hiểu được rất mạnh mẽ điều này – đặc biệt trong 
giai đoạn bị cầm tù – là: công việc của Chúa là chính Chúa. Là Tổng Giám 
mục phó, ngài đã sống cho những công việc của Chúa. Và ngài nhận ra rằng 
khi bị cầm tù, Chúa đòi hỏi ngài rời bỏ công việc để chỉ sống cho Chúa mà 
thôi”. 

Về những giai thoại trong thời gian Đức Hồng y bị cầm tù, tiến sĩ Hilgeman 
nhắc lại sự hoán cải của nhiều lính cai tù. Ông nói: “Bằng tình yêu hoàn toàn 
cho họ, Đức Hồng y đã cho thấy thế nào là tình yêu của Đức Kitô. Không 
được giảng, không thể trực tiếp nói với những người này về Đức Kitô, 

 
 



 12

nhưng bằng mẫu gương của Đức Kitô nhập thể, ngài đã có thể hoán cải họ, 
đây là điều rất độc đáo”. Do bối cảnh chính trị của Việt Nam, thật khó để 
phỏng vấn những người lính canh này, nhưng vị cáo thỉnh viên cho biết 
chứng từ của những người này có thể được đưa vào tiến trình điều tra. 

Đức Hồng y Văn Thuận được ra khỏi trại giam năm 1988 mặc dù vẫn bị 
quản thúc tại gia. Ngài được phép đi Rôma năm 1991 nhưng không được trở 
lại Việt Nam cho đến năm 2001 khi ngài được vinh thăng Hồng y. Nói về 
những đóng góp của Đức Hồng y trong tư cách là Chủ tịch Hội Đồng Tòa 
Thánh về Công Lý và Hòa Bình, tiến sĩ Hilgeman cho rằng Chúa đã chuẩn 
bị cho Đức Hồng y vào tác vụ của ngài tại giáo triều Rôma. “Có thể nói rằng 
với việc ngài đến Rôma, chúng ta hiểu rõ hơn những biến cố trong đời ngài. 
Vai trò của Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình là vai trò cực kỳ 
nhạy cảm, vì phải quan tâm nhiều đến kinh tế, công lý, nạn đói trên thế giới, 
hòa bình, tình liên đới và những điều tương tự; nghĩa là bao hàm toàn bộ 
giáo huấn xã hội của Giáo Hội. Do đó, một giám mục đến từ một xã hội rất 
nghèo như Việt Nam lúc đó, và là người đã từng bị cầm tù, đã trải nghiệm 
nơi chính bản thân sự bất công của thế gian chỉ vì mình là người công giáo. 
Chắc chắn là Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho Đức Hồng y rất tốt để ngài làm 
nhiệm vụ tại Rôma”. 

Đức Hồng y Văn Thuận đã qua đời tại Rôma vào tháng 9 năm 2002 vì bệnh 
ung thư. Nói về tiến trình phong chân phước, tiến sĩ Hilgeman cho biết đã 
phỏng vấn trên 130 nhân chứng, từ các Hồng y và Giám mục cho đến tu sĩ 
và giáo dân. Theo ông, tiến trình đang diễn ra rất tốt. 

Về việc nhiều tín hữu đạo đức hi vọng Đức Hồng y Văn Thuận sẽ được 
phong thánh, vị cáo thỉnh viên suy nghĩ những lời Đức Hồng y nói về hi 
vọng: “Trong các tác phẩm và bài viết của ngài, có một từ mà ngài thường 
xuyên nhắc đến, và xem ra những chứng nhân cũng nói như thế khi đến 
trước Tòa án Rôma, đó là Hi Vọng, đừng đánh mất hi vọng vào Chúa. Và có 
lẽ ngài sẽ được gọi là vị thánh của hi vọng”. 

Thiên Triệu 

Người Công giáo có thể học được điều gì trong tháng Ramadan của Hồi 
giáo? 
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Cầu nguyện trong tháng Ramadan 

WHĐ (22.07.2012) CNS – Tháng Ramadan thiêng thánh của Hồi giáo, bắt 
đầu từ ngày 20 tháng Bảy tại nhiều quốc gia, là một thời gian nhịn chay, cầu 
nguyện và sám hối, khi tín đồ Hồi giáo xa lánh các hoạt động trần thế để cố 
gắng sống gần Thượng Đế và lề luật của Ngài hơn. 

Theo quan điểm của người phụ trách đối thoại với Hồi giáo ở Vatican, 
Ramadan cũng là một cơ hội để người Công giáo học nơi tín đồ Hồi giáo 
gương vâng phục Đấng Toàn Năng - và nhờ đó củng cố chính niềm tin Công 
giáo của mình. 

Đức ông Khaled Akasheh hiện đang điều hành Ủy ban liên lạc với người 
Hồi giáo của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, một văn phòng 
được Đức giáo hoàng Phaolô VI thành lập vào năm 1964, trong thời gian 
diễn ra Công đồng Vatican II. 

Đức ông Akasheh nói: Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của 
Vatican II là “Giáo hội nhìn nhận tất cả những gì là đúng đắn và cao đẹp 
trong các tôn giáo”. Vì thế Hội đồng cổ vũ một nền văn hóa trong đó bất 
đồng thần học không có nghĩa là không tôn trọng những gì người khác cho 
là thánh thiêng. 

Tuy nhiên, sau nửa thế kỷ, nhiều người Công giáo vẫn cảm thấy một sự căng 
thẳng giữa thái độ phải có là tôn trọng các truyền thống tôn giáo khác và lời 
Chúa Kitô mời gọi đem chân lý đến cho mọi dân tộc. 

Đức ông Akasheh cho biết: “Vừa thi hành sứ mạng truyền giáo vừa đối thoại 
có lẽ là thách đố lớn về mặt thần học” khi giao tiếp với các tôn giáo khác. 

Các chuyên gia Công giáo dấn thân trong cuộc đối thoại không đưa ra “bất 
kỳ lời kêu gọi rõ ràng nào mời những người khác theo tôn giáo của chúng 
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ta, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không trung thành với đức tin 
và sứ vụ của mình, bởi vì khi đối thoại, chúng ta nói rõ mình là ai (bày tỏ 
căn tính của mình)”. 

Đối với Đức ông Akasheh, người sinh ra tại Jordan và giảng dạy tại Chủng 
viện của Tòa Thượng Phụ Latinh ở Jerusalem, đối thoại là tiến trình làm 
chứng cho niềm tin của chính mình, học hỏi về những người khác và chia sẻ 
những mối quan tâm chung. 

Đức ông nói, bài diễn văn nổi tiếng của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI năm 
2006 ở Regensburg, Đức, là một phần của tiến trình đó. 

Câu mà Đức giáo hoàng trích dẫn từ bài phát biểu của một hoàng đế 
Byzantine vào thế kỷ 14, mô tả di sản của tiên tri Mohammed là “xấu xa và 
phi nhân”, đã gây ra những phản ứng bạo lực ở nhiều nơi trong thế giới Hồi 
giáo. 

Nhưng tiếp theo sau cuộc tranh luận ấy, một giai đoạn hoàn toàn mới trong 
cuộc đối thoại đã mở ra: Đức giáo hoàng đã gặp riêng các đại sứ của các 
nước có đa số người Hồi giáo và gặp các nhà lãnh đạo Hồi giáo của Italia; 
138 học giả Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã viết một thư ngỏ gửi cho 
Đức giáo hoàng Bênêđictô và các nhà lãnh đạo Kitô giáo khác đề nghị đối 
thoại về các giá trị được chia sẻ; và một Diễn đàn mới về đối thoại Công 
giáo-Hồi giáo đã được tổ chức lần đầu tiên tại Vatican vào năm 2008. 

Một lần nữa, đối thoại với Hồi giáo cũng nằm trong chương trình nghị sự 
của Đức giáo hoàng vào tháng Chín, khi ngài gặp các nhà lãnh đạo Hồi giáo 
trong chuyến viếng thăm ba ngày tại Liban. 

Đức ông Akasheh cho biết cuộc đối thoại liên tôn ở cấp độ thần học nên 
được dành cho các chuyên gia, là những người hiểu biết rõ đức tin của chính 
mình; được ủy thác lên tiếng chính thức nhân danh cộng đồng đức tin của 
mình, hiểu biết niềm tin, văn hóa và ngôn ngữ của người đối thoại; và không 
bao giờ thỏa hiệp về mặt thần học để đạt được đồng thuận. 

Đây không phải là loại đối thoại then chốt kiểu thương lượng hay dàn xếp 
hòa bình, vốn dựa trên sự thỏa hiệp và nhượng bộ. 

Vì vậy, nói chuyện thần học với người Hồi giáo có thể khiến cho người 
Công giáo bình thường gặp một số nguy hiểm. 

Đức ông cảnh báo: “Có một mối nguy hiểm khi chúng ta không đủ vững 
vàng và đâm rễ sâu nơi căn tính Kitô giáo của mình, hoặc thiếu kiến thức 
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cơ bản về giáo lý của tôn giáo khác, hoặc không hiểu đối thoại liên tôn thực 
sự cần có những gì”. 

Và Đức ông Akasheh kết luận: Tình bằng hữu giữa tín hữu Công giáo và 
Hồi giáo là một điều tốt, nhưng cách tốt nhất trong đời sống hằng ngày để 
người Công giáo dấn thân cùng với người Hồi giáo lân cận, là “trở nên 
người Công giáo tốt hơn, người tín hữu tốt hơn”. 

Thế vận hội Luân Đôn: Vinh danh Thiên Chúa trong thân xác anh em. 
VŨ VĂN AN 

Theo bản tin Zenit ngày 23 tháng 7, nhân dịp thế vận 
hội Luân Đôn sắp tới, các giám mục Ái Nhĩ Lan, Tô 
Cách Lan, Anh và Wales đã lên tiếng mời gọi người 
Công Giáo sống một lối sống quân bình và mẫn cảm 
với môi trường hơn. Hơn 400,000 tờ kêu gọi đã được 
phân phối tới các giáo xứ ở Anh và Wales nhằm mời 
gọi mọi người cử hành sự kỳ diệu và phẩm giá tuyệt 
vời của thân xác con người, như lời Thánh Phaolô 
từng viết “hãy sử dụng thân xác anh em mà vinh 
danh Thiên Chúa”. 

Ngày Sự Sống năm nay đã làm nổi bật tầm quan 
trọng của sức khỏe, việc săn sóc thân thể ta và tầm quan trọng của các hoạt 
động thể dục thể thao. Ngày này sẽ được cử hành trong mọi giáo xứ của Anh 
và Wales vào ngày 29 tháng 7. Giáo Hội Công Giáo tại Vương Quốc Anh 
vẫn cử hàng ngày này mỗi năm. Tiền quyên góp trong ngày này sẽ được 
dùng để yểm trợ công việc của Trung Tâm Đạo Đức Sinh Học Anscombe và 
các hoạt động khác liên hệ tới sự sống do Giáo Hội bảo trợ. 

Đức TGM Peter Smith của TGP Southwark, người đứng đầu Ngày Sự Sống 
tại Anh và Wales, nhận định như sau về ý nghĩa của Thế Vận Hội và tầm 
quan trọng của lối sống lành mạnh: “Trong một ít ngày sắp tới, ta sẽ được 
thấy các vận động viên thế vận hội và các vận động viên khuyết tật thực hiện 
những điều hết sức kỳ diệu. Ta sẽ được thích thú chứng kiến nhiều kỷ lục thế 
giới bị vượt qua; nhiều huy chương vàng được đoạt và sau nhiều năm tận 
tụy tập luyện, hy sinh bản thân và kỷ luật hàng ngày, thân xác con người sẽ 
thực hiện những kỳ công mà về phương diện nhân bản đôi khi ta nghĩ là 
không thể nào thực hiện được… Ngày Sự Sống năm nay nhắc nhở tất cả 
chúng ta nhớ tới tầm quan trọng của việc săn sóc thân xác ta ở mọi giai 
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đoạn và trong mọi điều kiện – đây là một lời mời ta ‘sử dụng thân xác để 
vinh danh Thiên Chúa’”. 

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Tiệc Gây Quỹ xây dựng nhà thờ Chân Phước Teresa Calcutta  

Thứ Bẩy 18/8/2012 Giáo Xứ sẽ tổ chức một bữa tiệc gây quỹ xây dựng nhà 
thờ tại Monteleone Meadows vào lúc 5:30 pm. 

Giá vé ủng hộ: $40.00 

Sẽ có đấu giá tặng vật bao gồm: vé du lịch, quý kim & nữ trang, rượu, ảnh 
nghệ thuật, giỏ quà tặng, vé ăn tối cho 8 người, vé tặng khuyến mãi… 

Giáo xứ rất mong những nhà hảo tâm cống hiến những tặng phẩm trên để 
cuộc đấu giá thêm hào hứng và thêm doanh thu. Hạn chót nhận tặng phẩm: 
thứ tư ngày 1/8/2012. Xin liên hệ: Mollie Kelly: 951.599.4357 

Kính mong tất cả quý ông bà anh chị em tuỳ theo hoàn cảnh riêng từng gia 
đình giúp một tay góp phần xây dựng Thánh Đường để Giáo Xứ cũng như 
Cộng Đoàn đang phát triển của chúng ta có một nơi thờ phượng thích hợp. 

Đề nghị: nếu không có thể đến tham dự bữa tiệc gây quỹ, chúng ta có thể 
gởi tiền hoặc gởi tặng phẩm cho Ban Tổ Chức qua vị chủ tịch Cộng Đoàn. 

Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV trân trọng thông báo. 

Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn: CN 12/8/2012 tại Lake Skinner 

(CN12/8/2012 sẽ không có Thánh Lễ tiếng Việt tại Nhà Thờ @ 1:30 pm) 

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester sẽ mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 
vào ngày CN 12/8/2011 tại Lake Skinner Park.  

Địa chỉ: 37701 Warren Road, Winchester, Ca 92596.  
Chương Trình 
      + 11: 00 am: CĐ quy tụ  
      + 12: 30 pm: cơm trưa 
      + 2: 30 pm: họp CĐ: thảo luận & góp ý về Bản Nội Quy CĐ 
      + 2: 30 pm: giới trẻ phụ trách trò chơi 
      + 4: 15 pm: chuẩn bị thánh lễ 
      + 4: 30 pm: Dâng Hoa kính Đức Mẹ & Thánh Lễ 
      + 5: 30 pm: cơm chiều 
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      + 7: 00 pm: dọn dẹp, vệ sinh, thu lều trại 
      + 7: 30 pm: giải tán 

Một ngày sống giữa thiên nhiên, gặp mặt thân hữu, vui chơi, ca hát, đặc biệt 
có sân chơi nước cho các em thiếu nhi. 

Trân trọng kính mời quý cụ, quý ông bà, cô bác, quý anh chị em, các cháu 
thiếu nhi trong Cộng Đoàn, quý bạn bè thân hữu, quý đồng hương tham dự 
ngày mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn cũng là ngày Birthday thứ 5 của Cộng 
Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester. 

Ban Mục Vụ kính mời.  

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
NHỮNG KHÁC BIỆT CĂN BẢN GIỮA CÔNG GIÁO, CHÍNH 
THỐNG GIÁO VÀ TIN LÀNH 

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

Hỏi: Trong bài trước cha đã nói  đến các Đạo cùng tôn thờ Thiên Chúa 
nhưng khác nhau về nhiều mặt thần học, tín lý, giáo lý, bí tích,  phụng vụ 
.v.v. Xin cha nói rõ hơn về những khác biệt này giữa Công Giáo, Chính 
Thống và Tin Lành.  

Trả lời: như đã giải thích trong bài trước, cả ba Nhánh Kitô Giáo trên đây, 
từ đầu, đều thuộc Đạo Thánh của Chúa Kitô gọi chung là Kitô Giáo 
(Christianity). Nhưng theo dòng thời gian,  đã có những biến cố gây ra tình 
trạng rạn nứt hay ly giáo (schisms) hoặc những cải  cách (reformations) 
đáng tiếc xảy ra  khiến Kitô Giáo bị phân chia thành 3 Nhánh chính trên đây. 
Ngoài ra, còn một nhánh Kitô Giáo nữa là Anh Giáo (Anglican 
Communion) do vua Henri VIII (1491-1547) của nước Anh chủ xướng năm 
1534 để lập một Giáo Hội riêng cho Nước Anh, tách khỏi Rôma chỉ vì Tòa 
Thánh La Mã (Đức Giáo Hoàng Clement VII) không chấp nhận cho nhà vua 
ly di để lấy vợ khác. 

Cho đến nay, các nhóm ly khai trên vẫn chưa hiệp thông được với Giáo Hội 
Công Giáo vì còn nhiều trở ngại chưa vượt qua được. Nguyên nhân thì có 
nhiều, nhưng giới hạn trong câu hỏi được đặt ra, tôi chỉ xin nêu sau đây 
những dị biệt căn bản giữa ba Nhánh Kitô Gíáo lớn trên đây mà thôi.  
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I- Chính Thống (orthodoxy) khác biệt với Công Gíáo La Mã (Roman 
Catholicism) ra sao?  

Trước hết, danh xưng Chính Thống "Orthodoxy", theo ngữ căn (etymology) 
Hy lạp " orthos doxa", có nghĩa là  "ca ngợi đúng" (right-praise), "tin tưởng 
đúng " (right belief) . Danh xưng này được dùng trước tiên để chỉ lập trường 
của các giáo đoàn đã tham dự các Công Đồng đại kết (Ecumenical Councils) 
Nicêa I (325) Ephêsô (431) và nhất là Chalcedon (451) trong đó họ đã đồng 
thanh chấp thuận và đề cao những giáo lý được coi là chân chính (sound 
doctrines), tinh tuyền của Kitô Gíáo để chống lại những gì bị coi là tà thuyết 
hay lạc giáo (heresy). Do đó, trong bối cảnh này, từ ngữ "orthodoxy" được 
dùng để đối nghịch với từ ngữ "heresy" có nghĩa là tà thuyết hay lạc giáo. 
Nhưng  sau biến cố năm 1054 khi hai Giáo Hội  Kitô Giáo Hy Lạp ở 
Constantinople (tượng trưng cho Đông Phương) và Giáo Hội Công Giáo La 
Mã (Tây Phương) đã xung đột và ra vạ tuyệt thông cho nhau ( 
anthemas=excommunications) ngày 16 tháng 7 năm 1054  giữa Michael 
Cerularius, Thượng Phụ Constantinople và Đức cố Giáo hoàng Leo IX vì có 
những bất đồng lớn về tín lý, thần học và quyền bính, thì  danh xưng "Chính 
Thống" ( orthodoxy) lại được dùng để chỉ Giáo Hội Hy Lạp ở 
Constantinople đã ly khai không còn hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo La 
Mã. Sau này, Giáo Hội "Chính Thống" Hy Lạp ở Constantinople đã lan ra 
các quốc gia trong vùng như Thổ nhĩ Kỳ, Nga, Albania, Estonia, Cyprus, 
Finland, Latvia,  Lithuania,  Rumania, Bulgaria, Serbia, Ukraine...Vì thế,  ở 
mỗi quốc gia này cũng có Giáo Hội Chính Thống nhưng độc lập với nhau về 
mọi phương diện. Nghĩa là không có ai là người lãnh đạo chung của các 
Giáo Hội này, mặc dù họ có tên gọi chung là các Giáo Hội Chính Thống 
Đông Phương ( Eastern Orthodox Churches) tách khỏi khỏi Giáo Hội Công 
Giáo La Mã. (Tây Phương) 

Tuy nhiên, hiện nay Thượng Phụ (Patriarch) Giáo Hội Chính Thống Thổ 
Nhĩ Kỳ ở Istanbul được coi là Thượng Phụ Đại Kết (Ecumenical Patriarch) 
của các Giáo Hội Chính thông Đông Phương. Cách nay 2 năm Đức Thánh 
Cha Bê-nê-đich tô 16 đã sang thăm Đức Thượng phụ Giáo Chủ Chính 
Thống Thổ để tỏ thiện chí muốn đối thoại, đưa đến hiệp thông giữa hai Giáo 
Hội anh em. Riêng Giáo Hội Chính Thống Nga, cho đến nay, vẫn chưa tỏ 
thiện chí muốn xích gần lại với Giáo Hội Công Giáo La Mã, vì họ cho rằng 
Công Giáo muốn "lôi kéo" tín đồ Chính Thống vào Công Giáo sau khi chế 
độ cộng sản ở Nga tan rã, tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo Hội Chính Thống 
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Nga hành Đạo. 

Trước khi xẩy ra cuộc ly giáo năm 1054, hai Nhánh Kitô giáo lớn ở Đông và 
Tây phương (The Greek Church and the Holy See=Rome) nói trên vẫn hiệp 
thông trọn vẹn với nhau về mọi phương diện vì cả hai Giáo Hội anh  em 
 này đều là kết quả truyền giáo ban đầu của các Thánh Tông Đồ Phêrô và 
Anrê. Lịch sử truyền giáo cho biết là Thánh Phêrô đã rao giảng Tin mừng ở 
vùng  đất này là lãnh địa của Giáo Hội Công Giáo La Mã (Roma) trong em 
ngài, Thánh Anrê (Andrew)  sang phía Đông để rao giảng trước hết ở Hy 
Lạp và sau đó trong phần đất nay là Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey). Như thế, cả hai 
Giáo Hội Kitô Giáo Đông Phương Constantinople và Tây Phương Rôma đều 
có nguồn gốc Tông đồ thuần túy ( Apostolic succession). 

Sau đây là những điểm gây bất đồng khiến đi đến ly giáo (schism) Đông 
Tây.  

1- Về tín lý, Giáo Hội Chính Thống Đông Phương- tiêu biểu ban đầu là  
Giáo Hội Hy Lạp ở Constantinople-  bất đồng với Giáo Hội Công Giáo La 
Mã về từ ngữ “Filioque” (và Con) thêm vào trong Kinh Tin Kính Nicêa 
tuyên xưng “Chúa Thánh Thần bởi  Chúa Cha, và Chúa Con mà ra”. 

Giáo Hội Chính Thông Đông Phương cũng không công nhận các tín điều về  
Đức Mẹ  Vô Nhiễm  Thai (Immaculate Conception) và Lên Trời cả hồn xác 
(Assumption) mặc dù họ vẫn tôn kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 
(Theotokos). Sở dĩ thế, vì họ không công nhận vai trò lãnh đạo Giáo Hội 
của Đức Giáo Hoàng, nên đã bác bỏ mọi tín điều được các Đức Giáo Hoàng 
công bố  với ơn bất khả ngộ (Infallibility) mà Công Đồng Vaticanô I (1870) 
đã nhìn nhận. 

Chính vì họ không công nhận quyền và vai trò lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ 
của Đức Giáo Hoàng Rôma, nên đây là trở ngại lớn nhất cho sự hiệp nhất 
(unity) giữa hai Giáo Hội Chính Thống và Công Giáo cho đến nay, mặc dù 
hai bên đã tha vạ tuyệt thông cho nhau sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức 
Thánh Cha Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Constantinople là 
Athenagoras I năm 1966. 

Giáo Hội Chính Thống có đủ bảy bí tích hữu hiệu như Công Giáo. Tuy 
nhiên, với bí tích rửa tội thì họ  dùng  nghi thức dìm xuống nước 
(immersion) 3 lần để nhấn mạnh ý nghĩa tái sinh vào đời sống mới, trong khi 
Giáo Hội Công Giáo chỉ dùng nước đổ trên đầu hay trán của người được rửa 
tội để vừa chỉ sự tẩy sạch tội nguyên tổ và các tội cá nhân ( đối với người 
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tân tòng) và tái sinh vào sự sống mới, mặc lấy Chúa Kitô.  

2- Về phụng vụ, Giáo Hội Chính Thống dùng bánh có men (leavened bread) 
và ngôn ngữ Hy lạp  khi cử hành phung vụ  trong khi Giáo Hội Công Giáo 
dùng bánh không men (unleavened bread) và tiếng Latinh trong phụng vụ 
thánh trước Công Đồng Vaticanô II, và nay là các ngôn ngữ của mọi tín hữu.  

3- Sau hết, về mặt kỷ luật giáo sĩ:  Giáo Hội Chính Thông cho phép các phó 
tế và linh muc được kết hôn trừ Giám mục, trong khi kỷ luật độc thân 
(celibacy) lại  được áp dụng cho mọi cấp bậc trong hàng giáo sĩ và tu sĩ 
Công Giáo, trừ phó tế vĩnh viễn (pernanent deacons). 

Đó là những khác biệt căn bản giữa Giáo Hội Chính Thống Đông Phương và 
Giáo Hội Công Giáo La Mã. 

Tuy nhiên, dù có những khác biệt và khó khăn trên đây, Giáo hội Công Giáo 
và Giáo Hội Chính Thống Đông Phương đều rất gần nhau về nguồn gốc 
tông đồ và về nền tảng đức tin, giáo lý, bí tích và Kinh thánh. Vì thế, giáo lý 
của Giáo Hội Công Giáo đã dạy rằng: “Đối với các Giáo Hội Chính thống, 
sự hiêp thông này sâu xa đến nỗi “chỉ còn thiếu một chút là đạt được 
mức đầy đủ để có thể cho phép cử hành chung phép Thánh Thể của 
Chúa Kitô” (x.SGLGHCG, số 838). 

II- Tin lành ( Protestantism) và những khác biệt với Công Giáo.  

Như đã nói trong bài trước, Tin lành, nói chung, là Nhánh Kitô Giáo đã tách 
ra khỏi Giáo Hội Công Giáo sau những cuộc cải cách tôn giáo do Martin 
Luther, một linh mục Dòng thánh Augustinô, chủ xướng vào năm 1517 tại 
Đức và lan sang Pháp với John Calvin và Thụy sỹ với Ulrich Zwingli và các 
nước Bắc Âu sau đó.  

1- Ở góc độ thần học, 

Những người chủ trương cải cách (reformations) trên đã hoàn toàn bác bỏ 
mọi nền tảng thần học về bí tích và cơ cấu tổ chức giáo quyền (Hierachy) 
của Giáo Hội Công Giáo. Họ chống lại vai trò trung gian của Giáo Hội trong 
việc hòa giải con người với Thiên Chúa qua bí tích tha tội hay hòa giải 
(reconciliation) vì họ không nhìn nhận bí tích truyền chức thánh (Holy 
Orders) qua đó Giám mục, Linh mục được truyền chức thánh và có quyền 
tha tội nhân danh Chúa Kitô (in persona Christi) cũng như thi hành mọi sứ 
vụ (ministry) thiêng liêng khác. (rửa tội, thêm sức, thánh thể,  Xức dầu 
thánh, chứng hôn). 
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Điểm căn bản trong nền thần học của Tin Lành là con người đã bị tội tổ tông 
phá hủy mọi khả năng hành thiện rồi (làm việc lành), nên mọi nỗ lực cá 
nhân để được cứu rỗi đều vô ích và vô giá trị. Chỉ cần tuyên xưng đức tin 
vào Chúa Kitô dựa trên Kinh Thánh là được cứu rỗi mà thôi. (Sola fide, sola 
scriptura). Ngược lại, Giáo Hội Công Giáo tin rằng con người vẫn có trách 
nhiệm cộng tác với ơn Chúa để được cứu rỗi. Nói khác đi, muốn được cứu 
độ, con người phải cậy nhờ trước hết vào lòng thương xót vô biên của Thiên 
Chúa và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, nhưng cũng phải có 
thiện chí công tác với ơn thánh để sống và thực thi những cam kết khi được 
rửa tội. Nếu không, Chúa không thể cứu ai được như Chúa Giêsu đã nói rõ: 
“không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa, lạy Chúa là được vào 
Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ có ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là 
Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7:21). 

Nói khác đi, không phải rửa tội xong, rồi cứ hát Alleluia và kêu danh Chúa 
Kitô là được cứu độ. Điều quan trong hơn nữa là phải sống theo đường lối 
của Chúa, nghĩa là thực thi những cam kết khi được rửa tội: đó là mến Chúa, 
yêu người và xa lánh tội lỗi. Nếu không, rửa tội và kêu danh Chúa thôi sẽ ra 
vô ích. 

Anh em tin lành không chia sẻ quan điển thần học này, nên họ chỉ chú trọng 
vào việc đọc và giảng kinh thánh nhưng không nhấn mạnh đến phần đóng 
góp của con người như Chúa Giêsu đòi hỏi trên đây. Ngoài phép rửa và kinh 
thánh, họ không tin và công nhận một bí tích nào khác. Điển hình, vì không 
công nhận phép Thánh Thể, nên họ không tin Chúa Giêsu thực sự hiện diện 
trong hình bánh và rượu, mặc dù một số Giáo phái Tin lành có nghi thức bẻ 
bánh và uống rượu nho khi họ tụ họp để nghe giảng kinh thánh. Sứ vụ quan 
trọng của họ chỉ là giảng kinh thánh vì họ chỉ  tin có Kinh Thánh ( Sola 
Scriptura) mà thôi.  

2-  Nhưng Kinh Thánh được cắt nghĩa theo cách hiểu riêng của họ, nên 
có rất nhiều mâu thuẫn hay trái ngược với cách hiểu và cắt nghĩa của Giáo 
hội Công Giáo. 

Thí dụ, câu Phúc Âm trong Matthêu 22 : 8-9 trong đó Chúa Giêsu dạy các 
tông đồ “ không được gọi ai dưới đất  là cha là thầy vì anh  em chỉ có một 
Cha là Cha trên trời” mà thôi. Vì họ hiểu câu này hoàn toàn theo nghĩa đen 
(literal meaning) nên đã chỉ trích Giáo Hội Công giáo là ‘lạc giáo=heretical” 
vì đã cho gọi Linh mục là “ Cha” (Father, Père, Padre)!. 
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Thật ra, Giáo Hội cho phép gọi như vậy, vì căn cứ vào giáo lý của Thánh 
Phaolô, và dựa vào giáo lý này, Công Đồng Vaticanô II trong Hiến Chế Tín 
lý Lumen Gentium đã dạy rằng; “ Linh mục phải chăm sóc giáo dân như 
những người cha trong Chúa Kitô  vì đã sinh  ra họ cách thiêng liêng 
nhờ phép rửa và giáo huấn.” (1 Cor 4: 15; LG. số 28). 

Một điểm sai lầm nữa trong cách đọc và hiểu kinh thánh của Tin lành là câu 
Phúc Âm Thánh Marcô kể lại một ngày kia Chúa Giêsu đang giảng dạy cho 
một đám đông người thì Đức Mẹ và các môn đệ của Chúa đến. Có người 
trong đám đông đã nói với Chúa rằng: “Thưa Thầy có mẹ và anh em, chị 
em của Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy.” (Mc 3:32). Anh em tin lành đã 
căn cứ vào câu này để phủ nhận niềm tin Đức Mẹ trọn đời đồng trinh của 
Công Giáo và Chính thống, vì họ cho rằng  Mẹ Maria đã sinh thêm con cái 
sau khi sinh Chúa Giêsu. Nghĩa là họ chỉ tin Đức Mẹ đồng trinh cho đến khi 
sinh Chúa Giêsu mà thôi. Thật ra cụm từ “anh chị em “trong ngữ cảnh 
(context) trên đây chỉ là anh chị em theo nghĩa thiêng liêng (spiritual 
brotherhood, sisterhood) và đây là cách hiểu và giải thích Kinh Thánh của 
Công Giáo và Chính Thống, khác với Tin lành. 

Sau hết, về mặt quyền  bình, các giáo phái Tin lành đều không công nhận 
Đức Giáo Hoàng là Đại Diện duy nhất của Chúa Kitô trong sứ mạng chăn 
dắt đoàn chiên của Người trên trần thế.  

3- Về bí tích: 

Tất cả các nhóm Tin Lành đều không có các bí tích quan trọng như Thêm 
sức, Thánh Thể, Hòa giải, Xức Dầu bệnh nhân và Truyền Chức Thánh vì họ 
không có nguồn gốc Tông Đồ ( Apostolic succession) do đó, không có chức 
linh mục và giám mục hữu hiệu để cử hành các bí tích trên. 

Đa số các nhóm này chỉ có phép rửa (Baptism) mà thôi. Nhưng nếu nhóm 
nào không rửa tội với nước và công thức Chúa Ba Ngôi (The Trinitarian 
Formula) thì không thành sự ( invalidly) . Do đó, khi gia nhập Giáo Hội 
Công Giáo, tín hữu Tin Lành nào không được rửa tội với nước và công thức 
trên thì phải được rửa tội lại như người tân tòng.(catechumen). Nếu họ được 
rửa tội thành sự thì chỉ phải tuyên xưng đức tin khi gia nhập Công Giáo mà 
thôi.  

Đó là những khác biệt căn bản giữa Công Giáo và Tin Lành nói chung. Tuy 
nhiên, Giáo Hội vẫn hướng về các anh em ly khai này và mong ước đạt được 
sự hiệp nhất với họ qua nỗ lực đại kết (ecumenism) mà Giáo hội đã theo 
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đuổi và cầu nguyện trong nhiều năm qua. 

Chúng ta tiếp tục cầu xin cho mục đích hiệp nhất này giữa những người có 
chung niềm tin vào Chúa Kitô nhưng đang không hiệp thông (communion) 
với Giáo Hội Công Giáo, là Giáo Hội duy nhất Chúa Giêsu đã thiết lập trên 
nền tảng các Tông đồ.  

 
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 
Nữ nô lệ tình dục đẹp như thiên sứ 
Năm 14 tuổi, Elizabeth Smart bị tước đoạt khỏi vòng tay yên ấm của gia 
đình bởi 1 kẻ vô gia cư cuồng tín. Những gì cô bé trải qua suốt 9 tháng làm 
nô lệ trong túp lều bẩn thỉu đó còn ám ảnh cả cuộc đời em.  
 

 
Cô bé Elizabeth xinh đẹp năm 14 tuổi. 

 
Bị gã đàn ông dơ dáy, đáng tuổi cha mình, liên tục cưỡng hiếp mỗi ngày, bị 
trói chặt vào gốc cây bằng dây xích sắt và còn hàng trăm kí ức đau thương 
khác vẫn dội về tâm trí bé bỏng của em trong mỗi giấc mơ. Ấy vậy mà, gần 
10 năm trôi qua, trái với những điều người ta phỏng đoán, Elizabeth lại trở 
thành một phụ nữ thành đạt và kiên cường kì lạ với nụ cười rạng rỡ trên môi 
như chưa từng và sẽ không bao giờ có bất kì thế lực xấu xa nào có thể khuất 
phục được cô trên cõi đời này. 
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Ký ức đau thương 
Cho đến tận năm 14 tuổi, cuộc sống của Elizabeth Smart vẫn là ước mơ của 
bất cứ bé gái bình thường nào. Sinh ra trong gia đình khá giả, Elizabeth lớn 
lên tại một điền trang tiện nghi và rộng rãi nằm bên sườn núi, tách biệt khỏi 
khu bình dân ồn ào nhốn nháo của thành phố Salt Lake, thuộc tiểu bang  
Utah, nước Mỹ. 
Xinh đẹp như một con búp bê với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt to trong 
sáng,Elizabeth luôn là tâm điểm của sự chú ý ở bất cứ nơi nào em xuất hiện. 
Với bản tính hồn nhiên, vui vẻ và tràn đầy sức sống, cô gái nhỏ giành được 
sự yêu mến của tất cả mọi người quanh em. Trong gia đình, Elizabeth là cục 
cưng của bố mẹ. Chẳng có điều gì em mong muốn mà họ lại không chiều 
chuộng theo. Hôm ấy, Elizabethcùng các chị em gái được theo mẹ xuống 
khu phố dưới để mua sắm quần áo mới và những đồ vật xinh xinh. Họ say 
sưa nói cười và háo hức ngắm nhìn đường phố đông vui mà không chú ý đến 
một nhóm mấy kẻ cuồng tín đang tụ tập trước nhà thờ, miệng lải nhải nhiều 
điều khó hiểu. Trong đám đông đó có một gã đàn ông trạc 50 tuổi, vẻ ngoài 
dơ dáy và ánh nhìn u ám cứ dán chặt vào cô bé Elizabeth Smart xinh đẹp 
vừa đi qua trước mặt. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Elizabeth, 
trong đầu óc kẻ bệnh hoạn có cái tên Brian David Mitchell ấy đã nung nấu 
những mưu đồ xấu xa. Để thực hiện điều đó, hắn bèn xin vào làm việc tại 
điền trang của gia đình Smart. Suốt thời gian đó, chẳng ai nghi ngờ gì hắn. 
Người ta chỉ nghĩ hắn là một kẻ lầm lì hơi kì quái nhưng bởi Mitchell chăm 
chỉ làm bất cứ việc vặt vãnh gì trong nhà nên họ không nỡ đuổi hắn đi. 
Có ngờ đâu, vào cái đêm định mệnh ngày 5 tháng 6 năm 2002, Mitchell đã 
lẻn vào phòng ngủ của Elizabeth khi cô bé đang ngủ say. Hắn đánh thức em 
dậy, lôi em ra khỏi giường, dí con dao sắc nhọn vào cổ và bắt em phải đi 
theo mình. 
Ban đầu, Elizabeth còn đang ngái ngủ, đinh ninh rằng đây chỉ là một giấc 
mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng, sẽ lập tức biến mất khi tỉnh dậy. Thế nên 
em cứ thụ động mặc cho hắn lôi đi. Mitchell mang Elizabeth lên ngọn núi 
ngay sau nhà và mãi đến lúc này cô bé mới nhận ra đây là sự thực, rằng em 
đã bị bắt cóc. Là một bé gái thông minh, em hiểu được chuyện tồi tệ nhất có 
thể xảy ra với mình lúc này. Vậy nên em đã van xin gã đàn ông xấu xa rằng 
nếu hắn có ý định cưỡng bức rồi giết chết em thì hãy thực hiện luôn điều 
khủng khiếp đó ở nơi này để cha mẹ có thể tìm thấy thi thể em và biết rằng 
không phải em bỏ nhà ra đi vì giận dỗi họ hay bất kì lý do nào 
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khác. Nhưng Mitchell chỉ lạnh lùng quay lại đáp: “Vẫn chưa đến lúc”. Sau 
đó, kẻ cuồng tín bệnh hoạn mang Elizabeth đến khu cắm trại lưu động cách 
nhà em không xa, nơi hắn sống trong một căn lều với vợ là Wanda Barzee. 
Tại đây, hai kẻ điên khùng đã tổ chức một nghi thức quái đản mà chúng gọi 
là lễ kết hôn để biến Elizabeth thành vợ của Mitchell. Nghe thấy những điều 
này, cô bé hét lên vì sợ hãi. Nhưng gã đàn ông độc ác dí con dao nhọn vào 
cổ họng em, dọa sẽ lập tức giết chết nếu em dám làm ồn. Khi Elizabeth van 
lạy Mitchell hãy thả em ra thì hắn chỉ cười phá lên giễu cợt. 
Rồi lão già dơ dáy đó cưỡng hiếp em, không phải một lần mà lặp đi lặp lại 
mỗi ngày trong suốt 9 tháng bị vợ chồng hắn cầm tù. Elizabeth bị bỏ đói, bị 
lạm dụng và bị trói chặt vào gốc cây bằng sợi xích sắt để ngăn em bỏ trốn. 
Trong lúc ấy, gia đình em gần như phát điên vì đau khổ và lo lắng. Một 
chiến dịch tìm kiếm được phát động không chỉ tại thành phố Salt Lake mà  
còn lan rộng khắp nước Mỹ và được truyền thông cả thế giới quan tâm. 
Dưới các cửa sổ, trên cột điện, tại các cửa hàng, siêu thị… đâu đâu cũng dán 
ảnh em. Ấy vậy mà mãi đến tháng 3 năm 2003, cô bé đáng thương mới được 
giải cứu, được trở về với những người thân yêu. 
Người ta đâu ngờ Elizabeth vẫn ở ngay trước mắt họ, quanh quẩn trong 
thành phố nhỏ bé này bởi mỗi lần vợ chồng nhà Mitchell mang em theo 
xuống phố, chúng bắt em mặc áo trùm kín từ đầu đến chân, đeo mạng che 
mặt, chỉ hở ra mỗi đôi mắt giống như những bà xơ. 
Trưởng thành kiên cường từ nỗi đau 
Trở lại với cuộc sống bình thường với Elizabeth giờ đây lại thực sự rất khó 
khăn. 
Những ký ức kinh hoàng vẫn ám ảnh em từng giờ từng phút. Và khi câu 
chuyện cô bé thiên thần được giải cứu khỏi bàn tay quỉ dữ đặc biệt thu hút 
sự quan tâm của dư luận, Elizabeth bỗng chốc trở nên nổi tiếng, điều mà em 
không hề mong muốn lúc này. 
Em bị ép trả lời các cuộc phỏng vấn của báo chí, xuất hiện trên những 
chương trình truyền hình, và người ta tìm đủ mọi cách moi móc từng chi tiết 
nhỏ của 9 tháng sống trong địa ngục mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của 
em.   
Trải qua những kí ức tăm tối nhất, Elizabeth Smart đã trở thành một 
phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường 
Phải đến tận ngày hôm nay, khi gần 10 năm đã trôi qua và Elizabeth trở 
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thành một phụ nữ 24 tuổi mạnh mẽ, cô mới đủ can đảm trải lòng về những 
tổn thương khủng khiếp trong tâm hồn. 
Khoảnh khắc bị con quái vật đó chiếm đoạt thân thể, cô bé ngây thơ đã cảm 
thấy mình thật “bẩn thỉu, dơ dáy và vô giá trị”. 
''Còn ai có thể yêu thương mình, làm sao gia đình có thể chấp nhận mình 
được nữa?”,Elizabeth đau đớn tự nhủ như thế. Và cô thầm nghĩ thà bị gã 
điên khùng này đâm chết ngay còn hơn. Nhưng trong giấy phút bi thảm nhất 
của cuộc đời, Elizabeth cố nghĩ đến người quan trọng nhất với mình, đó là 
mẹ. Bà đã từng nói với cô rằng: “Mẹ sẽ luôn yêu con”. Và lúc này đây, hơn 
bao giờ hết, em tin vào điều đó. Elizabeth quyết tâm bằng mọi giá phải sống 
sót để trở về với cha mẹ. Mà muốn như thế, cô chỉ có cách là ngoan ngoãn 
nghe lời cho đến lúc giành được niềm tin từ những kẻ bắt cóc. Kể cả khi bị 
bỏ đói, bị làm nhục, thậm chí bị ép phải khỏa thân đi quanh nhà, cô vẫn kiên 
cường cắn răng chịu đựng. Khi Elizabeth được trở về với xã hội, em bối rối 
và sợ hãi. Nhưng một lần nữa, tình yêu thương của gia đình đã cho cô gái bé 
bỏng thêm sức mạnh. 
Buổi sáng đầu tiên thức dậy trong phòng, trên chiếc giường của chính mình 
sau 9 tháng xa cách, mẹ Elizabeth đã ngồi ngay bên cạnh. Bà ôm em vào 
lòng và nói: “Hắn ta đã cướp đi 9 tháng của cuộc đời con. Đừng để hắn lấy 
thêm một giây phút nào nữa. Cách tốt nhất để trừng phạt hắn là hãy sống 
thật hạnh phúc và theo đuổi giấc mơ của mình”. 
Kẻ bệnh hoạn Brian David Mitchell đã phải trả giá khi nhận bản án tù chung 
thân và kẻ tòng phạm, cũng là vợ của hắn, bị phán quyết 15 năm tù. Thế 
nhưng Elizabeth còn “trả thù” theo cách tuyệt vời hơn thế. 
Nghe lời mẹ, cô không để quá khứ kinh hoàng hủy hoại tương lai của mình. 
Mỗi ngày cô cố gắng làm mọi việc mình yêu thích, rồi tự đặt ra mục tiêu 
phấn đấu để bắt bản thân phải bận rộn, cốt sao không còn thời gian mà chìm 
đắm trong quá khứ. 
Cô gái trẻ đi khắp nước Mỹ, tham dự các buổi gặp mặt, tổ chức những cuộc 
vận động cho quỹ từ thiện mang tên chính mình: Elizabeth Smart. 
Quỹ từ thiện Elizabeth Smart tập trung cho mục tiêu giúp đỡ những trẻ em 
bị bắt cóc giống như cô. Số tiền họ quyên góp được dành để chuyển về các 
trường học, đầu tư cho chương trình giáo dục học sinh những kĩ năng tự 
phòng vệ cơ bản để các em có thể tự cứu mình trong tình huống xấu nhất. 
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Một phần tiền còn lại thì được góp vào ngân sách dành cho những cuộc tìm 
kiếm trẻ em mất tích khắp nước Mỹ. Elizabeth đã biến những kí ức đau 
thương thành sức mạnh để bảo vệ hàng trăm ngàn trẻ em khỏi móng vuốt 
của những kẻ bệnh hoạn. Vẫn còn đang là sinh viên năm cuối, 
nhưng Elizabeth đã được nhận vào làm cộng tác viên của kênh truyền hình 
danh tiếng ABC News. Con đường sự nghiệp tương lai của cô trong lĩnh vực 
này đang đầy hứa hẹn. 
Đầu tháng 5 vừa qua, Elizabeth cũng đã viết nốt kết thúc có hậu cho câu 
chuyện của mình bằng một lễ cưới cổ tích với người yêu, anh Matthew 
Gilmour, chàng trai kém cô 3 tuổi. Hai người là bạn từ khi cùng học chung 
một năm ở Pháp và sau thời gian ngắn hẹn hò thì quyết định đi đến hôn 
nhân. Matthew thú nhận, điều khiến anh thêm yêu và cảm 
phục Elizabeth chính là sự tự tin, tinh thần lạc quan đầy sức sống ở nơi cô, 
mặc cho tất cả những bi kịch xảy ra trong thời thơ ấu. 
 

 
Elizabeth Smart rạng rỡ vì hạnh phúc trong ngày cưới 
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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

Nhận giữ trẻ 
Ai có nhu cầu xin liên hệ Cô 
Hương Nhi: Cell 951-305-1798 
email: ginanhi@yahoo.com 
Địa chỉ: 26840 Maple Glen St, 
Murrieta CA 92563 

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
Redhawk Family Dentistry 

44274 George Cushman Court, Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

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

 

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 


