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CN II PHỤC SINH NĂM B 
TIN MỪNG 
 Ga 20, 19-31 
"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến". 

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 ai, thì tội người 
ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội 
người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong 
Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là 
Điđymô, không cùng ở với các ông, khi 
Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác 
đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem 
thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các 
ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy 
vết đinh ở tay Người, nếu tôi không 
thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi 

(tiếp theo trang 2)
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TIN MỪNG 
không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin". 

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. 
Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: 
"Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con 
vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn 
Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy 
Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy 
Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". 

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có 
ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin 
rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được 
sống nhờ danh Người. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Lòng thương xót 

Trong cuốn “A Forgiving God In An Unforgiving World”, “Một Thiên Chúa 
Tha Thứ Trong Một Thế Giới Không Tha Thứ”, của Ron Lee Davis, kể lại 
câu chuyện về một linh mục người Phi Luật Tân như sau: 

Vị linh mục là một người rất yêu mến Thiên Chúa, nhưng ông luôn luôn bị 
ám ảnh bởi một tội bí ẩn đã phạm nhiều năm trước đây. Ngài đã ăn năn sám 
hối, nhưng vẫn không cảm thấy bình an vì chưa cảm nhận được sự tha thứ 
của Thiên Chúa. Trong giáo xứ của ngài có một người phụ nữ có lòng yêu 
mến Thiên Chúa rất sâu xa và tuyên bố là được ơn biết những điều Chúa 
Giêsu muốn nói với bà. Riêng vị linh mục lại không tin điều này. Để thử 
thách bà, ngài nói: “Lần sau bà nói chuyện với Chúa Giêsu, tôi muốn hỏi 
Ngài xem tội của tôi đã phạm trong thời gian còn học ở chủng viện là tội 
gì”. Người phụ nữ đã đồng ý. 

Vài ngày sau đó, vị linh mục hỏi bà, “Này bà, bà đã gặp Chúa Giêsu trong 
giấc mơ chưa?” Bà trả lời, “Rồi”, “Vậy bà có hỏi Ngài tôi đã phạm tội gì 
trong chủng viện không?” ngài hỏi. “Có chứ”. “Vậy thì Ngài nói gì?” 
Người phụ nữ mỉm cười và nói, “Một điều rất thú vị mà tôi chưa bao giờ 
nghe Ngài nói khi tôi hỏi Ngài rằng cha đã phạm tội gì, Ngài chăm chú nhìn 
tôi và nói, “Ta chẳng còn nhớ nữa!” 
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Thật vậy, khi hiện ra Chúa Giêsu đã không hề nhắc tới các việc ba lần Phêrô 
chối Ngài, sự đào ngũ của các tông đồ ở vườn Giệtsimani, sự nghi ngờ của 
Tôma. Ngài đã tha thứ tất cả! Đây là điều an ủi lớn cho chúng ta. 

Tuy nhiên, Ngài đã đòi hỏi chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau: “Thật vậy, 
nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho 
anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em 
cũng sẽ không tha lỗi cho anh em”. 

Ngày 13.5.1881, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bị bắn bởi Mehmet 
Ali Agca. Trong khi còn đang nằm trong phòng cấp cứu, ngài nói, “Tôi cầu 
nguyện cho người anh em đã bắn tôi, và tôi thành thật tha thứ cho anh ta”. 
Vào ngày 27.12.1983, ngài đã đến nhà tù thăm anh, nói chuyện và ôm anh. 

Bà Barbara Reynolds trước đây là một ký giả của tờ nhật báo USA Today. 
Khi còn bé đã bị lạm dụng tình dục bởi một người trong họ hàng. Đến tuổi 
trưởng thành, bà gặp lại người đàn ông đó và đối chất với ông về sự kiện 
loạn luân. Bà đã chia sẻ như sau: “Khi tôi đối chất với người họ hàng, kẻ đã 
lạm dụng tình dục lúc tôi còn nhỏ. Một cách kỳ lạ, ông ta đã không nhận ra 
sự đau khổ của tôi. Ông đã không năn nỉ xin tha thứ. Ông chỉ nhìn chằm 
chặp vào tôi với những ánh mắt trống rỗng và chán chường, rồi nói, “Tôi 
như thế đó!” Do vậy tôi có thể làm gì được? Bắn ông ta hả? Thưa kiện? 
Tránh mặt? Đến lúc đó ông ta vẫn không hiểu. Có lẽ ông sẽ không bao giờ 
hiểu. Bởi vậy, tôi chỉ có thể làm được hai điều. Trước hết, tôi bỏ đi, và 
không bao giờ nói chuyện với ông ta nữa. Thứ đến, tôi đã tha thứ cho ông “. 

Bà Reynolds kể rằng sau nhiều năm đi đến các nhà phân tích tâm lý học, sự 
tha thứ vẫn là phương thuốc trị liệu tốt nhất. Chúng ta tha thứ cho người 
khác không phải chỉ vì ích lợi linh hồn của người đã làm điều sai trái cho 
chúng ta, nhưng còn vì ích lợi tinh thần của chính chúng ta. Tuy vậy, sự tha 
thứ không phải dễ! 

Cô Corrie Ten Boom đã diễn tả sự tha thứ giống như buông tay ra khỏi sợi 
dây chuông. Bạn có bao giờ nhìn thấy một ngôi thánh đường với tháp 
chuông cao vút chưa? Để nghe được tiếng chuông kêu, bạn phải kéo thật 
mạnh một lúc. Ngay khi tiếng chuông đã bắt đầu vang lên, chỉ cần giật nhẹ 
tay theo đà chuyển động. Bao lâu bạn tiếp tục kéo, chuông cứ vang. Cô 
Corrie đã so sánh rằng sự tha thứ chính là buông tay ra khỏi sợi dây 
chuông. Đơn giản là như vậy! 

Khi bạn làm như thế, tiếng chuông vẫn cứ tiếp tục vang, vì sự chuyển 
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động vẫn còn làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn buông tay ra khỏi sợi dây, tiếng 
chuông sẽ bắt đầu chậm lại, rồi dần dần ngưng hẳn. Giống như vậy, khi bạn 
quyết định tha thứ, những cảm giác không tha thứ xưa kia có lẽ vẫn còn tiếp 
tục, vì chúng vẫn còn nhiều chuyển động. Nhưng nếu bạn quyết định tha 
thứ, cái tinh thần không tha thứ kia sẽ bắt đầu chậm lại và dần dần im bặt. 
Sự tha thứ không phải là một cảm giác, nhưng là một hành động. Đó là 
buông tay ra khỏi sợi dây oán thù. 

SỐNG ĐẠO 
Đã trả hết bằng một ly sữa 

Một hôm, một chàng trai nghèo, lâu nay vẫn bán hàng rong từ nhà này sang 
nhà kia (door to door) để trang trải học phí, trong túi anh chỉ còn vỏn vẹn 10 
cents, mà anh lại đang đói lắm. Anh liền quyết định khi đến nhà kế tiếp sẽ 
xin bố thí cho một bữa ăn. 

Tuy nhiên, anh mất hết sự dạn dĩ khi gặp một thiếu nữ xinh đẹp ra mở cửa. 
Thay vì xin bữa ăn, anh lại xin một ly nước. 

Vì thấy anh đang đói, cô liền mang cho anh một ly sữa lớn. Anh uống từ từ 
và hỏi: “Tôi phải trả bao nhiêu tiền?”. Cô ấy trả lời: “Anh không phải trả gì 
cả. Mẹ tôi đã dạy là không bao giờ được nhận tiền khi làm điều tử tế”. Anh 
đáp: “Thế thì tôi xin hết lòng cám ơn cô”. 

Khi rời ngôi nhà đó, chàng trai tên Howard Kelly vừa cảm thấy mạnh mẽ 
hơn về thể lý, vừa cảm thấy niềm tin nơi Thiên Chúa và con người gia tăng, 
vì anh đang định buông xuôi và bỏ cuộc. 

Nhiều năm sau, chính thiếu nữ ấy mắc bệnh nặng. Các bác sĩ địa phương bó 
tay vì chứng bệnh của cô. Họ chuyển cô đến thành phố lớn và xin các 
chuyên gia nghiên cứu chứng bệnh hiếm nghèo này. 

Bác Sĩ Howard Kelly được mời đến để tham khảo và chẩn bệnh. Khi nghe 
đến tên thành phố gốc của bệnh nhân, ánh mắt ông bỗng dưng sáng lên kỳ 
lạ. 

Tức khắc, ông đứng dậy đi vào hành lang dẫn đến phòng của bệnh nhân. 
Ông mặc bộ áo y sĩ rồi đi vào gặp bệnh nhân. Ông nhận ra cô ngay. Ông trở 
lại phòng chẩn bệnh, quyết định làm hết sức để cứu cô. 

Kể từ ngày đó, ông đặc biệt quan tâm đến trường hợp của cô ấy. Sau một 
thời gian chiến đấu lâu dài với căn bệnh hiểm nghèo này, ông đã dành được 
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chiến thắng. 

Bác Sĩ Kelly yêu cầu hóa đơn thanh toán bệnh phí phải gửi đến cho ông để 
được xác nhận. Ông liếc qua, viết dòng ghi chú ở bên lề và gửi hóa đơn lại 
phòng bệnh nhân. 

Cầm hóa đơn, cô ấy sợ không dám mở ra, vì biết chắc chắn là cô phải dành 
cả đời mới mong thanh toán hết được. Cuối cùng, cô đã can đảm mở ra. 
Có dòng chữ gì đó viết bên lề hóa đơn khiến cô chú ý. 

Cô đọc những chữ viết như sau: “Đã thanh toán hết bằng một ly sữa. Ký tên: 
Bác Sĩ Howard Kelly”. 

Những giọt lệ vui mừng trào ra và trái tim cô chan hòa hân hoan: “Lạy 
Chúa, con cám ơn Chúa, vì tình yêu của Chúa đã tuôn trào ra qua tới các con 
tim và đôi bàn tay của con người”. 

Hành vi nhân ái bạn làm hôm nay có thể sinh ích cho bạn hoặc cho một 
người mà bạn yêu thương vào lúc bạn không ngờ. Nếu bạn không được thấy 
lại cử chỉ nhân ái ấy, ít ra bạn đã làm cho cuộc đời trở thành tốt đẹp hơn. 
Với lại dù sao, đấy chẳng phải là mục tiêu của cuộc đời hay sao? 

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

 
Đức Thánh Cha công bố Sứ Điệp Phục Sinh và ban Ơn Toàn Xá 

VATICAN - Sáng Chúa nhật Phục Sinh, 8-4-2012, 
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cử hành Thánh 
Lễ mừng Chúa Phục Sinh, trước sự hiện diện của 
100.000 tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, 
rồi công bố Sứ điệp Phục Sinh và ban Phép Lành 
với ơn Toàn Xá cho dân chúng ở Roma và toàn 
thế giới. 

Theo thói quen từ 27 năm nay, Hiệp hội các nhà 
trồng hoa tại Hà Lan đã tặng Đức Thánh Cha hơn 42.000 bông hoa đủ loại 
để trang điểm khu vực bàn thờ trên thềm Đền thờ Thánh Phêrô, biến địa 
điểm này trở thành một vườn hoa thật đẹp. Tổng cộng đã có hàng trăm đài 
truyền hình trên thế giới truyền đi thánh lễ và buổi công bố Sứ điệp Phục 
Sinh.   
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Sau lời chào phụng vụ, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức rảy nước thánh 
trên các tín hữu, gợi lại hồng ân bí tích rửa tội, qua đó chúng ta được dìm 
trong sự chết cứu độ của Chúa để được sống lại với Chúa trong đời sống 
mới. 
Bài Tin Mừng được công bố bằng tiếng La tinh và Hy Lạp nói lên sự hòa 
hợp giữa hai truyền thống Đông và Tây phương trong Giáo Hội. Đức Thánh 
Cha không giảng như mọi khi vì bài giảng được thay bằng Sứ điệp Phục 
Sinh ngài công bố sau Thánh Lễ. 

 

 
Thánh lễ kéo dài hơn 1 giờ 30 phút và kết thúc lúc 11 giờ 45 phút. Sau khi 
ban phép lành cuối lễ và hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh 
Cha và hai vị Hồng y đẳng phó tế tiến lên bao lơn chính của Đền thờ Thánh 
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Phêrô, để cử hành nghi thức công bố Sứ điệp Phục Sinh. Quảng trường lúc 
này đã tăng thêm số tín hữu và lên tới khoảng 110.000. Nhiều người đứng 
tràn ra đại lộ Hòa giải ở phía cuối. 

Buổi công bố Sứ điệp bắt đầu lúc đúng 12 giờ trưa, với quốc thiều Vatican 
và Italia được hai ban quân nhạc trổi lên. 

Trong Sứ điệp, Đức Thánh Cha đi từ kinh nghiệm của thánh nữ Maria 
Madalena được gặp Chúa sống lại là niềm hy vọng của bà: nơi Ngài, mọi 
ước mong thiện hảo được viễn tượng thành tựu. Nhưng Maria Madalena 
cũng như các môn đệ khác đã phải chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa, đến 
độ niềm hy vọng của họ như thể sụp đổ, nhưng rồi Chúa đã chiến thắng, tối 
tăm bị ánh sáng đánh tan. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Phục Sinh ban hy 
vọng cho dân chúng tại những vùng đang gặp khó khăn, thử thách đau khổ, 
nhất là tại Trung Đông và một số nước Phi châu. 

Chúc mừng Phục Sinh bằng 65 thứ tiếng 

Sau sứ điệp, Đức Thánh Cha đã đọc những lời chúc mừng lễ Phục Sinh bằng 
65 thứ tiếng khác nhau, bắt đầu là tiếng Italia: 

"Tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến những người đang nghe tôi trong các 
ngôn ngữ khác nhau. Tiếng Ý: Chúc mừng Lễ Phục Sinh tốt đẹp cho anh chị 
em, những người nam nữ ở Roma và Italia! Anh chị em hãy luôn tìm kiếm 
Chúa Kitô Phục Sinh, ánh sáng Chân Lý, đã phá tan bóng đêm của sự chết 
và đã mang sự huy hoàng của Thiên Chúa vào trong trần thế. Hãy gìn giữ 
trong tâm hồn sự chiếu tỏa an bình và vui tươi đến từ sự Sống Lại của Chúa 
Kitô, Đấng ban sức mạnh và ý nghĩa cho mọi mong đợi và mọi dự phóng 
thiện hảo." 

Rồi tới các thứ tiếng châu Âu khác như Bồ Đào Nha, Hy Lạp. Đặc biệt bằng 
tiếng Hà Lan, ngài nồng nhiệt cám ơn vì những hoa đẹp đến từ Hà Lan, 
trang điểm cho Quảng trường Thánh Phêrô nhân thánh lễ Phục Sinh. Tiếp 
đến là 20 ngôn ngữ của các nước Đông Âu, sang tới các tiếng châu Phi, rồi 
đến châu Á, bắt đầu là tiếng Hindi, Tamil, Malayalam, Bengali, Birman, 
Urdu ở Ấn và Pakistan. Sang tới vùng Đông Á, Đức Thánh Cha lần lượt 
chúc mừng Phục Sinh bằng các thứ tiếng Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, 
Việt Nam (Chúc Mừng Phục Sinh), Sri Lanka, Indonesia. 
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Ðã có 3,500 người lớn được rửa tội trong Lễ Vọng Phục Sinh tại Hong 
Kong 

Hồng Kông (AsiaNews 08/04/2012) - Theo tin từ hãng thông tấn Asianews, 
phát hành hồi đầu tuần, thì trong lễ Phục Sinh năm 2012, Giáo phận Hồng 
Kông đã có 3,500 người tân tòng lãnh nhận Bí tích Khai tâm Kitô giáo, bao 
gồm Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức và Rước Lễ, tại các giáo xứ khác nhau 
trong Ðêm Vọng Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh, mùng 07 tháng Tư năm 
2012. 

Trong Thư Mục Vụ Phục Sinh năm 2012, Ðức Hồng y John Tong của Giáo 
phận Hồng Kông đặc biệt cảm ơn các linh mục, phó tế, nữ tu và giáo dân đã 
dành thời gian và sức lực của họ để dạy giáo lý. Vị giám mục 72 tuổi cho 
biết các giáo lý viên "không chỉ thực hiện sứ mạng truyền giáo của Giáo hội, 
mà còn củng cố đức tin của mình". 

Theo các số liệu thống kê của Giáo phận vào ngày 31 tháng 08 năm 2011, có 
39 giáo lý viên được trả thù lao và hơn 1,500 giáo lý viên thiện nguyện. Dân 
số Công giáo của Giáo phận gồm 363,000 người Trung Quốc và 138,000 
không phải là người Trung Quốc. 

Ngày 03 tháng Ba năm 2012, Ðức Hồng y Tong chia sẻ rằng truyền giáo là 
một trong những mối quan tâm mục vụ của ngài. Ngài cho hay "Chắc chắn, 
sự gia tăng số người Công giáo là điều vui mừng, nhưng chất lượng đức tin 
của họ cũng thật cần thiết". Ðức cha hy vọng rằng tín hữu trong Giáo phận 
của ngài sẽ tiến bộ cả về số lượng lẫn chất lượng đức tin. 

Ðức Hồng y Tong khuyến khích người Công giáo tân tòng trưởng thành 
trong đức tin. Ngài cũng tuyên dương một giáo lý viên thiện nguyện ở độ 
tuổi trung niên, người được rửa tội cách đây ba năm và trở thành một giáo lý 
viên. 

R.V.A. 

 

Văn thư của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Kon Tum, 
gửi Quý Vị Lãnh Đạo Cao Cấp Nước CHXHCN Việt Nam, về vu việc 
tại Turia Yôp, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
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Kontum, ngày 04 tháng 04 năm 2012 
Kính gửi: Ngài Trương Tấn Sang, 
            Chủ Tịch Nước CHXHCNVN. 
            Ngài Nguyễn Sinh Hùng, 
            Chủ Tịch Quốc Hội NCHXHCNVN. 
            Ngài Nguyễn Tấn Dũng, 
            Thủ Tướng NCHXHCNVN. 

Kính thưa Quý Ngài, 

Ngày 03.04.2012, Tòa Giám mục Kontum nhận được Văn Thư số 
269/UBND-NC của huyện Đăk Hà (1) từ chối không cho tổ chức lễ Phục 
Sinh tại Turia Yôp, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kontum, nơi đây 
ngày 23.02.2012, linh mục Nguyễn Quang Hoa đã bị đánh trọng thương sau 
khi đi dâng lễ an táng cho một bà già dân tộc. Chúng tôi xin mạn phép chính 
quyền tỉnh Kontum đạo đạt lên Quý Vị lãnh đạo cao nhất Nước qua lá thư 
ngỏ này ước nguyện của mấy ngàn người có đạo tại một vùng đã không 
được hưởng quyền tự do tôn giáo mấy chục năm qua (1972-2012)! Việc 
trình  lên Quý Ngài lãnh đạo tối cao không nhằm tìm ân huệ hay giúp đỡ can 
thiệp, nhưng để làm trọn nhiệm vụ kính báo. 

Tự do tôn giáo là quyền căn bản và thánh thiêng! 

Tự do tôn giáo không phải là một ân ban, mà là một quyền căn bản thánh 
thiêng! Chúng tôi đã theo đuổi con đường gặp gỡ, trao đổi đối thoại. Từ 
Thôn, lên Xã, lên Huyện, lên Tỉnh. Rồi lại từ Tỉnh, xuống Huyện, xuống Xã 
! Và nay xin lên tận Trung Ương cho trọn tình vẹn nghĩa. Với cấp Tỉnh hay 
Xã, Thôn, chúng tôi cảm thấy còn có thể đối thoại được với các vị như: Ông 
Bí thư tỉnh Hà Ban, Ông Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng, Thiếu 
tướng Giám đốc Sở Công An  Lê Duy Hải; còn với cấp huyện Đăk Hà, cách 
riêng với Ông Bí Thư Hạnh, xem ra khó quá! Kể cả suốt mấy chục năm nay 
(1972-2012) Huyện Đăk Hà, đối với người công giáo, vẫn được mệnh 
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danh một “Huyện ghét đạo nhất” Tỉnh. Chuyện “hành hạ người có 
đạo” tinh vi đến nỗi đến giờ này vị giám mục khả kính hiền lành P.Trần 
Thanh Chung vẫn cứ nói : “Đi __, _______ (cqcs Đăk Hà) cũng không cho” 
(Xin phép không tiện viết đầy đủ).  “Nhóm Hàmòn” - mà một số cán bộ đã 
vô tình “phóng đại” thành “Tà đạo Hàmòn”do một số yao phu dựng nên - 
cũng chính là “thành tích của chính sách cấm cách của huyện Đăk Hà”, vì 
hơn 30 (1972-2004) năm anh chị em tại Hàmòn vẫn chịu cảnh 3 không – 
không linh mục, không nhà thờ, không bí tích! Mãi tới năm 2004, chúng tôi 
mới được phép xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên nhỏ xíu với kích thước 7m x 
10m tại Kon Trang Hlong Hloi sau cả mấy năm “đấu tranh đối thoại”. 
Ngày khánh thành, 95% giáo dân đứng ngoài trời, đứng trên đất “của nhà 
nước”, vì chính quyền chỉ cắt trả Giáo hội có 10m ngang dọc mà thôi! 
Chẳng lẽ “tự do tôn giáo là như thế sao!?” 

“Tất cả vì ích quốc lợi dân”.   

“Tất cả vì ích quốc lợi dân”! Ngày 30.03.2012, trong buổi tiếp Thiếu tướng 
Lê Duy Hải, Giám đốc Sở Công An tỉnh Kontum đến thăm và trao đổi về 
chuyện Turia Yôp tại Tòa Giám Mục Kontum, Linh mục Tổng đại diện 
Nguyễn Vân Đông đã bất ngờ hỏi : “Nếu chính quyền không cho Đức Cha 
đến dâng lễ tại Turia Yôp, Đức Cha có đi không? Nếu Đức Cha không đi, 
xin Đức Cha từ chức cho rồi”! Một câu hỏi nói lên được ý nguyện và lập 
trường của cả gia đình Giáo phận. Được đặt lên phục vụ dân mà không phục 
vụ dân “đến nơi đến chốn” thì từ chức là phải đạo thôi! Chúng tôi đã trả lời 
thật rõ ràng: “Vấn đề ở đây là quyền lợi và hạnh phúc của người dân trên 
hết! Vì hạnh phúc chính đáng của người dân có đạo, dù có bị cấm, tôi vẫn 
phải đi!”. Như “con giun bị dày xéo”, nó cũng quằn quọai để thoát chết! 
Người có đạo chúng tôi, một khi bị dồn ép quá, bị dồn ép  gần 40 năm rồi, 
cũng muốn được thở, được “sống cho ra sống”! Chính Quý Ngài đã học và 
từng dạy “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” và “Đấu tranh là hạnh 
phúc!” Đơn giản vậy thôi! Có ai lại đi chụp cho con giun “cái mũ chống đối 
người giẫm lên nó” đâu! Đừng ai chụp cho cái mũ phản động hay chống đối 
người thi hành công vụ, cũng đừng ai vu cho cái tội âm mưu lật đổ Chính 
Quyền hoặc diễn tiến hòa bình này nọ! Oan lắm! 

Chính quyền Đăk Hà nêu lý do “tình hình trật tự an ninh không đảm bảo”  
không thuyết phục được ai trong cái thế giới kỹ thuật số hôm nay, lại còn 
không sợ xúc phạm đến danh dự công lao bao người con của một đất nước 
từng tự hào “đánh thắng hai tên đế quốc đầu xỏ” sao? Sau hơn 30 năm 
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hoà bình, mà không bảo đảm an ninh tối thiểu cho dân tại một vùng chỉ cách 
QL 14 vài cây số, ở sát nách thị trấn Đăk Hà giàu nhất tỉnh Kontum, thì phải 
hiểu thế nào? 

Còn bảo: “Chưa có nơi thờ phượng”, “Ở đây bà con giáo dân không cần 
linh mục, bà con giữ đạo tại gia” hoặc “các yao phu làm lễ cho bà con có 
đạo” đều không lọt tai một ai có chút lương tri và có chút trí khôn!!! Chẳng 
lẽ đến hôm nay vẫn coi “Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân” nên cần 
cấm đoán hoặc tiêu diệt sao? Hay“Tôn giáo là một tổ chức phản động” như 
một cháu dân tộc lớp 10 mới hỏi chúng tôi như thế tháng trước đây!? Có lúc 
nào Quý Ngài giật mình chợt nảy ra ý nghĩ “Trời ơi! Giặc Tàu từ Biển Đông 
đã tràn tới Đăk Hà rồi” không? 

Kính thưa Quý Ngài, 
Sau khi đã kiên trì và nhẫn nại gặp gỡ, trình bày, đối thoại, chúng tôi phải 
làm gì cho phải đạo? Xin Quý Ngài xét cho, chúng tôi nên chấp hành lệnh 
cấm đạo qua VT 269/UBND-NC của huyện Đăk Hà hay nghe theo khát 
vọng và nhu cầu sống quyền tự do tôn giáo chính đáng của mấy ngàn người 
dân có đạo Vùng Turia Yôp đã được Hiến Pháp và Luật Nhà Nước 
CHXHCNVN công nhận? Nghe Lời Thiên Chúa hay nghe lời sai trái của 
người đời?  Hôm nay chúng tôi cũng muốn lập lại đại ý nội dung trong thư 
gửi các vị lãnh đạo cao nhất Nước ngày 11.09.2008: “Chúng tôi không dại 
gì chống chế độ, chúng tôi quan niệm chế độ hôm nay như một con tàu lênh 
đênh trên biển cả nhiều sóng gió. Chỉ cần hướng cái bánh lái nhỏ xíu một 
chút là dân được hưởng tự do hạnh phúc, mà chính quyền cũng hạnh phúc 
tự do”(2). Hy vọng qua vụ Turia Yôp này, Quý Ngài ở Trung Ương hiểu 
dân tình hơn; các quan chức địa phương thương người dân có đạo hơn , để 
cùng nhau xây dựng một xã hội có nhân nghĩa hơn, huynh đệ hơn và bình 
đẳng hạnh phúc hơn! Xin đừng ai quên: Chính những cán bộ đầy tớ nhân 
dân mà tham nhũng, quan liêu, hành dân mới thực sự là những kẻ đang phá 
chế độ! Dầu sao, là người có Đạo, chúng tôi vẫn phải cám ơn Quý Cấp, vì 
có những vụ như Turia Yôp, Tin Mừng yêu thương được loan báo rộng rãi, 
và chính chúng tôi, những sứ giả Tin Mừng, cũng được nhắc nhở: “Hãy rao 
giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” 

(2Tm 4,2). 
Trân trọng, 

+ Micae Hoàng Đức Oanh 
Giám Mục Giáo Phận Kontum. 
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Hàng trăm giáo dân Lào ở vùng giáp biên giới Thái Lan tham dự phụng 
vụ mừng Chúa Phục Sinh trong sân nhà nguyện bị nhà nước chiếm giữ 

 
Chừng 200 giáo dân thuộc giáo xứ Kengweng của giáo phận Thakhek lần 
chuỗi, hát thánh ca và đọc Kinh Thánh để mừng Chúa Phục Sinh trong sân 
của nhà nguyện Đức Mẹ Ban Ơn. Trong khi ngoài cổng nhà nguyện, bốn 
dân quân du kích mang súng theo dõi các hành động của họ. 
“Chúng tôi cùng hiệp ý cầu nguyện xin Chúa Phục Sinh soi sáng cho chính 
quyền để họ trả lại nhà nguyện cho chúng tôi” – nữ tu Joshephine Seusy, 
người tổ chức buổi phụng vụ, cho biết. 
Chị Seusy thuộc dòng Mến Thánh Giá Lào kể nhà nguyện rộng chừng 200 
mét vuông tọa lạc trong sân vườn rộng chừng 300 mét vuông bị chính quyền 
tỉnh Savannakhek dán giấy niêm phong hồi cuối tháng Hai. Nhà nguyện 
được giáo dân xây năm 1964 tọa lạc tại huyện Xaybuly thuộc tỉnh 
Savannakhek. 
Theo nữ tu 62 tuổi, chính quyền chiếm giữ nhà nguyện vì họ nói rằng nhà 
nguyện không có giấy tờ chứng minh và hiện nay phần đất này vẫn chưa 
được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. 
Chính quyền dự định xây một trường học ở đó, chị nói. 
Chị kể hôm thứ Bảy Tuần Thánh, ba giáo dân bị công an huyện Xaybuly 
mời đến trụ sở của họ để làm việc vì đã xé tờ giấy niêm phong trước cửa nhà 
nguyện, sau khi giáo dân tập trung vào sáng Chúa Nhật 1-4 để mừng lễ Lá. 
Nữ tu cho hay một số linh mục từ các địa phương khác vẫn bị chặn và hỏi 
giấy tờ khi đến đến giải tội, dâng lễ Giáng Sinh, hoặc các lễ trọng cho giáo 
dân. 
Chị Seusy và năm đệ tử của mình đưa Mình Thánh Chúa, tổ chức phụng vụ, 
rửa tội, cử hành nghi thức an táng và dạy giáo lý cho giáo dân. 
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Có khoảng 3.000 giáo dân trong tổng số gần 850.000 dân đa số là theo Phật 
giáo sống trong tỉnh Savannakhek. 

Phóng viên ucanews.com từ Xaybuly 
Laos, April 10, 2012  

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

 
Khởi Công San Mặt Bằng Khu Đất Xây Dựng Thánh Đường 

Cha xứ Tom Burdick đã thông báo cho toàn Giáo Xứ một tin vui: đầu tháng 
11/2012 sẽ bắt đầu ủi đất san mặt bằng chuẩn bị cho việc xây dựng Thánh 
Đường. Xin thêm lời cầu nguyện để chúng ta sớm có một Thánh Đường 
trang nghiêm cho việc thờ phượng. 

Lưu Ý: Đường Đi Một Chiều khi ra vào Nhà Thờ 

Để tránh những tai nạn đáng tiếc trong những giờ hành lễ vì có nhiều xe đi 
ra vào khu vực Nhà Thờ, đề nghị quý ông bà anh chị em lái xe vào Nhà Thờ 
bằng lối đi bên phải của bãi đậu xe và đi ra bằng lối đi bên trái của bãi đậu 
xe. 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Trách Nhiệm Của Người Ngôn Sứ Trong Hoàn Cảnh Thế Giới Ngày 
Nay 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

Nói đến trách nhiệm của người ngôn sứ, nói riêng, và của người tín hữu nói 
chung, chúng ta nhớ ngay đến lời Chúa trong Sách E-dê-kien sau đây: 

“Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt người làm người canh gác cho nhà 
Ít-ra-en. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta bảo cho chúng 
biết. Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: “Hỡi tên gian ác, chắc chắn 
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ngươi phải chết”, mà người không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường 
xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi 
người đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ 
bỏ con đường của nó mà trở lại. Nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết 
vì tội của nó. Còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình” (Ed 33:7-9) 

Lời Chúa trên đây thức tỉnh và nhắc nhở những ai có trách nhiệm dạy dỗ 
chân lý và loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô, đặc biệt trong hoàn 
cảnh thế giới ngày nay, nơi con người đang phải sống trong hai nghịch cảnh 
: một đàng là chủ nghĩa vô thần (atheism) chối bỏ Thiên Chúa, bài xích và 
bách hại mọi niềm tin tôn giáo để chỉ còn đề cao sức cần lao, óc sáng tạo, 
hứa hẹn một “cánh chung luận” hão huyền về một thiên đường hạ giới. 
Nhưng thực chất và thực tế đã cho thấy đó chỉ là lừa bịp để che đậy những 
bất công, gian dối, độc ác và bóc lột người cách vô nhân đạo mà thôi. Đàng 
khác, là chủ nghĩa đưa vật chất, tiền tài, danh vọng và mọi vui thú vô luân 
vô đạo lên ngôi Thượng Đế. Đây cũng là một hình thức vô thần của chủ 
nghĩa tục hóa (laicism, secularism) đang lan tràn ở khắp nơi, mà hậu quả là 
phá hủy mọi giá trị tinh thần, luân lý, đạo đức cũng như coi rẻ hay khinh chê 
mọi niềm tin tôn giáo để chi biết sống và hưởng thụ tối đa mọi vui thú trên 
đời này trong giây phút hiện tại, không cần thắc mắc gì về một “cánh chung 
luận nào” cho tương lai của thân phận con người. 

Cả hai chủ nghĩa trên đây đều không đem lại hạnh phúc thực sự cho con 
người, nếu không muốn nói là chỉ xô đẩy cho nhanh con người vào hố sâu 
của nghèo đói cả về thể xác lẫn tinh thần và đạo đức. 

Vì một đàng, kẻ cai trị chỉ mượn bình phong giải phóng để che đậy thực chất 
phi nhân của chủ nghĩa, lòng tham ô vô đáy của kẻ cầm quyền, muốn vơ vét 
mọi của cải cho tập đoàn mình, gửi tiền ra nước ngoài để phòng thân sau khi 
đã bóc lột người dân cách tàn nhẫn, vô nhân đạo trong một chế độ cai trị độc 
đoán, phi dân chủ, phi đạo đức. Mọi sáo ngữ về tự do, độc lập và hạnh phúc 
chỉ là cái thúng quá nhỏ không thể úp được con voi khổng lồ gian ác, lừa 
bịp, dối trá, không thể thuyết phục được ai tin theo, ngoại trừ những kẻ ngây 
thơ, xu nịnh. 

Mặt khác, bên kia thái cực, là những kẻ tôn thờ vật chất, đưa tiền tài lên ngôi 
Thượng Đế, nên cũng tìm mọi cách để có nhiều tiền bạc và của cải vật chất 
bất cần mọi nguyên tắc công bình và luân lý, đạo đức. Bọn này - điển hình ở 
Mỹ- đã cấu kết, mua chuộc (lobby) những kẻ có quyền trong ngành lập pháp 
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(Quốc Hội) và hành pháp (chánh phủ) để mặc sức thao túng thị trường tài 
chính và kinh tế, để làm giầu trên sự nghèo đói, thất nghiệp của hàng triệu 
người dân trong các chế độ tư bản, đặc biệt là ở Hoa Kỳ nơi tập đoàn 
Wallstreeters, tức đại chủ nhân các ngân hàng lớn ở New York, đã và đang 
chi phối nền kinh tế Mỹ và thế giới với những sảo thuật kinh tài “siêu cộng 
sản” để mặc sức vơ vét của cải nhờ khuynh đảo thị trường chứng khoán, 
tăng giá dầu hỏa theo ý muốn để kiếm lời đến hàng trăm tỷ dollars ! (Thực 
quá vô lý khi cùng một hãng săng như Shell, Exxon, Conoco… mà ba trạm 
xăng trên cùng một đường phố bán ba giá khác nhau, có chỗ cách nhau từ 10 
đến 20 cents 1 gallon !!). Thực trạng tham ô, vô nhân đạo của bọn tư bản 
mất lương tri này đã khiến người dân Mỹ lần đầu tiên phải phản ứng mạnh 
mẽ với phong trào “Walls occupy” rầm rộ chiếm giữ các con đường có các 
ngân hàng trong năm qua ở các thành phố lớn để phản đối bọn tài phiệt cẩm 
đầu và thao túng các ngân hàng lớn ở New York, khiến cho kinh tế Mỹ 
xuống dốc thê thảm từ mấy năm qua. 

Như thế, về mặt luân lý, đạo đức thì cả hai chủ nghĩa vô thần, và chủ nghĩa 
suy tôn vật chất và tục hóa đều gặp nhau ở một điểm tương đồng: đó là hạ 
giá con người vì chà đạp lên mọi giá trị tinh thần, luân lý và đạo đức là nền 
tảng của xã hội loài người, khác biệt với loài vật sống trong rừng hoang. Cụ 
thể, vì không tôn trọng sự sống, một quà tặng quí giá nhất mà Đấng Tạo 
Hóa- tức Thiên Chúa của người có niềm tin- đã ban tặng cho con người, nên 
người ta đã coi mạng sống của một thai nhi không bằng mạng sống của con 
vật như chó, mèo, rùa (turtle) chim… Bằng cớ ở Mỹ, người ta đã ban hành 
luật bảo vệ súc vật, cấm hành hạ súc vật nhưng lại cho phép phá thai, tức 
giết người hợp pháp, khiến hàng triệu thai nhi bị giết hàng năm ở Mỹ, đặc 
biệt ở Trung Hoa lục địa, và Viêt Nam, hậu quả của chính sách hạn chế sinh 
đẻ !!! Thêm vào đó, người ta đang tìm cách định nghĩa lại về định chế hôn 
nhân để hợp thức hóa “hôn nhân đồng tính=same sex marriage) làm đảo lộn 
nền tảng gia đình đã có trong mọi xã hội loài người từ xưa đến nay. Chưa 
hết, chủ nghĩa tục hóa đã và đang thay đổi bộ mặt của con người, từ loài 
“linh ư vạn vật” có lý trí và lương tâm để sống phù hợp với trật tự luân lý và 
đạo đức, trở thành những người không có lương tri để chỉ biết tìm mọi thú 
vui, mọi lợi lãi trần thế bất kể sự cấm đoán của lương tâm và ý thức đạo đức, 
luân lý. 

Do đó, xét về hậu quả, thì chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa vật chất, tục hóa 
đều đáng phải nghiêm khắc lên án và quăng vào thùng rác, vì thực chất phi 
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luân, vô đạo, kẻ thù của tự do chân chính và hạnh phúc của con người còn 
lương tri lành mạnh. 

Trước thực trạng nói trên của bộ mặt thế giới ngày nay, người có sứ 
mệnh rao giảng và bênh vực cho chân lý phải làm gì? 

Chắc chắn, với chức năng hoàn toàn thiêng liêng (spiritual competence), 
người rao giảng Tin Mừng và dạy dỗ chân lý không hề có trách nhiệm phải 
kêu gọi ai nổi dậy để lật đổ một chế độ nào. Nhưng cũng không được bênh 
vực và xu nịnh chế độ chính trị nào để công khai về hùa với kẻ gian ác, kẻ 
thù của tự do, của công lý, của luân lý, đạo đức và phúc lợi chân chính của 
con người. 

Thử hỏi : nịnh bợ và về hùa như vậy, thì có phù hợp với chức năng ngôn sứ, 
với trách nhiệm dạy dỗ và bênh vực cho chân lý, cho lẽ phải và công bình, là 
nền tảng của một xã hội lành mạnh trong cộng đồng nhân loại hay không? 

Thánh Phaolô đã nói “… Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin 
Mừng” (1 Cor 9 :16) 

Có nghĩa là nếu người Tông đồ của Chúa Kitô ngày nay mà không lo rao 
giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa mà chỉ lo bênh vực cho sự gian trá, xu 
nịnh kẻ có quyền thế để tìm lợi ích cho riêng mình, thì đã tự đánh mất sứ 
mạng thiêng liêng nói trên, và như vậy thật khốn cho ai đã dấn thân vào con 
đường mù quáng, khiến phản bội chức năng thiêng liêng này như Thánh 
Phaolô đã dạy trên đây. 

Thật vậy, chính vì bỏ quên chức năng thiêng liêng của mình, nên một số 
người có chung lâp trường đã họp lại thành “đàn kéc nịnh bợ” để chỉ biết ca 
chung một bài tôn vinh sự giả dối, bất công, và bóc lột người, nhắm mắt, bịt 
tai trước những bất công và tha hóa của xã hội, để tiếp tay với tập đoàn cai 
trị, bưng bít sự thật, không dám đòi công lý và tự do tin ngưỡng, tự do tôn 
giáo, là những quyền căn bản của con người được công pháp quốc tế nhìn 
nhận. Và tệ hai hơn nữa, người ta vẫn chưa quên một người trong “đàn kéc 
này” trước đây đã đọc một bài “tham luận chính trị” để đời, vì nội dung xu 
nịnh quá trắng trợn và hạ cấp, quá trơ trẽn vô liêm sỉ về thực chất của điều 
mình nhắm mắt ca tụng, để trục lợi cá nhân, phương hại cho vai trò và chức 
năng của người rao giảng Tin Mừng và dạy dỗ chân lý.! 

Nhưng xem ra cho đến nay, “đàn kéc” này vẫn chưa thức tỉnh, chưa sám hối 
để quay về với lẽ phải, để thi hành tốt chức năng ngôn sứ của mình, nhận 
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lãnh từ Phép rửa, Phép Thêm sức và truyền Chức Thánh 

Và nếu cứ tiếp tục mù quáng trong “thân phận đàn kéc” của mình thì họ sẽ 
làm chứng tá cho ai, cho giá trị nào, xét theo phán đoán của lương tâm và 
phê phán của dư luận quần chúng khách quan ? 

Không ai muốn họ phải chống đối trong mưu đồ lật đổ chế độ nào, nhưng 
chỉ mong đợi họ sống đúng với chức năng của mình là người có ơn gọi đi 
rao giảng sự công chính, chân lý và bác ái trong những môi trường quá ung 
thối vì gian ác, tham ô, lừa đảo, dối trá, phi nhân và vô luân, vô đạo. Đáng 
lẽ, với chức năng và kiến thức của mình, họ phải hơn ai hết nhận rõ bản chất 
của thể chế chính trị - để rồi - nều không có can đảm thi hành sứ vụ ngôn sứ 
của mình là bênh vực cho sự thật, cho công bằng, cho luân thường đạo lý thì 
phải câm miệng đi, để đừng trắng trợn tiếp tay cho sự dữ được hoành hành. 
vì như vậy, thật “khốn cho họ vì đã không rao giảng Tin Mừng” mà ngược 
lại, còn gây cản trở không cho Tin Mừng được rao giảng để đem công lý vào 
nơi bất công, đem bác ái yêu thương vào nơi oán thù, trống vắng tình người, 
đem ánh sáng chân lý vào nơi tối tăm, sình lầy vì tội lỗi. Chúa nói : “ai có 
tai nghe, thì nghe” (Mt 13: 43; Mc 4:23; Lc 8: 8) 

Mặt khác, bên kia thái cực là những người đang sống với “văn hóa của sự 
chết”,chối bỏ mọi niềm tin tôn giáo, để chỉ biết đua nhau tìm kiếm tiền của 
và mọi thú vui vô luân vô đạo, khinh chê mọi giá trị tinh thần, luân lý, đạo 
đức. Cứ xem những quảng cáo từ trong và ngoài nước về sửa chữa thân xác 
cho hấp dẫn, sexy, những nơi công khai giúp phá thai, những xòng bạc lớn 
nhỏ, những nơi ăn chơi sa đọa và nhìn xem trên truyền hình chiếu lại những 
người đã trên 60,70 đang ôm nhau nhảy nhót cuồng loạn trong những cuộc 
vui thâu đêm ở các hộp đêm, thì đủ biết con người ngày nay đang đi về đâu, 
đang khao khát cái gì cho mục đích cuối cùng của đời mình. 

Người Âu Mỹ nhảy nhót là chuyện bình thường theo văn hóa của họ. Nhưng 
người Việt Nam đua đòi nhẩy nhót thì lại khác. Trò chơi này không phải chỉ 
để giải trí mà chính là lối sống dẫn đến sa đọa của những người “no cơm 
dửng mỡ”, coi nhẹ đời sống tinh thần, đời sống đức tin, đặt hy vọng vào một 
Thiên Chúa cực tốt cực lành, và một đời sống hạnh phúc bất diệt trên Nước 
Trời mai sau. Nếu ai có niềm tin đó, thì phải thể hiện khát vọng muốn đạt 
được ngay từ bây giờ bằng thái độ sống khinh chê mọi chủ nghĩa vô thần, 
chuộng vật chất và tục hóa đang làm ung thối con người ở khắp nơi trên thế 
giới ngày nay. 
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Do đó, người có chức năng rao giảng và người nghe Tin Mừng đều được 
mời gọi phải sống Tin Mừng đó cách cụ thể để trở nên nhân chứng cho 
Chúa Kitô, Đấng đã đến để rao giảng chân lý và “đã hiến mạng sống mình 
làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20: 28). Chân lý mà Chúa Kitô rao 
giảng phải là ánh sáng soi đường cho chúng ta đi để không vấp ngã vì mọi 
mưu chước của gian tà và mọi sự dữ mà biết bao người đang sống trong đó 
và lôi kéo người khác đi theo họ vào chốn hư mất đời đời. 

Cách riêng, người có chức năng ngôn sứ, phải có can đảm vạch rõ cho tín 
hữu biết những nguy hại của chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa vật chất và tục 
hóa đang thống trị thế giới ngày nay, thay vì chỉ lo kiếm tiền để xây nhà thờ, 
nhà xứ cho khang tranh bề ngoài mà trống vắng bên trong. 

Như thế, là người tín hữu Chúa Kiô, dù ở cương vị nào, người rao giảng hay 
người nghe Tin Mừng được rao giảng, tất cả phải hiểu và tin chắc rằng mọi 
sự trong trần thế này, như tiền bạc, danh vọng, kim cương hột xoàn, thân 
mình hấp dẫn sexy nhờ đi sửa chữa … đều sẽ tiêu tan mau chóng theo thời 
gian. Và, “hỡi kẻ ngu ngốc, nếu đêm nay Ta đòi hồn mi, thì những gì 
ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Kẻ nào thu tích của cải cho mình mà 
không lo làm giầu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó” 
(Lc 12 : 20-21) 

Lời Chúa trên đây là tiếng chuông báo động cho những ai đang chạy theo 
danh vọng trần thế, nịnh bợ kẻ quyền thế, ca tụng sự gian tà, hay ngụp lặn 
trong “văn hóa của sự chết” biết thức tỉnh để từ bỏ con đường dẫn đến hư 
mất đời đời, nếu người ta còn tin có sự sống và hạnh phúc vinh cửu đó, sau 
khi chấm dứt hành trình của mình trên dương thế này. Cách riêng, người tín 
hữu Chúa Kitô, thì đây là thời điểm thuận tiện để suy niệm lời Chúa trong 
Tin Mừng Thánh Marcô dưới đây: “Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên 
Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1:15) 

Sám hối để nhìn nhận nguy hại của mọi tội lỗi, và quay về với Chúa xin 
Người thứ tha để sống xứng đáng với tình thương và công lý của Người hầu 
được cứu độ. 

Tóm lại, giữa một thế giới gian tà, đầy rẫy sự dữ, sự xấu, người tín hữu 
Chúa Kitô, hơn bao giờ hết, được mong đợi sống nhân chứng đích thực cho 
Chúa để mời gọi thêm nhiều người khác tin, yêu Chúa, nhờ đời sống nhân 
chứng của mình, và như thế sẽ góp phần đánh tan mây mù của tội lỗi và mọi 
sự dữ đang bao phủ thế giới ngày nay. 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
  
Giám mục bụi bờ 
 
 

 
 

VRNs (22.12.2010) - Tôi đến Tây Nguyên trong những ngày lạnh giá mùa 
đông. Tin tức đưa về từ miền Bắc có nơi xuống còn 0,8 độ. Phố núi mùa 
đông nên chắc chắn rằng “ở đây buổi chiều, quanh năm mùa đông”. Nghe 
anh em bảo, bây giờ phố núi không còn quanh năm mùa đông nữa, vì rừng 
bị tàn phá và những mảng bê tông to lớn đang sừng sững mọc lên ở khắp 
nơi, rồi thiên nhiên ở đây sẽ bị bức tử như Đà Lạt thôi. Tôi chậm rãi cố gắng 
thưởng thức sự ngọt ngào của thiên nhiên trước giờ giãy chết. 
Trước khi làm một cuộc hành trình lên phố núi, tôi đã đọc bài “Vị Giám 
Mục nhặt rác” của tác giả Kỹ sư vườn, hình ảnh về Đức Cha Micae in đậm 
rõ trong tâm trí tôi. Chẳng phải khi đọc bài viết này mà tôi có sự cảm phục 
ngài, nhưng hơn ba năm về trước, khi tôi có dịp đến Kontum, gặp ngài ở 
Tòa Giám Mục, sau những câu chuyện vui vẻ râm ran hết sức đơn giản và 
gần gũi, tôi chào ngài để theo anh em đi thăm Đức Cơ. Ngài tiễn chúng tôi 
ra cửa với lời nhắn “Các cậu đi trước đi, tớ còn một chút việc, tớ sẽ đến  

sau”. 
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Chúng tôi tới Đức Cơ, thăm ngôi nhà thờ dáng dấp căn nhà của anh em 
dântộc, bằng những vật liệu gỗ phên tre nứa từ địa phương, anh em tôi đã 
dựngnên một nơi thờ phượng đặc thù tính dân tộc J’rai. Quỳ trong ngôi nhà 
thờ độc đáo này, tôi cảm nhận tình thương của Chúa thât đặc biệt dành cho 
những kẻ nghèo, những kẻ bị bỏ rơi, tôi kính trọng đức tin đơn sơ nhưng rất 
trong sáng và mãnh liệt của anh em dân tộc, Chúa thật tuyệt vời, Chúa có 
những cách thế để bù đắp những bất công do con người gây ra. 
Rời nhà thờ Đức Cơ, anh em “dụ” tôi qua biên giới vào rừng sâu hơn để 
thăm các làng dân tộc, thăm những tâm hồn, những con người được Chúa 
thương đặc biệt, Chúa dành riêng cho Chúa và cho những ai từ bỏ tất cả vì 
Tin Mừng. Thật đặc biệt và thật thú vị với những cảm giác lạ lùng khi đứng 
bên những nhà thừa sai rất bình thường vì là anh em mình, nhưng cũng rất 
cao cả, rất huyền nhiệm vì họ đang đứng giữa rừng sâu, giữa những con 
người trong sự tuyệt đối bí mật của rừng, Chúa dành riêng cho họ, Chúa 
dành làm phần thưởng cho họ, không một luật lệ nào, không một sự kiểm 
soát nào, không một thứ thói đời nào đến được với họ trừ Tin Mừng. 
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Vượt trở lại biên giới về Việt Nam, anh em dẫn tôi về khu chợ gần biên giới, 
trời đã quá trưa và mệt mỏi, món dê núi được anh em giới thiệu như là đặc 
sản của vùng biên giới này, lạnh và đói nên chúng tôi rất vui vẻ vô tư 
thưởng thức. Sau cơm trưa, chúng tôi trở lại nhà thờ Đức Cơ, khi xe vào sân 
trong, bất ngờ chúng tôi thấy Đức Cha đang ngồi ngoài hiên, trò chuyện với 
những người bà con dân tộc. Ngạc nhiên và bối rối, tôi hỏi Đức Cha đến khi 
nào, ngài nói đến lâu rồi, không biết chúng tôi đi đâu nên ngài ngồi chờ. Tôi 
hỏi ngài ăn gì chưa, ngài nói ăn rồi, chúng tôi hỏi ăn cái gì và ở đâu, ngài nói 
ngài vào lục trong bếp, thấy có khoai và cơm, ngài đã lấy và ăn! Ăn xong ra 
ngoài hiên nhà thờ ngủ một giấc, tỉnh dậy khi thấy bà con dân tộc đi qua, 
ngồi lên trò chuyện với họ. Tôi không thể tin đây là sự thật, tôi không thể tin 
rằng một vị Giám Mục quyền cao chức trọng lại sinh hoạt như thế, anh em 
tôi bảo, ngài vẫn vậy! Vẫn vậy nghĩa là vẫn rất bình dân như vậy, vẫn xông 
xáo và gần gũi con cái như vậy, vẫn giản đơn và chan hòa như vậy. Khi ấy 
tôi không dám dùng một danh xưng nào để gán cho ngài, nhưng hôm nay, có 
một ông kỹ sư vườn nào đó đã dám gọi ngài là “Giám Mục nhặt rác”, xin 
cho tôi vô phép được gọi ngài là “Giám Mục bụi bờ”. 
 

 
 

Lần này đến Tây Nguyên, vẫn như cũ, ngài tiếp chúng tôi trong căn phòng 
đơn sơ tềnh toàng của ngài. Tòa nhà chung quanh thật đẹp, thấp thoáng 
trong bóng cây, khuôn viên rộng lớn, nhưng căn phòng của vị Giám Mục thì 
lại rất giản dị, bộ bàn ghế salon ngay gần bàn làm việc, bước vào phòng 
trong là cái giường ngủ cũ kỹ tầm thường của ngài, bước qua một gian 
phòng khác nữa đồ đạc sách vở lộn xộn như nhà kho, cái ngách cuối cùng là 
nhà vệ sinh. Những điều này biết được vì ngài bảo chúng tôi đi việc cần 
trước khi cùng chúng tôi rời Tòa Giám Mục. Tôi đã có dịp ghé thăm rất 
nhiều giáo xứ, miền xuôi cũng như miền ngược, trong kiến trúc, giá trị căn 
nhà được đánh giá bởi tiêu chuẩn nhà vệ sinh, cũng như khoảng cách từ nơi 
nghỉ hay làm việc đến nhà vệ sinh, nếu được phép đánh giá, với cả hai tiêu 
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chuẩn trên, xin có ý kiến rằng nhà vệ sinh của ngài thua xa rất nhiều nhà vệ 
sinh của nhiều cha xứ. Còn vật dụng, không có gì ngoài một cục xà bông và 
một vài vật dụng rất bình thường khác. Cái áo không làm nên thầy tu, nhưng 
nó phản ánh khá rõ nếp sống của con người, chọn lựa của con người. Tôi 
vẫn đầy ngạc nhiên về sự khó nghèo đơn sơ của một vị Giám Mục. 

Sau hành trình thăm viếng một nơi như đã định, ngài hướng dẫn tài xế tiếp 
tục đi xa hơn để khám phá những con đường mới, vì quá mới nên đôi chỗ tài 
xế ngại ngần không dám đi tiếp. Ngài thúc giục cứ đi, và bảo đảm rằng nếu 
xe gặp lầy ngài sẽ xuống xe để đẩy qua chỗ lầy với mọi người, từ đó mở ra 
cho đoàn chúng tôi những khám phá mới. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, 
mọi người ngỡ tưởng dẫn vào một nhà máy thủy điện nào đó, ai ngờ lại là 
con lộ dẫn vào một làng người dân tộc Gié. Ánh mắt của ngài sáng rực lên 
khi nhìn ra một ngôi làng dân tộc nhấp nhô sau rặng cây bên dưới thung 
lũng, ngài nói luôn miệng về niềm vui khám phá này. Vào làng, bước ra 
khỏi xe, ngài tiến đến với những bà con dân tộc, tìm cách bắt chuyện bằng 
các thứ ngôn ngữ mà ngài biết được, may thay có vài người biết nói tiếng 
Bana, ngài vội vã ghi hình, thăm hỏi đủ thứ, trước khi chia tay ngài không 
quên nói với họ ngài sẽ trở lại thăm họ lần nữa. Trên xe có một số trái cây, 
ngài lấy đưa hết cho họ và vui vẻ chụp hình chung. Cứ vậy ngài mê mẩn với 
những ngôi làng dân tộc quên cả thời gian, trên xe đã có người dám vượt 
qua sự tế nhị để nhắc ngài rằng đã 2g00 chiều mà chúng ta chưa ăn trưa, 
ngài đồng ý quay xe đi tìm một quán ăn bên đường để lót dạ. Chiều xứ sở 
Tây nguyên đã bắt đầu có gió lạnh, cái đói càng làm chúng tôi lạnh hơn, 
hình như ngài không biết đói. 

Qua chuyến hành trình với ngài, và những gì trong quá khứ tôi có thông tin 
về ngài, tôi nhận ra một giá trị có thật mà ngài theo đuổi, đó là Ơn Cứu 
Chuộc phải đến với mọi người, gieo vãi Ơn Cứu Chuộc là quyền bất khả 
xâm phạm của Hội Thánh. Giám Mục cũng như mọi Kitô hữu có trách 
nhiệm tìm kiếm và chia sẻ Ơn Cứu Chuộc đó cho mọi người, nhất là người 
nghèo, người đang bị bỏ rơi hơn cả. 
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Nhiều năm về trước, khi được tin Tòa Thánh tuyển chọn Đức Cha Micae 
làm Giám Mục Kontum, tôi và một số bạn bè mỉm cười “đánh giá” không 
cao về con người này, nhìn chung không có gì trổi trang cả, vẫn cái nhìn rất 
thế gian, tiêu chuẩn bằng cấp, tiêu chuẩn trí thức, tiêu chuẩn bộ dạng,… 
không có cái nào đủ làm cho dư luận tin cậy. Nhưng những năm sau này, 
ngài trở thành vị Giám Mục dám lên tiếng về những bất công, những điều 
quá nhức nhối của xã hội, những cách hành xử coi thường và o ép tôn giáo 
tại những địa phương mà ngài biết. Nơi ngài lập trường về Giáo Hội rất rõ 
rệt, một lập trường về tự do tôn giáo, về quyền sống và quyền làm người. 
Khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Giáo sư Nguyễn Ngọc Lan đã chia 
sẻ cho chúng tôi (những sinh viên của ông) về Đức Gioan 23, ông tỏ vẻ hối 
tiếc và sám hối về những nhận định sai lầm ông đã có về Đức Gioan 23, vị 
Giáo hoàng mà ông đã có những đánh giá sai lầm khi được tuyển chọn, vị 
giáo hoàng ấy đã làm nên lịch sử Hội Thánh, đã mở được cánh cửa đón lễ 
Ngũ Tuần lần thứ hai. Trong tôi cũng cùng một nỗi day dứt ấy, cái cám dỗ 
đánh giá con người qua bằng cấp, qua bộ dạng, qua những hoạt động quả 
thật là một cám dỗ khó vượt thoát. 

 
 

Trong một bài góp ý của linh mục Chân Tín, dcct với Hội Đồng Giám Mục 
Việt Nam (2010), cha già Chân Tín đã mạnh dạn đề nghị có một vị Giám 
Mục dấn thân hoàn toàn cho công cuộc truyền giáo, vị Giám Mục này không 
có Giáo Phận phải chăm lo nhưng ngài có cả một đất nước để loan báo Tin 
Mừng, có bao nhiêu anh em dân tộc để dấn thân, để ăn bờ ngủ bụi, để yêu 
thương tìm kiếm, để mang Ơn Cứu Chuộc đến cho mọi người. Đức Cha 
Micae đã hé lộ cho cha già thấy về một ước mơ như vậy, một ước mơ về 
mục tử như lòng Chúa mong ước, xin hết lòng bái phục vị mục tử bụi bờ của 
Thiên Chúa. 

Lm. Tùng Dương, dcct. 
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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   

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với  
bantruyenthong@cddmlv.com 

 

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 

Free 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: 951-973-1566

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 


