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CN VIII PHỤC SINH NĂM B 
LỄ CHÚA THÁNH THẦN 

 
TIN MỪNG 
 Ga 20, 19-23 
"Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các 
con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần". 
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong 
tuần, những cửa nhà các môn đệ họp 
đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, 
Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các 
ông và nói rằng: "Bình an cho các 
con!" Khi nói điều đó, Người cho các 
ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy 
giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy 
Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông 
rằng: "Bình an cho các con! Như Cha 
đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". 
Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo 
các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh 
Thần, các con tha tội cho ai, thì tội 
người ấy được tha. Các con cầm tội ai, 
thì tội người ấy bị cầm lại". 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Ngôn ngữ tình yêu. 
Tôi xin bắt đầu phần chia sẻ sáng hôm nay bằng câu chuyện về ngọn tháp 
Babel trong Cựu ước. 
Bấy giờ thiên hạ chỉ nói một thứ tiếng, sau khi định cư tại đồng bằng Senna, 
họ bàn luận với nhau: 
- Ta hãy nung gạch và xây một ngọn tháp chọc trời, trước khi phân tán tới 
mọi miền trên mặt đất. 
Trước ý định đầy kiêu căng và ngông cuồng này, Thiên Chúa đã khiến tiếng 
nói của họ trở nên lộn xộn, người này không còn hiểu được người kia. Thế 
là họ đành phải ngưng việc xây tháp và ra đi mỗi người một ngả. 
Đây chỉ là một hình ảnh tượng trưng nói lên tính kiêu căng và tình trạng chia 
rẽ của con người. 
Thế nhưng, nhìn vào ngày lễ hôm nay, chúng ta thấy khác hẳn. Thực vậy, 
dưới tác động của Chúa Thánh Thần, một tình trạng mới đã được nảy sinh. 
Sách Tông đồ Công vụ kể lại: 
Bấy giờ các môn đệ đang tụ họp ở một nơi, bỗng dưng có tiếng từ trời đến, 
ào ào như gió thổi, ùa vào nhà nơi các ông đang hội. Lại thấy có hình lưỡi 
lửa tản ra và đỗ trên từng người. Tất cả đều được đầy tràn Chúa Thánh 
Thần và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng khác nhau. 
Trong thời gian lễ Ngũ tuần, có nhiều người Do thái từ khắp các nơi trở về 
Giêrusalem. Nghe tiếng ồn, họ liền tuốn đến. Và ai nấy đều bỡ ngỡ vì mỗi 
người đều nghe các tông đồ nói tiếng của mình. 
Họ ngạc nhên và bàn tán cùng nhau: 
- Phải chăng chúng ta đều nghe họ dùng tiếng thổ âm của mình mà nói đến 
những sự cao trọng của Thiên Chúa. 
Đây chính là một cuộc tụ họp đông đảo kể từ thời ngọn tháp Babel, trong đó 
mọi người đều hiểu được nhau và cảm thông với nhau. Sở dĩ như vậy là do 
tác động của Chúa Thánh Thần. 
Qua hình ảnh lưỡi lửa và ơn nói nhiều thứ tiếng nơi các tông đồ, tôi nhận 
thấy ngôn ngữ Chúa Thánh Thần đã dùng để liên kết và tạo lấy sự cảm 
thông chính là thứ ngôn ngữ của tình yêu. 
Thiếu vắng Ngài, thiếu vắng tác động của Ngài, hay nói đúng hơn, thiếu 
vắng tình yêu, chúng ta không thể hiểu biết nhau, xích lại gần nhau và cảm 
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thông với nhau, để rồi hận thù sẽ bùng nổ. 
Vào năm 1887, một người Ba Lan tên là Zamenhof, đã tạo ra và cổ động cho 
một thứ ngôn ngữ quốc tế, để mọi người có thể sử dụng một cách dễ dàng. 
Tuy nhiên, thứ ngôn ngữ quốc tế này đến nay vẫn giậm chân tại chỗ và thế 
giới vẫn còn tràn ngập những hận thù và chiến tranh. Sở dĩ như vậy vì người 
ta không sử dụng thứ ngôn ngữ của tình yêu và không đặt tình yêu làm nền 
tảng cho mọi mối liên hệ. 
Tôi nghĩ rằng tình yêu chân chính, được coi như là hoạt động của Chúa 
Thánh Thần, sẽ là một thứ ngôn ngữ mà ai cũng có thể hiểu được. Nó không 
phải chỉ được nói bằng lời, bằng tiếng, mà còn được nói bằng thái độ, bằng 
cử chỉ, bằng việc làm và bằng cả cuộc sống ngập tràn tình bác ái của mình. 
Thực vậy, ai trong chúng ta cũng có thể hiểu được một ánh mắt thông cảm, 
một cử chỉ thân thiện, hay một việc làm giúp đỡ. Thứ ngôn ngữ tình yêu này 
không phải chỉ giúp chúng ta hiểu được nhau, mà hơn thế nữa, còn giúp 
chúng ta hiểu được chính Thiên Chúa và tiến đến với Ngài. Vì Thiên Chúa 
là gì, nếu không phải là tình yêu như thánh Gioan đã định nghĩa. 
Rất nhiều khi nhờ những hành động bác ái yêu thương mà những kẻ tội lỗi 
biết đường ăn năn trở về cùng Chúa. 
Trong đời sống gia đình cũng như trong sinh hoạt cộng đoàn hay xã hội, 
đừng nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ của hận thù, của đấm đá. Đừng nói 
với nhau bằng ngôn ngữ của chia rẽ, của nghi kị. 
Nhưng hãy nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của 
Chúa Thánh Thần. Vì ngôn ngữ của tình yêu chính là ngôn ngữ của Chúa 
Thánh Thần, là thứ ngôn ngữ tạo được sự cảm thông và là thứ ngôn ngữ bất 
cứ ai cũng có thể hiểu được. 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa tình 
yêu Chúa. 

SỐNG ĐẠO 
BÌNH AN GIỮA CHỐN PHONG BA  
Ngày xửa ngày xưa có một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được 
một bức tranh đẹp nhất về sự bình an. Nhiều họa sĩ đã cố công vẽ những bức 
tranh tuyệt đẹp để trình lên vua. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh đó 
nhưng chỉ thích có hai tấm và ông phải chọn lấy một. 
Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những 
ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám 
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mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây 
là một bức tranh bình an thật hoàn hảo. 
Bức tranh kia cũng có những ngọn núi nhưng những ngọn núi này trần trụi 
và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo 
sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa. Bức tranh 
này trông thật chẳng bình an chút nào. 
Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây 
nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ 
đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ 
đang an nhiên đậu trên tổ của mình..… Bình an thật sự! 
Nhà vua công bố: “Ta chấm bức tranh này! Sự bình an không có nghĩa là 
một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình an có 
nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên 
tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của bình an”. 
 
Sau khi Đức Giêsu chịu chết, các tông đồ sợ người Do Thái lùng bắt, nên đã 
trốn vào phòng, cửa đóng then cài. 
Giữa cơn phong ba bão táp, Đức Giêsu sống lại, hiện ra với các ông, như 
chim mẹ an nhiên đậu trên tổ canh giữ bầy con, Người mang lại cho các ông 
sự bình an đích thực: “Bình an cho anh em!” 
Bình an của Đấng Phục sinh không phải là thứ bình an không có sóng gió. 
Bình an của Người là bình an trong tâm hồn. Bình an ấy không loại trừ phải 
đối đầu với kẻ thù. Bình an ấy giúp ta đối diện với khổ đau và nỗi chết. 
Chính vì thế mà sau khi trao bình an, Đức Giêsu đã cho các môn đệ “xem 
tay và cạnh sườn” Người. Đó là bằng chứng của một cuộc chiến đấu đầy 
gian truân mà các môn đệ sẽ phải đi tới. 
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi 
hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,21-
22). Nhận được bình an, lòng tràn ngập hân hoan, các môn đệ không còn 
nhát sợ. Với sức mạnh của Thánh Thần các ngài mạnh dạn tung cửa ra 
ngoài, hiên ngang rao giảng về Đức Giêsu, Đấng đã bị người ta giết chết, 
nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại. Người đang hiện diện sống động 
giữa các ngài và đang hoạt động mãnh liệt trong các ngài. 
Lễ Hiện Xuống nhắc nhở người tín hữu về một Thánh Thần bình an đã hoạt 
động trong lòng Giáo hội suốt 2000 năm qua. Người cũng đang hiện diện 
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trong những người đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức để sai họ đi làm chứng 
nhân cho Tin Mừng. 
Làm chứng cho Tin Mừng là để Thánh Thần mở toang cánh cửa tâm hồn, 
không còn nhát sợ nhưng can đảm chiến đấu với thử thách, khổ đau trong 
cuộc sống. 
Làm chứng cho Tin Mừng là để Thánh Thần dẫn dắt chúng ta đến với người 
nghèo khổ, bất hạnh, để tận tình yêu thương và kính trọng họ cho xứng với 
phẩm giá con người. 
Làm chứng cho Tin Mừng là để Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đến với 
những người chưa nhận biết Chúa bằng đời sống dấn thân phục vụ trong hân 
hoan. 
Nếu mỗi người tín hữu biết mềm mại để Thánh Thần canh tân đổi mới, nếu 
mỗi chúng ta biết lắng nghe tiếng nói thầm lặng nhưng mạnh mẽ của Thánh 
Thần, thì mọi người sẽ thấy những biến đổi kỳ diệu trên toàn thế giới 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như ngọn gió mát, thổi vào cuộc 
đời chúng con luồng sinh khí mới để cả trái đất này được thay da đổi thịt 
trong cùng một Thánh Thần Tình Yêu. Amen!  

Thiên Phúc 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Mỗi khi chúng ta cầu nguyện thì trần gian được nối kết với Thiên Đàng 

BÙI HỮU THƯ 
ROME, Chúa Nhật 20 tháng 5, 2012 (Le Monde vu de Rome) – “Mỗi khi 
chúng ta cầu nguyện thì trần gian được nối kết với Thiên Đàng”, Đức Thánh 
Cha Benedict XVI giải thích như vậy khi ngài giảng về ngày Lễ Chúa Thăng 
Thiên, được cử hành vào ngày Chúa Nhật tại nhiều quốc gia như nưóc Ý 
chẳng hạn, thay vì vào ngày Thứ Năm tuần qua. 
Thực vậy, Đức Thánh Cha đã chủ tọa buổi đọc kinh Nữ Vương Thiên Đàng 
vào lúc trưa ngày 20 tháng 5, từ cửa số của văn phòng làm việc của ngài 
trông ra quảng trường Thánh Phêrô, trước hàng vạn người. 
Đức Thánh Cha giải thích: “Việc Chúa Thăng Thiên đánh dấu sự viên mãn 
của công trình cứu chuộc đã được khởi sự ngay từ khi Chúa Kitô nhập thể. 
Sau khi đã dặn bảo các môn đệ lần cuối, Chúa Giêsu đã lên trời. Nhưng 
“Người không xa rời hoàn cảnh của chúng ta”: thực vậy, từ bản thể nhân 
loại, Người đã lôi kéo con nguời đến sự mật thiết của Chúa Cha, và như thế 
đã mạc khải đích điểm cuối cùng của cuộc hành hương của chúng ta trên 
trần thế.” 



 6

Ngài tiếp: “Việc Chúa Thăng Thiên là hành động cuối cùng để giải phóng 
chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi, như Thánh Tông Đồ Phaolo đã viết: 
“Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù” (Ep 4,8). “ 
Ngài khẳng định: “Khi các môn đệ thấy Thầy mình lên trời, họ đã không 
cảm thấy thất vọng, nhưng ngược lại đã cảm nhận được một niềm vui lớn 
lao và họ đã thấy bị thúc đẩy phải tuyên xưng chiến thắng của Chúa Kitô 
trên sự chết. Và Chúa Kitô đã cùng hành động với họ, Người ban cho mỗi 
người trong bọn một đặc sủng cá nhân, khiến cho cộng đồng Kitô giáo, 
trong toàn thể, phản ảnh được một sự phồn thịnh hòa điệu của Thiên Đàng.” 
“Các bạn thân mến, Lễ Chúa Thăng Thiên dậy cho chúng ta rằng trong Chúa 
Giêsu Kitô nhân loại chúng ta đã được nâng lên mức cao trọng của Thiên 
Chúa; do đó, mỗi khi chúng ta cầu nguyện, thì trần gian được nối kết với 
Thiên Đàng.” 
Đức Thánh Cha Benedict XVI kết luận: “Chúng ta hay khẩn cầu Đức Trinh 
Nữ Maria, xin ngài giúp chúng ta chiêm ngắm những kho báu trên trời mà 
Chúa Kitô đã hứa ban cho chúng ta, để chúng ta trở nên các chứng nhân 
đáng tin tưởng hơn cho đời sống thiêng liêng.” 
Cuộc chiến giành lại Tư Do Tôn Giáo: 43 tổ chức Công giáo đồng loạt 
nộp đơn kiện Bộ Y tế 
TRẦN MẠNH TRÁC 
(Michelle Bauman, CNA / EWTN News) - 43 
giáo phận và tổ chức Công giáo khắp nước đã 
đồng loạt công bố nộp đơn kiện chính phủ liên 
bang vi phạm tự do tôn giáo và chống lại những 
luật lệ tránh thai của chính quyền Obama. 
Những công bố trên được Đức Hồng Y Timothy 
M. Dolan của New York, chủ tịch của Hội đồng 
các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, nhiệt liệt hoan 
nghênh, gọi đó là "một bằng chứng hùng hồn của sự hiệp nhất của Giáo Hội 
trong việc bảo vệ tự do tôn giáo." 
"Chúng tôi đã cố gắng đàm phán với chính quyền và đề nghị những luật lệ 
với Quốc hội - chúng tôi vẫn tiếp tục con đường đó - nhưng tới nay vẫn chưa 
có dấu hiệu sửa chữa nào." 
ĐHY giải thích qua một tuyên bố ngày 21 Tháng 5 rằng "Thời gian không 
còn nhiều nữa, và những cơ sở mục vụ giá trị và các quyền cơ bản của 



 7

chúng tôi đã bị xô đẩy vào một tình huống bấp bênh, vì vậy chúng tôi phải 
tìm đến Toà án." 
Hội Đồng giám mục không trực tiếp là nguyên đơn của các vụ kiện, nhưng 
là nhiều giáo phận ở khắp nước. 
Đức Hồng Y Dolan ca ngợi những hành động đó là "dũng cảm" là "một 
chứng tỏ tuyệt vời của sự đa dạng về những mục vụ của Giáo Hội đang phục 
vụ lợi ích chung, những mục vụ đó đang bị hủy hoại vì sắc lệnh Y tế. " 
Các đơn kiện tranh luận rằng sắc lệnh y tế liên bang ban hành bởi chính 
quyền của Tổng thống Obama vi phạm tự do tôn giáo cơ bản của các tổ chức 
Công Giáo. Sắc lệnh gây tranh cãi đó đòi hỏi những chủ nhân lao động phải 
cung cấp kế hoạch bảo hiểm y tế bao gồm các biện pháp tránh thai, triệt sản 
và phá thai, ngay cả khi làm như vậy vi phạm lương tâm của họ. 
Sắc lệnh đã bị mọi giám mục trong tất cả các giáo phận Hoa Kỳ chỉ trích 
nặng nề và cảnh báo rằng các quy định có thể buộc các trường, bệnh viện và 
các cơ quan từ thiện Công giáo trên khắp nước phải đóng cửa. 
Ít nhất có 11 vụ kiện chống lại sắc luật đã được nộp bởi các tiểu bang, 
trường cao đẳng, người sử dụng lao động tư nhân và các tổ chức trên khắp 
nước Mỹ 
Bây giờ, 12 vụ kiện mới được khởi sự bởi 43 giáo phận, bệnh viện, trường 
học và các cơ sở mục vụ, 12 vụ kiện đó được nộp tới hàng tá cơ quan pháp 
lý khác nhau ở nhiếu nơi trên khắp nước Mỹ. 
Tổng giáo phận New York, St Louis và Washington, DC, là những nguyên 
đơn của một vụ kiện riêng biệt, một vụ kiện khác do các tổ chức từ thiện 
Công giáo Catholic Charities của các giáo phận và các nhóm xuất bản Công 
Giáo Our Sunday Visitor. Những giáo phận khác nộp đơn kiện gồm có, 
Rockville Centre, Pittsburgh, Dallas, Fort Worth, Jackson, Biloxi, Fort 
Wayne-South Bend, Joliet, và Springfield, III - mỗi giáo phận nộp đơn kiện 
riêng tới các toà án tương ứng trong địa bàn của tòa án liên bang. 
Tờ báo "OSV Newsweekly" giải thích rằng họ "tự hào đứng chung với các 
đồng nghiệp Công giáo và với các giám mục trong việc chống lại thách thức 
này". 
Tờ báo kêu gọi độc giả hỗ trợ nỗ lực này, cho dù "bất cứ điều hy sinh nào 
chúng ta phải chịu và bất cứ điều thách thức nào chúng ta phải gánh vác, 
chúng ta chỉ làm nhiệm vụ của những công dân Mỹ thực hành đức tin của 
chúng ta trong quảng trường công cộng." 
Tờ báo nhắc lại tinh thần của người sáng lập Our Sunday Visitor’s là linh 
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mục John Noll đã "chống lại sức mạnh của nhóm Ku Klux Klan, khi chúng 
còn là một lực lượng chính trị hùng mạnh." 
"đó là tinh thần dũng cảm mà chúng tôi noi theo khi chúng tôi tham gia vào 
cuộc đấu tranh tuyệt vời ngày hôm nay." 
Nhiều trường đại học Công giáo khắp nước cũng tham gia vào vụ kiện, bao 
gồm Trường Đại học Công Giáo Hoa Kỳ, Đại học Notre Dame và Đại học 
Phanxicô ở Steubenville. 
Cha John Jenkins, dòng Tên, viện trưởng cuả Notre Dame cho biết vụ kiện 
đã được nộp "không lơ là và cũng không vui vẻ, nhưng với quyết tâm tỉnh 
táo". 
"Chúng tôi không tìm cách áp đặt tín ngưỡng của chúng tôi trên người 
khác," ngài giải thích trong một email tới các nhân viên Notre Dame. 
Thay vào đó, ngài giải thích, "chúng tôi chỉ đơn giản yêu cầu Chính phủ 
không áp đặt các giá trị của họ vào Đại học khi những giá trị đó xung đột 
với giáo lý của chúng tôi." 
Theo Cha Jenkins, các vụ kiện nhắm vào mục đích "đòi sự tự do cho một tổ 
chức tôn giáo để sống sứ mệnh của mình, và ý nghĩa của sứ mệnh này thì 
vượt lên trên bất kỳ cuộc tranh luận nào về biện pháp tránh thai." 
Ngài cảnh báo rằng khi chính phủ quyết định "tổ chức tôn giáo nào mới đủ 
tôn giáo để được trao tặng sự tự do theo đuổi các nguyên tắc xác định nhiệm 
vụ của họ," thì quốc gia đã bắt đầu đi xuống một con đường dẫn đến "sự kết 
thúc của các tổ chức tôn giáo thực sự, mà chỉ còn là những cái tên mà thôi.” 
NHỮNG HOANG MANG TIẾP THEO VIỆC OBAMA TUYÊN BỐ ỦNG 
HỘ “HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH” 
Hôm thứ tư 16.5.2012, Obama, người đã từng viện dẫn Kinh Thánh để 
chống lại việc coi “hôn nhân đồng tính” ngang hàng với hôn nhân truyền 
thống – giữa một người nam và một người nữ – trong cuộc tranh cử Tổng 
Thống 4 năm về trước, thì nay lại cũng viện dẫn Kinh Thánh để ủng hộ cho 
“hôn nhân đồng tính”. Giải thích cho lập trường bất nhất này của mình, 
Obama nói rằng tư duy của mình đã “tiến hóa”. Obama đã nói với một giọng 
điệu thương cảm rất điêu luyện về kịch nghệ, chỉ chút xíu nữa là rơi nước 
mắt. 
Trước diễn biến này, Đức Hồng Y Timothy Dolan, chủ tịch Hội Đồng Giám 
Mục Hoa Kỳ, đã ra tuyên bố chỉ trích lập trường của Tổng Thống Barack 
Obama về hôn nhân đồng tính. Ngài nói rằng ngài cầu nguyện cho Tổng 



 9

Thống và chính quyền của ông "hành động một cách đúng đắn để duy trì và 
bảo vệ hôn nhân như sự hợp nhất của một người đàn ông và một người nữ." 
Đức Hồng Y cho rằng ý kiến của Tổng Thống về hôn nhân đồng tính "theo 
sau những hành động khác đã được thực hiện bởi chính quyền Hoa Kỳ đang 
làm xói mòn hoặc xem thường ý nghĩa độc đáo của hôn nhân." Ngài nói: 
"Chúng ta không thể im lặng khi đối mặt với những lời nói hay hành động 
làm suy yếu định chế hôn nhân, là nền tảng của xã hội chúng ta”. 
Tuy nhiên, quan điểm của Đức Hồng Y nhanh chóng bị “chết ngộp” trong 
vô số những bài tường thuật trên thế giới về quan điểm liên quan đến vấn đề 
này của ba “Thần Học gia Công Giáo” đang giảng dạy tại các học viện Thần 
Học của Dòng Tên tại Hoa Kỳ. 
Theo Catholic World News, ba nhà Thần Học Paul Lakeland của Fairfield 
University, Daniel Maguire trường đại học Marquette, và Frank Parella của 
Đại Học Santa Clara – đã nhanh chóng lên án quan điểm về “hôn nhân đồng 
tính” của Đức Hồng Y Dolan và Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. 
Daniel Maguire nói: "Hồng Y Timothy Dolan và Hội Nghị Công Giáo Hoa 
Kỳ đang giải thích sai lạc giáo huấn Công Giáo, và đang cố gắng để trình 
bày quan điểm thiểu số mang phong cách riêng của họ như là quan điểm của 
Giáo Hội Công Giáo… Các Giám Mục chắc chắn sẽ đứng về phía Hồng Y 
Timothy Dolan và Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Nhưng về vấn đề này, họ 
đang ly giáo về luân lý trong một Giáo Hội đã thay đổi theo chiều hướng có 
một cái nhìn nhân đạo hơn về quyền của những người mà Thiên Chúa đã 
làm cho đồng tính." 
Daniel Maguire, một cựu Linh Mục Dòng Tên, đã xuất ra để lập gia đình nói 
tiếp: "Hầu hết các nhà Thần Học Công Giáo chấp nhận hôn nhân đồng tính 
và người Công Giáo nói chung không có quan điểm khác biệt với những 
người khác về vấn đề này". Maguire cũng là một người bảo vệ kiên quyết 
phá thai hợp pháp. 
Trong khi đó, “Thần Học gia” Parella cho biết ông thấy "không tìm thấy gì 
trong các sách Tin Mừng" là cơ sở hướng dẫn Giáo Hội phản đối “hôn nhân 
đồng tính”. Bên cạnh đó, “Thần Học gia” Lakeland nói rằng: “Chẳng có cơ 
sở Thần Học nào biện minh cho lập trường của các Giám Mục Hoa Kỳ phản 
đối ‘hôn nhân đồng tính’”. 
Từ Vatican, Đức Tổng Giám Mục Thomas Wenski đang trong chương trình 
Ad Limina cho biết ngài tin rằng Obama hỗ trợ cho hôn nhân đồng tính là 
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một động thái chính trị cố ý gây ra một sự phân tâm trong chiến dịch bầu cử 
năm nay. Đức Cha Thomas Wenski cho rằng Obama đã cố ý hướng dư luận 
chú ý đến vấn đề “hôn nhân đồng tính” mà quên đi những thảm hại về kinh 
tế trong 4 năm cầm quyền của mình. Ngài nói: "Cần lưu ý đến thời điểm cụ 
thể mà Tổng Thống nêu lên lập trường này. Tuần trước, báo chí đã nói rằng 
trọng tâm của cuộc bầu cử này sẽ là nền kinh tế. Và tôi nghĩ rằng nền kinh tế 
đã không được cải thiện theo chiều hướng mà mọi người đã hy vọng.”  
Giáo Hội đang đứng trước những khó khăn nhất định khi những lập 
trường đứng đắn của mình lại bị chính các “Thần Học gia” phê phán là 
“bảo thủ” và “phi nhân bản”. 

JB. ĐẶNG MINH AN 
 
Việt Nam: Làng SOS - Nơi trẻ em mồ côi, cơ nhỡ tìm thấy mái ấm gia 
đình  
Làng trẻ em SOS nuôi dưỡng tình cảm gia đình cho trẻ em nghèo 

 
Chị Cecilia Trần Thị Tâm là chủ một quán cơm ở Sài Gòn. Năm ngoái chị bị 
nhân viên của mình trộm hết tiền bạc và chiếc xe tay ga mà chị đã chắt chiu 
dành dụm được sau nhiều năm. Quá buồn bã, chị quyết định trở về nhà ở Đà 
Lạt một thời gian. 
Về nhà, chị được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, đi lễ mỗi ngày và nhanh chóng 
lấy lại sức lực và niềm lạc quan vào cuộc sống. 
Chị Tâm, 31 tuổi, đã có thể nói rằng “Giờ đây tôi đã khỏe lại, không còn 
buồn phiền nữa. Tôi sẽ trở lại thành phố để tìm việc làm”. 
“Tôi đã được mẹ an ủi, khuyên nhủ, cảm thông và động viên rất nhiều” – 
Tâm, tốt nghiệp trung cấp ngành kế toán lao động tiền lương, kể. 
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Tâm là một người mồ côi. Nơi mà chị gọi là ‘nhà’ là làng trẻ em SOS Đà 
Lạt và người phụ nữ mà chị gọi là ‘mẹ’ – người đã nấu ăn, giặt giũ, kể 
chuyện tiếu lâm và dạy dỗ chị – là bà Têrêsa Nguyễn Thị Phước. 
“Mẹ là người mẹ đích thực và nguồn an ủi lớn trong đời tôi. Tôi thật may 
mắn có mẹ trên đời” – chị Tâm thổ lộ. 
Chị được bà Phước chăm sóc từ khi lên tám tuổi, khi mẹ ruột chị qua đời và 
bố chị bỏ rơi chị sau khi lấy vợ khác. 
Bà Phước, nay đã 60 tuổi, đã bỏ lại công việc điều dưỡng tại một bệnh viện 
ở Nha Trang và vào sống ở làng trẻ SOS Đà Lạt cách đây 30 năm. 
Bà tâm sự: “Tôi đã chăm sóc và nuôi nấng được 24 đứa con. Sáu đứa đã có 
gia đình. Chúng là gia tài và hạnh phúc của đời tôi. Chúng tôi là một gia 
đình”. Chỉ vào những tấm ảnh ngày cưới của các con, bà Phước khoe rằng 
bà đã có hai cháu nội và một cháu ngoại. 
Bà nói tuy không mang nặng đẻ đau, nhưng bà chăm sóc các con bằng bản 
năng và tình thương của người mẹ. Hàng ngày, bà dạy các con nấu ăn, dọn 
dẹp nhà cửa, giúp nhau học tập, làm việc và đối xử tử tế với nhau. Bà cũng 
dạy các con cầu nguyện chung vào hai buổi sáng tối mỗi ngày. “Tôi cố gắng 
duy trì đời sống đạo đức để làm gương cho các con”. 
Hiện bà Phước đang chăm sóc chín đứa con trong căn nhà rộng 100 mét 
vuông tọa lạc trong làng SOS. Các con của bà được ăn học đàng hoàng và 
nhận được trợ cấp hàng tháng từ 420.000 đồng đến 520.000 đồng cho mỗi 
em, người phụ nữ làm nghề may cho biết. 
Bọn trẻ được ở trong làng cho đến khi học xong. Nhiều em lập gia đình và 
ra ở riêng nhưng vẫn giữ liên lạc với gia đình trong làng. 
Lập năm 1989, làng trẻ em SOS Đà Lạt có 14 gia đình với hơn 200 trẻ em 
mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt. Các em được 14 bà mẹ độc thân, trong đó 
có năm phụ nữ Công giáo, chăm sóc như những gia đình. 
Hiện có 14 làng trẻ em SOS như thế trên toàn Việt Nam với tổng cộng 
khoảng 3.560 em. 
Đặt trụ sở tại Áo, mạng lưới làng trẻ em SOS có mặt tại 132 quốc gia trên 
toàn thế giới. Tổ chức phi chính phủ mang tính xã hội và phi chính trị này có 
mục đích xây dựng các gia đình cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và giúp 
các em định hướng tương lai của mình. 
 
Phóng viên Ucan từ Vietnam 
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Philippines: Các tình nguyện viên xây nhà ở cho nạn nhân lũ lụt  

 
Hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi của nhóm Habitat for Humanity 
Các tình nguyện viên tại dự án Habitat for Humanity’s Youth Build ở 
Barangay Indahag, thành phố Cagayan de Oro.   
Dưới cái nắng như thiêu đốt, khoảng 800 bạn trẻ mặc áo thun ghi hàng chữ 
Habitat for Humanity đứng xếp hàng ngoài trời. Sứ mệnh của họ là xây 25 
căn nhà cho các nạn nhân của trận lũ lụt tàn phá thành phố hồi tháng 12 năm 
ngoái. 
Hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa 
sau khi bão nhiệt đới Washi đổ bộ vào bờ biển phía bắc của Mindanao hôm 
17-12-2011. 
Nhóm Habitat dự định cất 100 ngôi nhà cho các nạn nhân vào cuối tháng 
Năm tại làng Indahag. 
Khoảng 3.000 bạn trẻ tình nguyện tham gia dự án có tên “Youth Build 
2012″. 
“Chúng tôi không thể sử dụng hết 3.000 người trong một ngày được. Số 
người đông như thế này cần được chia làm trong 3 ngày thứ Bảy” – Jan-
Hannah Awitin, điều phối tiếp thị của Habitat ở Cagayan de Oro, phát biểu. 
Tuần trước, nhóm tình nguyện viên thứ nhất chuyển gạch và trộn xi măng 
dưới sự giám sát của công nhân xây dựng có kinh nghiệm. Những người 
khác làm công việc san lấp đất. 
Để động viên tinh thần làm việc, cựu hoa khôi Hoàn vũ Miriam Quiambao 
đã tham gia làm việc với công nhân trong một giờ. 
“Chúng tôi muốn phát đi thông điệp người trẻ có thể tạo ra sự khác biệt và 
có thể thay đổi cuộc sống bằng cách tình nguyện cống hiến thời gian của 
mình cho một chính nghĩa xứng đáng” – Awitin nói. 
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May Karren Deutzmann, 20 tuổi, và em gái là Rygina Marie, 18 tuổi, tình 
nguyện làm cả ba ngày thứ Bảy. 
“Chúng tôi thật sự muốn tham gia và thay đổi. Chúng tôi sẽ không để mất cơ 
hội này” – Rygina cho biết. 
Karren thừa nhận họ được may mắn vì nhà của họ không bị ảnh hưởng trận 
lũ đó. 
Một tình nguyện viên khác là Daisyville Castro, sinh viên đại học năm hai 
đến từ Zamboanga del Sur, thổ lộ rằng dự án mang lại cho cô cơ hội chứng 
tỏ cô cũng có thể giúp thay đổi cuộc sống. 
“Tôi không có tiền để cho nhưng tôi có thể cho nhiều hơn thế. Tôi có thể 
cống hiến thời gian và giúp xây nhà ở mới” – Daisy. 
Louella Bout, chủ tịch hội Chữ thập đỏ giới trẻ ở đại học Capitol trong thành 
phố nói, cô muốn tận dụng thời gian rảnh rỗi. “Chúng ta sống theo tinh thần 
thiện nguyện, chúng ta có thể làm cho mọi thứ diễn ra”. 
Karren hài lòng với kết quả làm việc của mình và nói cô hạnh phúc và phấn 
khích: “Chúng ta cần bắt đầu ở một nơi nào đó, và đây là nơi chúng ta bắt 
đầu bằng cách làm thiện nguyện viên, bằng cách bắt đầu tạo ra thay đổi ngay 
lúc này”.   
Lance Daniel Baconguis từ thành phố Cagayan de Oro 
Philippines, May 18, 2012  
Korea: Xã hội phải đề cao tôn trọng sự sống  

 
Con người không thể xếp sau ý thức hệ được 
Mùa xuân là thời gian vạn vật sinh sôi nảy nở, là lúc nàng thiên nhiên tỉnh 
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giấc sau kỳ ngủ đông và chuẩn bị đón mùa hè tới. Nhưng Hàn Quốc có quá 
nhiều ưu sầu trong những tháng qua và việc tận hưởng khoảng thời gian đẹp 
nhất trong năm bị chùng xuống. 
Một sinh viên đại học bị giết vì tranh cãi khi chat trên mạng, tỷ lệ phá thai 
gấp hai lần tỷ lệ sinh đẻ và tỷ lệ tự tử đứng đầu danh sách các nước trong Tổ 
chức Phát triển và hợp tác kinh tế và còn những việc khác nữa đã khiến 
người ta có cảm giác xã hội Hàn Quốc đã chìm sâu trong nền văn hóa sự 
chết và tuyệt vọng. 
Trong 60 năm qua kể từ thỏa thuận đình chiến sau Cuộc chiến Triều Tiên, 
nước này đã tiến hành công nghiệp hóa, theo đuổi dân chủ và trở thành một 
cường quốc kinh tế toàn cầu. 
Nhưng đất nước vẫn còn đối mặt nhiều thách thức xã hội nghiêm trọng. 
Dường như phát triển kinh tế có thể dễ dàng được hiểu là thực dân hóa bởi 
một hệ thống coi trọng lợi ích hơn tất cả những thứ khác. 
Chủ nghĩa tư bản tự do được Hàn Quốc theo đuổi không cổ vũ các tương 
quan trong xã hội. Đúng hơn là nó thúc đẩy tính tư lợi. 
Xã hội không thể đồng thuận cách giải quyết nạn thất nghiệp đang leo thang. 
Ý thức hệ kiểm soát hành vi ứng xử phép tắc và ngăn cản người ta tôn trọng 
nhân quyền và quyền bất đồng ý kiến. 
Nhà nước kiểm soát chặt chẽ xã hội, đặc biệt là các vấn đề an ninh quốc gia 
và hòa giải hai miền Nam Bắc. 
Thay vì tăng cường bảo đảm phúc lợi cho tất cả người dân, nhà nước lại tìm 
kiếm những cái họ nghĩ có lợi cho riêng mình, thỏa thuận mậu dịch tự do 
ủng hộ nước ngoài, các dự án phát triển ít chú ý tới tác động của nó đến môi 
trường, hay cố nặng tay với tự do báo chí bằng cách bắt báo chí phục vụ lợi 
ích kinh doanh và quyền lực chính trị. 
Xây dựng một xã hội coi trọng phúc lợi của tất cả mọi người là một phần 
trong việc chu toàn lời hứa tự do và hiện đại hóa sau các thập niên chiến 
tranh và chuyển biến xã hội. 
Giáo hội cũng có bổn phận đóng góp vào mục đích này. 
Tôi mơ ước có một cộng đồng tôn trọng tính đa dạng và khích lệ cảm thông 
đối với tha nhân. 
Tôi cũng mơ ước có một xã hội trong đó Giáo hội nhớ rằng sứ mệnh của 
mình là đem tin mừng tình yêu và công lý đến cho những ai tìm cách xây 
dựng một quốc gia bén rễ trong sự tôn trọng và bảo tồn sự sống, không phải 
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là một nền văn hóa tuyệt vọng và chết chóc. 
Linh mục Joseph Kim Yong-hae từ Seoul, Korea,21/05/2012  

 
SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

VII/   Thành lập BMV nhiệm kỳ 2012 – 2014: 03/6/2012 
      _Vị tân Chủ Tịch cùng với 7 vị còn lại trong danh sách Thành Viên  
         BMV 2012 – 2014 và 5 vị trong các chức vụ chuyên môn bầu chọn các  
         chức vụ còn lại trong BMV dưới sự hiện diện của cha Quản Nhiệm. 
      _ Sau khi có kết quả bầu chọn, Trưởng Ban Bầu Cử lập danh sách  
         BMV CĐ ĐMLV nhiệm kỳ 2012 – 2014. 
      _ BMV đương nhiệm bàn giao sổ sách, tiền bạc, máy móc, vật dụng… 
         cho tân BMV. 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
 Có thể có ơn cứu độ nơi các tôn giáo chăng?  

 
Sống là đi tìm sự giải thoát. Trong dòng lịch sử, loài người đã thể hiện việc 
tìm kiếm đó qua các tôn giáo khác nhau. Các tôn giáo tiêu biểu cho khát 
vọng sâu xa đó của kiếp người. Có thể nói rằng: có bao nhiêu quan niệm về 
cứu rỗi, thì cũng có bấy nhiêu tôn giáo.  
Vậy có thể có ơn cứu độ nơi các tôn giáo chăng? 
Bài viết này sẽ trình bày những suy tư thần học về ơn cứu độ nơi các tôn 
giáo. 
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1. Ý niệm cứu độ 
Cứu độ, theo nguyên ngữ Hy Lạp là sôzô, có nghĩa là được giải thoát khỏi 
một sự dữ có thể làm nguy hiểm đến tính mạng. Từ nghĩa thông thường đó 
mà người ta dùng để diễn tả kinh nghiệm tôn giáo: Thiên Chúa cứu rỗi loài 
người, thần minh cứu độ chúng sinh (1). 
Người ta thường nghĩ cứu độ là giải thoát khỏi một thực tại tiêu cực. Tuy 
nhiên, sự cứu thoát này tự nó không phải là điều cốt yếu: nó chỉ là bước 
chuyển biến để đạt tới tình trạng viên mãn. Bởi vì, cứu độ có nghĩa là đạt tới 
sự viên mãn, trọn vẹn, đầy đủ, thực sự là chính mình, là hoàn thành hoá 
chính mình. 
Nói chung, các tôn giáo quan niệm cứu độ là con người được đưa đến cùng 
đích của đời mình, giúp họ hoàn thành chính mình, tìm thấy thân phận của 
mình. Con người đang sống là một hữu thể chưa thành toàn, luôn luôn ao 
ước một cái gì hơn và một cái gì tốt hơn. “Theo kiểu nói của thánh 
Augustin, đối với một thụ tạo, Thiên Chúa là hạnh phúc, sung mãn, mục 
đích cuối cùng. Được thông hiệp với Ngài là được tất cả, là thiên đàng, là 
cứu độ. Kinh thánh dùng nhiều hình ảnh và ẩn dụ để diễn tả trạng thái được 
cứu độ: yến tiệc, hôn lễ, đời sống vĩnh hằng, bất tử, không còn bị huỷ hoại, 
ánh sáng, bình an, an toàn, toại nguyện, viên mãn, hài hoà với mọi thụ tạo, 
trở về nhà Cha, quê hương đích thực, hiển trị với Thiên Chúa, diện kiến 
Ngài, tham dự sự sống vĩnh hằng và nhiệm màu của Thiên Chúa, hiệp thông 
trọn vẹn với các thiên thần, anh chị em đồng loại và vũ trụ vật chất.” (2) 
Để đạt được tình trạng như thế, tự sức con người không thể vươn tới được, 
mà phải cần sự tác động của thần linh. Theo Kitô giáo, ơn cứu độ được thực 
hiện trước tiên nơi con người Đức Giêsu Nazareth; nó đồng hoá với chính 
con người đó. Và để dự phần vào ơn cứu độ, cần phải tiến vào sự thông hiệp 
với Ngài. Kinh nghiệm cứu độ trực tiếp gắn liền với việc tuyên xưng Đức 
Giêsu là Chúa, là Đấng cứu độ. 
2. Giáo lý cổ truyền: “Ngoài Giáo hội không có ơn cứu độ” 
Trong bối cảnh tranh luận về giá trị của phép rửa trong các lạc giáo giữa thế 
kỷ thứ III, thánh Syprien, giám mục thành Carthage, đã đưa ra câu châm 
ngôn trứ danh: “Ngoài Giáo Hội không có ơn cứu độ”. 
Thánh Augustin cũng đồng ý với Syprien. Hai vị thánh đã áp dụng thành 
ngữ này cho trường hợp của những người Kitô lìa bỏ Giáo hội mà theo các 
lạc giáo; lý do là vì họ phạm đến đức ái, nên đã mất ân sủng. 
Một nhân vật khác là Fulgence, giám mục thành Ruspe, là người bảo toàn 
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di sản của thánh Augustin, ra sức chống lại xu hướng lạc đạo. Ông đồng ý 
với thánh nhân cho rằng việc gia nhập Giáo hội Công giáo là điều kiện để 
được cứu độ. Ngoài Giáo hội có thể có phép rửa, nhưng phép rửa chỉ đem lại 
ơn ích bên trong Giáo hội mà thôi. Ai lãnh nhận phép rửa tội ngoài Giáo hội 
Công giáo là lãnh nhận một bí tích nguyên vẹn, nhưng người đó không được 
hưởng hiệu quả của bí tích là ơn cứu độ (3), bởi vì “Ngoài Giáo Hội không 
có ơn cứu độ”. 
Thành ngữ này thường bị tách rời khỏi bối cảnh lịch sử, đã chi phối truyền 
thống Kitô giáo cho đến thời Trung cổ và gần như đạt được tính chất tín lý. 
Các giáo phụ và các nhà thần học thời Trung cổ đã phổ quát hóa và đem 
thành ngữ ấy áp dụng vào trường hợp người Do Thái và lương dân. Trong 
một thế giới toàn tòng Kitô giáo, các ngài tưởng là mọi người trong thế giới 
đều đã nghe biết về Tin mừng, vì thế các ngài suy luận theo nghĩa đen và áp 
dụng chặt chẽ những lời Chúa Giêsu: “Ai tin và chịu phép rửa sẽ được ơn 
cứu độ; còn ai không tin sẽ bị kết án” (Mc 16,16). Không vào Giáo hội tức 
là đã từ chối Lời Chúa, và vì thế không thể được cứu rỗi. 
Giáo thuyết này đã được huấn quyền phê chuẩn. Công đồng Latran IV (năm 
1215) tuyên bố: “Chỉ có một Giáo hội toàn cầu: ở ngoài Giáo hội này, chẳng 
có ơn cứu độ” (Dz 802). 
Năm 1302, trong tự sắc Unam sanctam, Đức Boniface VIII đã so sánh Giáo 
hội với tàu Noê, và khẳng định là không ai ở ngoài Giáo hội Công giáo hoặc 
thuộc Giáo hội Công giáo nhưng lại không vâng phục giám mục Roma mà 
có thể được cứu rỗi (Dz 870, 875). 
Công đồng Firenze (năm 1442) trích dẫn và phê chuẩn luận đề của Fulgence 
de Ruspe: “Giáo hội Công giáo Rôma xác tín, tuyên xưng, và rao giảng rằng 
chẳng một ai trong những người ở bên ngoài Giáo hội Công giáo – không 
phải chỉ những người ngoại giáo mà cả những người Do thái giáo hay lạc 
giáo và ly giáo nữa – được tham dự vào cuộc sống vĩnh cửu, mà trái lại sẽ đi 
vào lửa đời đời đã dành sẵn cho cho ác quỉ và các sứ thần của nó, nếu như ít 
nhất trong giây phút cuối đời không gia nhập vào Giáo hội” (Dz 1351). 
3. Quan niệm mới: Ơn cứu độ không biên giới 
Nhờ việc khám phá ra châu Mỹ (1492), người châu Âu mới biết rằng rất 
nhiều dân tộc ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ chưa hề nghe nói đến Đức 
Kitô. Phần lớn trong số họ đều thuộc về một tôn giáo khác. Vì thế, vấn đề 
đặt ra là quan niệm thế nào về số phận của những người ngoài Kitô giáo. 
Không thể giữ vững lập trường kết án và loại trừ như trước đây. Bởi vì, 
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không ai có thể bị kết án nếu không cố ý phạm tội. Đức Piô IX viết: “Phải 
tin chắc rằng những người không biết đạo thật, nếu là vô tri bất khả thắng, 
thì không thể coi họ là có tội trước mặt Chúa vì sự vô tri đó”. (4) 
Chúng ta có thể tìm hiểu xem Kinh thánh quan niệm thế nào về vấn đề này. 
Trong trình thuật về biến cố dâng trẻ Giêsu vào đền thánh, Tin mừng Luca 
viết: “Ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân; đó là ánh sáng soi chiếu 
mọi nước” (Lc 2,30-31). 
Thánh Phaolô quả quyết: Thiên Chúa “muốn tất cả mọi người được cứu độ 
và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,4). Khi nói về sự phán xét của Thiên Chúa, 
thánh nhân tin rằng phần thưởng được ban cho mọi người làm điều thiện sẽ 
giống nhau cho tất cả chứ không phân biệt gì: “Người sẽ ban vinh quang, 
danh dự và bình an cho tất cả những ai làm điều thiện, trước là người Do 
Thái, sau là người Hy Lạp, vì Thiên Chúa không thiên vị ai” (Rm 2,10-11). 
Căn cứ vào ý định cứu độ phổ quát của Thiên Chúa, công đồng Vaticanô II 
dạy rằng: “Nếu biết thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và dưới tác động của 
ơn thánh, biết cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong hành động của 
mình theo sự hướng dẫn của tiếng lương tâm, thì cả những kẻ không biết 
đến Phúc âm của Đức Kitô và Giáo hội Người, nhưng lại không do lỗi mình, 
cũng có thể được cứu rỗi” (LG 16). Sự chu toàn thánh ý Thiên Chúa, được 
nói ở đây, có nghĩa là làm điều thiện và tránh điều ác, là gắn bó với sự thật, 
là hoà hợp giữa niềm tin và cuộc sống, là tuân theo lương tâm ngay thẳng. 
Nơi khác, công đồng dạy: “Giáo hội Công giáo không hề phủ nhận những gì 
là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo. Với lòng kính trọng chân thành, 
Giáo hội xét thấy những phương thức hành động và lối sống, những huấn 
giới và giáo thuyết kia, tuy có nhiều điểm khác với chủ trương mà Giáo hội 
duy trì, nhưng cũng thường đem lại ánh sáng của chân lý, chân lý chiếu soi 
hết mọi người” (NA 2). 
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô, trong thông điệp Redemtoris Missio, đề cập 
đến sự hiện diện phổ quát của Chúa Thánh Thần: “không phải chỉ ở trong 
những người thiện chí với tư cách cá nhân, mà còn ở trong xã hội và lịch sử, 
trong các dân tộc, các nền văn hóa, các tôn giáo – và tất cả điều đó luôn qui 
chiếu về Đức Kitô” (số 82). 
Như thế, Thần Khí cũng có thể hoạt động ngoài các bí tích, và cả bên ngoài 
Giáo hội nữa. Và Thần Khí cũng có thể dùng những tôn giáo khác nhau làm 
khí cụ cứu rỗi cho tín đồ của mình trong mức độ chỉ một mình Ngài biết. 
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4. Vai trò của các tôn giáo trong chương trình cứu độ 
Các tôn giáo có phải là những trung gian cứu độ cho các tín đồ của mình 
không? Các nhà thần học không nhất trí với nhau, và lập trường của họ có 
thể phân chia thành hai nhóm. 
Nhóm thứ nhất, đại diện là Jean Daniélou và Henri de Lubac, chủ trương các 
tôn giáo chỉ là những hình thái biểu lộ việc con người đi tìm chính lộ. Nói 
cách khác, các tôn giáo không phải là dụng cụ cứu rỗi do Chúa thiết lập, mà 
chỉ là sản phẩm phát sinh từ tâm tình đạo giáo của con người. Thiên Chúa 
ban ơn cứu độ cho tín đồ các tôn giáo, nhưng không qua trung gian các tôn 
giáo. Giá như các tôn giáo có vai trò gì trong chương trình cứu rỗi, thì vai 
trò đó chấm dứt khi Đức Kitô hoàn tất việc cứu rỗi. 
Nhóm thứ hai, đại diện là Karl Rahner và Ramond Pannikkar, cho rằng các 
tôn giáo nằm trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Giáo lý và lễ nghi của 
các tôn giáo có thể ví như là những phương tiện Thiên Chúa dùng để ban ơn 
cứu rỗi cho các tín đồ. Các tôn giáo là những lối diễn tả có tính cách xã hội 
của con người với Thiên Chúa, nên có khả năng giúp tín đồ của họ tiếp nhận 
ân sủng. Như thế, mặc dù chúng còn chứa đựng những yếu tố bất toàn, 
nhưng các tôn giáo có thể có một giá trị cứu độ. 
5. Kết luận 
Trong chương trình của Thiên Chúa, bất cứ ai cũng có thể được cứu độ. Các 
tôn giáo có thể dẫn đưa con người đón nhận các phương thức cứu độ phù 
hợp với ý định của Thiên Chúa. 
Vì thế, cần phải tránh thái độ quá khích, hay coi rẻ các tôn giáo khác. Trái 
lại, cần phải nhận định và đánh giá cho đúng những gì là chân thực, thánh 
thiện tiềm ẩn nơi các tôn giáo, cũng như phải nhận ra những dấu chỉ hoạt 
động của Chúa Thánh Thần, đang gieo rắc vô vàn mầm mống chân, thiện, 
mỹ nơi các tôn giáo. 
Do đó, công cuộc truyền giáo không đồng nghĩa với việc chiêu mộ tín đồ, 
nhưng là nhằm làm triển nở các mầm mống đó tới mức sung mãn. Truyền 
giáo là làm cho các các tín đồ khác vượt qua chính mình, vượt qua các nền 
văn hóa và tôn giáo, để vươn lên tới Đấng Tuyệt Đối. 
Lời nhận định sau đây của Benneth L. Woodward cũng đáng cho chúng ta 
tâm niệm: “Mẹ Teresa Calcutta, tuy là nữ tu thừa sai của Chúa Kitô, mẹ 
nhấn mạnh rằng Thiên Chúa muốn người Ấn giáo phải là một tín đồ Ấn giáo 
đạo hạnh, người Hồi giáo phải là một tín đồ Hồi giáo tốt lành, người Phật 
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giáo phải là một phật tử hiền hòa”. 
Đó phải là tinh thần của chúng ta khi sống trong một xã hội đa tôn giáo. 
Lm. Gioan Phạm Quang Long 
Chú thích 
1. Xem Điển ngữ Thần học Thánh kinh, mục từ cứu rỗi trang 399. 
2. P. Nguyễn Thái Hợp, OP, Đường vào thần học về các tôn giáo, Dấn thân – 
Houston 2004, trang 106 
3. Tham khảo Peter Neuner, Giáo hội học qua các tác giả, trang 124-125 
4. Piô IX, diễn từ Singulari Quadam ngày 9-12-1854. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 NGOẠI TÔI 

 

“Mẹ ru cái lẽ ở đời. 

Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn… 

Bà ru mẹ... mẹ ru con... 

Liệu mai sau các con còn nhớ chăng ? 

Ta đi trọn kiếp con người, 

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”. 

( Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa – Nguyễn Duy )  

Đã từ lâu lắm tôi muốn viết về bà ngoại kính 
yêu, tôi không dám nghĩ bà là người tiêu biểu 
cho phụ nữ Việt Nam, nhưng nơi bà có nhiều 
điểm chung những bà mẹ Việt Nam cả đời tần 

tảo, lặn lội thân cò. Viết về ngoại qua tình thương của một đứa cháu, nhưng 
trên tất cả thay lời muốn nói cho những người con, người cháu, kính dâng 
niềm tri ân vào ngày Lễ các Bà Mẹ. Tạ ơn lòng mẹ yêu thương cưu mang họ 
đến cuộc đời, từ lúc lọt lòng thơ bé đến mai sau luôn đồng hành, khi vấp ngã 
là điểm tựa, lúc thất bại là nguồn an ủi cuối cùng. Người mẹ hiền là cầu nối 
yêu thương từ Thượng Đế: “Chuá không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài sinh 
ra người mẹ.” 

Bà ngoại tôi đã về với Chúa một đêm âm lịch mồng 5 tháng 5, ngày Tết 
Đoan Ngọ năm 1985. Thời gian qua gần 27 năm không ngắn với đời người, 
nhưng tôi tưởng như hình bóng bà vẫn hiện diện trong từng đứa cháu. Vùng 
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ký ức thời thơ ấu đầy kỷ niệm sống động yêu thương, lòng hy sinh quên 
mình của ngoại cho con cháu vẫn hiển hiện, ngoại như bà tiên hiền lành 
trong cổ tích, ngọt ngào như câu hát ru của mẹ ngày xưa. 

“Một đời vốn liếng mẹ trao  

Cho con tất cả mẹ nào giữ riêng  

Mẹ hiền như một bà tiên.  

Mẹ theo con suốt hành trình con đi.” 

( Không rõ tác giả ) 

Khi vừa đủ khôn cỡ 7 tuổi, cha mẹ tôi mới có 4 đứa con, tối thứ bẩy hàng 
tuần là thời gian hạnh phúc mong đợi suốt tuần. Tôi và các em được cha mẹ 
dắt sang nhà ông bà ngoại, như tiền lệ không tuần nào thiếu, thêm vài đứa em 
họ con dì kế mẹ cũng có mặt ở đó nữa. Ông bà để dành sẵn nhiều trái cây từ 
vườn nhà: mận, ổi, cóc, khế, vú sữa, xoài… hôm nào có trái mít chín càng vui 
hơn, lũ cháu quây quần chờ bổ xong tranh nhau miếng lớn, ăn xong chia nhau 
từng cái hột mang về. Trong tuần có ai biếu quà, ông bà để phần vào cuối 
tuần cho các cháu. Điều chúng tôi thích nhất khi ra về, được giúi vào tay ít 
tiền lẻ, vừa đủ mua được cái kẹo lạc, chiếc bánh quy và ăn ly chè đậu đỏ bánh 
lọt ngay đầu ngõ trước khi về nhà. 

Ông bà ngoại tôi có 10 người con, các bác có gia đình định cư ở tỉnh xa sau 
năm 1954. Gần nhà ông bà chỉ có mẹ tôi, một người em gái kế có gia đình. 
Ông bà ngoại chỉ còn hai cậu, một cậu giáp út học trường Chu Văn An, còn 
cậu út lúc đó đang tu ở Chủng Viện Bắc Ninh. Dì út phải nghỉ học khi xong 
tiểu học ở nhà phụ buôn bán với bà.  

Ông ngoại tôi trước 1954 ở ngoài Bắc là con một trong gia đình giầu có, có 
hai người chị bị bắt về Tầu khi ông tôi vừa lên 10. Sau này ông làm Chánh 
Tổng cũng không quen việc lao động, di cư vào Nam chỉ trông vào bàn tay 
bà ngoại lo lắng đời sống sinh kế. Hằng ngày từ hai giờ sáng, với chiếc đèn 
bão, bà cùng vài người bạn theo xe đò từ nhà đến chợ Cầu Ông Lãnh, Cầu 
Muối mua những cần-xế rau cỏ, cà rốt, bí đỏ… những loại hàng gần hư vứt 
bỏ vì kẹt xe đường dài khi chuyên chở, bà mua với giá rẻ, mang về cuối chợ, 
cắt gọt, rửa sạch sẽ, bán mớ cho người lao động nghèo, nếu bán không được 
mang về nuôi heo. Những đồng tiền lời ít ỏi bán rau hằng ngày thêm vào hai 
lứa heo mỗi năm tạm đủ cho 5 người: ông bà, hai cậu và dì út. Vất vả thế 
nào, bà không bao giờ ca thán, cũng may bà khỏe mạnh dù công việc rất 
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nặng nhọc, bà chỉ mong hai cậu được ăn học hơn người. 

“Mẹ là buôn tảo bán tần. 

Cho con vững bước phong trần con đi” 

( Tình Thương Của Mẹ – Mặc Giang ) 

Ngoại chiều hai cậu lắm, mỗi lần cậu út về thăm nhà, ngoại gọi các cháu đến 
làm cơm như ăn tiệc. Cậu lớn học trường Chu Văn An cả ngày cầm cuốn 
sách, không bao giờ thấy làm gì ngoài việc học, đòi gì được nấy, các cháu có 
đến làm ồn một chút bà cũng sợ cậu không học được. Thời đó mới di cư vài 
năm, hầu như ai cũng dài người đạp xe, riêng hai cậu đã cưỡi “xế nổ”, người 
xe Solex, người Mobilette. Khoản tiền nặng nhất có lẽ là sách, thời còn nhỏ 
nhìn tủ sách hai cậu chất đầy căn gác, tôi khâm phục như thần tượng, nghĩ 
hai cậu chắc uyên bác lắm khi thấy những quyển sách bìa cứng thật đẹp, hay 
những sách tiếng Pháp dầy cộm.  

Sau này lớn lên nghĩ lại, tôi mới biết cậu tôi vốn không phải là loại người 
thông minh lắm: học hành vất vả, mặt nhăn nhó, tay lăm lăm cuốn sách, đèn 
khuya thức trắng mà kết quả thành đạt chẳng bao nhiêu: từ Đệ Tứ cho đến 
năm Tú Tài năm nào cũng phải học lại hai lần. Những cuốn sách xếp ngăn nắp 
trên kệ tủ có tính cách trang trí thời thượng của một “kẻ sĩ nho phong” hơn là 
thực tế khảo cứu chuyên sâu.  

Việc dồn tất cả tâm lực lo cho con cái ăn học là một nỗi khổ tâm rất lớn của 
ông bà ngoại tôi. Cũng có lần bà đã lần đến nhà mắt đẫm lệ âm thầm than 
khóc với mẹ tôi, chuyện như thế này: ông ngoại tôi có thú tiêu khiển tao nhã 
là chăm sóc hoa kiểng và nuôi chim. Mỗi khi phong lan, quỳnh hương nở, 
chim hót hay, ông tôi thường mời bạn bè đến uống trà đêm chờ hoa nở hoặc 
cà-phê nghe chim hót buổi bình minh. Lần đó cậu tôi lo học thi Tú Tài, tiếng 
chim hót làm cậu điên tiết vò đầu dứt tóc, chờ lúc ông ngoại chìm sâu giấc 
ngủ, cậu tôi lẻn xuống lùa tay vào lồng vặn cổ mấy con chim hay hót líu lo 
phá sự tĩnh mịch cậu cần để tập trung học. Đời bà tôi vất vả hy sinh là thế:  

“Nặng gánh rau chợ tàn chiều muộn,  

Chắt chiu tiền nhàu nát gửi con xa.  

Tim thổn thức, nước mắt cứ trào ra  

Khi cầm trên tay tờ bạc nhàu cũ nát."  

( Không rõ tác giả ) 
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Cậu út ở Chủng Viện thi Tú Tài xong sắp được chuyển lên Giáo Hoàng Học 
Viện thì đòi về. Cậu ra ngoài làm sở Mỹ vài năm, rồi xung phong vào 
trường Sĩ Quan Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt. Cậu giáp út đang ở nhà dạy 
học, lại đòi đi tu, ông ngoại không có ý kiến tùy ý con, nhưng bà ngoại buồn 
lắm, vì đã hai lần thất bại “ta-ru”, lần đầu là bác tôi sau thêm cậu út. Bà vẫn 
chuẩn bị mua sắm quần áo đồ đạc cho cậu nhưng không dấu được những 
giọt nước mắt lo lắng khi than thở với mẹ tôi…  

Nhà chỉ còn mình cậu, sau khi dì út lập gia đình theo chồng đi lính đóng tận 
Phan Rang, ông bà giờ đây trơ trọi thân già lẻ bóng! Mẹ tôi thương bà 
nhưng biết tính em cũng không dám cản. Cậu vào Đệ Tử Viện Dòng Chúa 
Cứu Thế Nha Trang được gần ba năm rồi cũng lại đòi về. Người ta thường 
bảo “quá tam ba bận” ông bà có 5 người con trai, ba người đều “ta-ru”, 
không biết tại Chúa không chọn hay sống trong gia đình luôn được nuông 
chiều nên không khép mình vào kỷ luật đời sống tu hành, tôi không rõ và 
cũng chưa bao giờ dám hỏi các cậu. 

Lần này ra khỏi Đệ Tử Viện, cậu bị động viên nhập ngũ ngay vào trường Sĩ 
Quan Trù Bị Thủ Đức, giữa thời tao loạn sau Tết Mậu Thân. Giờ hai đứa 
con đi lính, bà tôi càng lo lắng hơn, tuổi già mong manh theo ngày tháng 
nhớ thương, mỗi lần đến thăm bà không còn vui như trước. Ông bà giờ chỉ 
sống bằng tiền dành dụm, bà đã nghỉ bán hàng từ khi dì út đi lấy chồng.  

Ông tôi thương các cháu lắm, khi rời nhà thăm gia đình các con, đến nhà 
nào ông cũng dắt díu các cháu, khi về nhà bao giờ cũng có đến ba bốn đứa 
cháu đi cùng, vào nhà này dắt đứa này, nhà khác thêm đứa kia. Bà ngoại 
cũng thế, trong túi lúc nào cũng có tiền lẻ cho các cháu . Khi em tôi học Y 
Khoa, cậu đòi mua ống nghe, dụng cụ đo huyết áp, nhà không có tiền, ngoại 
tôi biết chuyện, bán vàng cho liền.  

Với bản thân bà hà tiện lắm, mỗi năm con cái đều may biếu bà quần áo mới, 
nhưng chẳng bao giờ mặc trừ những ngày Tết, lễ lớn, lúc nào cũng áo vá, 
quần ống thấp ống cao, vội vã lật đật. Thỉnh thoảng hai cậu về phép, nhờ chị 
nào dẫn bà ra chợ, cậu vứt hết quần áo cũ của bà đi, bà về nhà tức giận mắng 
ào ào rồi cũng đành mặc áo mới, những việc đó con gái dù ở gần cũng 
không dám làm, nhưng hai cậu làm thì bà đành chịu. 

Cậu út ra trường về Sư Đoàn 5 Bộ Binh, đến 30 tháng tư phải đi tù với cấp 
bậc Đại Úy. Cậu giáp út (cựu tu sinh DCCT ) may mắn hơn là sĩ quan truyền 
tin ở chi khu Bình Chánh, vài năm sau giữa trận chiến ác liệt 1972, nhân 
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chuyến thị sát mặt trận địa phương cùng ông quận trưởng, máy bay trực 
thăng bị bắn cháy, rớt, cậu thoát chết nhưng gẫy chân và tay phải, phỏng 
nặng toàn thân, chấn thương sọ não. Lần này bà tôi khổ nhiều, nuôi cậu gần 
hai năm ở bệnh viện. Mợ tôi con nhỏ, phần nhát, không dám đi nuôi, thời 
gian cậu nằm viện thỉnh thoảng cuối tuần vài đứa cháu lớn lên thay cho bà 
về tắm rửa, các cháu dù thương bà nhưng phần nhiều là con gái cũng không 
tiện đi nuôi cậu.  

Tôi vẫn nhớ khoa Ngoại Chấn Thương Chỉnh Hình, Tổng Y Viện Cộng Hòa 
những ngày tháng ấy, khi bà nhờ đi rửa chén phải đi qua dãy nhà nghe loáng 
thoáng là nhà xác, tôi và đứa em gái vốn nhát gan, ôm chặt chiếc gà-men 
nhắm mắt chạy một mạch đến chỗ vòi nước, rửa xong rồi chạy về muốn 
đứng tim khi đến trại nằm bệnh của cậu. Cả khoa chỉ một mầu trắng toát, từ 
những chiếc khăn trải giường, đến cánh tay, cái chân bó bột giơ cao toàn 
mầu trắng tang thương. Lâu lâu lại nghe những mẩu tin bi hài đọc vang lên 
cho các thương bệnh binh đỡ buồn như:  

“Trung Sĩ… số quân... vừa rời mái trường, xa người yêu bé nhỏ, đã bỏ quên 

chân trái tại chiến trường… ngày… ai tìm được xin mang đến giường số… 

khoa Ngoại A Tổng Y Viện Cộng Hòa, xin hậu tạ…” 

Thời gian nuôi cậu vất vả, bà vẫn an lòng tin vào phần số Chúa định liệu, 
cũng may bà khỏe trụ được những ngày tháng ấy. Khi cậu tôi chưa xuất viện, 
ông ngoại lại bị tai biến mạch máu não nằm liệt cả nửa năm, lần này phải gọi 
các bác về phụ đỡ. Giữa ngày Mẹ Thánh Du Fatima viếng thăm Việt Nam 
ghé vào Tổng Y Viện Cộng Hòa, cậu được tháo bột nhưng chân bó không 
chuẩn, chân nọ ngắn hơn chân kia cả gang tay, bác sĩ đề nghị phải mổ ra, xếp 
xương bó lại. Biến cố 75 đến bất ngờ, tất cả thương bệnh binh bị đẩy ra 
đường, cậu đành chấp nhận thương tật dáng đi “chấm phẩy” mãn kiếp người ! 

Hai con dâu đều là con một nhà giầu, học trường đầm, lúc theo chồng đi 
lính, lúc về nhà mẹ, chỉ về thăm ông bà khi chồng về phép. Vài người con 
lớn ở xa lâu lâu mới về thăm. Sau ngày ông tôi mất, bà còn lại một mình, tối 
nào mẹ tôi cũng cho một đứa em và thêm vài em họ con nhà dì gần đó đến 
ngủ với bà. Người ta thường bảo “gả con thì gả chồng gần, có bát canh cần 
nó cũng mang cho”, với bà ngoại tôi thật đúng, có chuyện gì buồn, bà lại 
chạy đến từng nhà con gái khóc lóc than thở. Sau này khi trở thành phế binh, 
cậu tôi trở về với bà, đi dạy được vài năm cậu nghỉ luôn, đi làm việc từ 
thiện, nhiều lần đi Bắc, ra các tỉnh miền Trung hai ba tuần mới về, lại 
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làm bà thêm lo lắng, lo sợ cả Công An nếu thấy cậu vắng nhà lâu. 

Cậu út đi tù cải tạo tám năm (hai “lệnh” rưỡi ). Thời gian cậu bị chuyển ra 
Bắc không còn hy vọng, bà tôi lên nhà an ủi mợ thấy có chiếc nón cối treo 
trong nhà, lúc đó bà tôi mới vỡ lẽ đau xót cho đứa con trai đang tù tội. Mợ 
không chịu cực quen nên đã sang thuyền khác dựng duyên mới với người 
cán bộ. Thương con mất cả tương lai lẫn gia đình, tội nghiệp đứa cháu hai 
tuổi vắng cha, giờ lại gần như mất mẹ. Bà buồn bã hơn, cứ vài ngày lại thất 
thểu lết đến than thở với mẹ tôi: vất vả lo cho con ăn học giờ lại đi tù như 
thế này !  

Phần cậu út trong tù, mỗi lần có giấy báo thăm nuôi từ Nghệ Tĩnh hay Yên 
Bái, bà bán đi cả cây vàng mua vé cho hai người và lương thực tiếp tế, lặn 
lội đến từng nhà các chị xin thêm phần quà cho em, năn nỉ từng đứa cháu 
viết thư cho cậu. Hai cậu tôi thay phiên nhau đi tu, đi lính, đi tù, bệnh hoạn, 
và cuối cùng cậu út khi ra tù chưa đầy năm cũng vượt biên, cậu là người bà 
thương nhất vì là “út ít”, những ngày bà mất cũng không có nhà: 

“Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ. 

Sống tự do như một cánh chim bằng.  

Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái. 

Có bao giờ thơ cho mẹ ta không ? 

Những bài thơ chất ngập tâm hồn.  

Đau khổ – chia lìa – buồn vui – hạnh phúc.  

Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác.  

Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ”.  

( Mẹ – Đỗ Trung Quân ) 

Phải nói thật lòng, bà ngoại tôi khổ vì con trai cho đến khi nhắm mắt, lúc nào 
cũng phải đợi chờ mòn mỏi cô đơn. Vất vả nuôi con ăn học, lo âu mệt mỏi 
nuôi con bệnh, tuyệt vọng chán chường khi con tù tội. 

“Con mỗi ngày một lớn lên.  

Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi.  

Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn”.  

( Mẹ – Đỗ Trung Quân ) 
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Cậu thương phế binh trở về dạy học, vợ cậu cũng là giáo viên, đồng lương 
khiêm tốn nuôi 6 đứa con nhỏ, lâu lâu với số tiền dành dụm từ trước bà phải 
bán dần từng chỉ vàng phụ với cậu khi cuộc sống cả nước cùng đói phải ăn 
bo-bo khoai sắn. Đó là chưa kể bà còn phải tiếp tế cho bác tôi đang ở vùng 
Kinh Tế Mới vì bị đuổi tư sản. Những ngày tháng ưu phiền mòn mỏi bà ngã 
bệnh lao, thêm vào bệnh cao huyết áp đã có sẵn. Sức khỏe ngoại mong 
manh, sau cả đời tần tảo như dòng sông lặng lẽ bồi đắp cho cây đời các cậu 
thắm hoa trĩu quả, câu ca dao khéo ví von: 

“Mẹ già như trái chín cây. 

Gió đưa mẹ rụng biết ngày nào đây.” 

Với ngoại tôi như một cây giữa phong ba bão táp, những trái chín rất mong 
manh theo ngọn gió dù nhẹ nhàng. Ngoại đã ra đi sau thời gian dài sống cô 
độc, bệnh hoạn, trong một đêm rả rích mưa sa, gieo vào lòng con cháu nỗi 
nhớ thương và lòng biết ơn mãi mãi.  

Thời gian từ khi tôi lớn lên đến khi bà mất, cuộc đời của bà luôn lo lắng vì 
hai cậu, người mẹ lính trong thời chiến, mẹ của những người con đi tu, luôn 
sống trong hy vọng lẫn muộn phiền khi con “công chẳng thành danh chẳng 
toại”. Trên tất cả nhờ tâm hồn chan chứa niềm tin yêu phó thác, lòng hy sinh 
quên mình đã giúp bà vượt qua và đồng hành với con trong biết bao thất bại. 
Người mẹ hiền như Thiên Sứ từ trời xuống, “trái tim người mẹ là kiệt tác 
của thượng đế” ( Gretry ) như truyện kể dưới đây: 

Một đứa bé sắp chào đời hỏi Thượng Đế: “Ngày mai Ngài sẽ đưa con xuống 
trần gian, nhưng làm sao con sống nổi khi con quá bé nhỏ như thế này ?” 

 Thượng Đế đáp: “Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một vị. 
Thiên Thần này sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.” 

 Đứa bé nài nỉ: “Nhưng hãy cho con biết ở nơi đó con không phải làm việc 
gì ngoài ca hát và vui cuời hạnh phúc chứ ?” 

 Thượng Đế bảo: “Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và tươi cười với 
con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận đuợc tình thương dành cho con và sẽ hạnh 
phúc.” 

 Đứa bé hỏi lại: “Làm sao con hiểu khi họ nói chuyện với con bằng một 
ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến ?”  

Thượng Đế trả lời: “Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ 
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ngọt ngào nhất mà con chưa từng đuợc nghe, với sự nhẫn nại thiên thần sẽ 
dạy con biết nói.” 

Đứa bé hỏi tiếp: “Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu. Ai sẽ bảo vệ con 
?” 

Thượng Đế nhẫn nại trả lời: “Thiên thần của con sẽ hộ trì con khi làm điều 
đó ngay cả tính mạng bị đe dọa.” 

Đứa bé vẫn hỏi: “Nhưng con rất buồn vì không còn đuợc thấy Ngài nữa.” 

Thuợng Đế kiên nhẫn đáp: “Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, 
và dạy con cách thức quay về với Ta dù ta luôn cận kề con.” 

Vào giây phút đó, nơi thiên đường ngập tràn an lạc nhưng nguời ta vẫn có 
thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, đứa bé vội vàng hỏi 
Thượng Đế: “Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết 
tên vị thiên thần hộ mạng của con.”  

Mắt Thuợng Đế như ánh lên nét tinh nghịch: “Tên của người không quan 
trọng, con chỉ đơn giản gọi vị ấy là… Mẹ !” 

Xin dâng niềm tri ân cảm tạ Thượng Đế đã cho bà ngoại con vào đời và bà 
đã mang mẹ kính yêu của con, các anh chị em của mẹ con cũng được vào 
đời. Tri ân cảm tạ đến bà ngoại đã dưỡng dục bằng đời nhân đức, lòng hy 
sinh làm gương sáng, cho các cháu những ngày tháng bé thơ ngọt ngào cùng 
kỷ niệm và ký ức không bao giờ quên, để mang vào đời niềm tin và nỗi nhớ. 
Như bao bà mẹ Việt Nam khác, cả tấm lòng vì chồng con trong những ngày 
khói lửa chiến tranh: 

“Trả áo phu nhân, thân cò quãng vắng. 

Gánh gạo nuôi chồng tù ngục oan khiên. 

Vai nào mang một đàn con thơ dại ? 

Vai nào gồng một quê mẹ ngã nghiêng ?” 

( Canh mồng tơi – M. H. Hoài Linh Phương ) 

Và trên tất cả kính dâng lên Mẹ Thiên Quốc ngàn hoa hương sắc trong tháng 
Hoa Mẹ. Tạ ơn Mẹ Maria luôn nâng đỡ những người mẹ trần gian noi gương 
xưa của Mẹ xin vâng theo Chúa trong bổn phận gia đình. Cùng với Chúa 
Giêsu và Mẹ đỡ nâng chúng con sẽ dâng lên Thiên Chúa những đứa con 
thảo hiếu mà Ngài đã giao vào tay chúng con. 
HẠNH NGUYÊN  
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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 951-473-0532  

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 

Nhà Dư Phòng Cho Share 
Gần sòng bài PACHANGA's PALA 
Ưu tiên độc thân hoặc vợ chồng son 

Xin gọi: James 760-705-5524 

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: 951-973-1622

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 

Nhà single house cho mướn 
1 tầng, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm 

Địa chỉ: 1474 Lechuga way, San Jacinto 
Xin gọi: Simon 858-206-5795 

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


