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TIN MỪNG 

 "Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và 
đang cầu nguyện thì trời mở ra". 

Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong 
đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng 
rằng: "Gioan có phải là Đấng Kitô 
không?", Gioan lên tiếng bảo mọi 
người rằng: "Phần tôi, tôi rửa anh em 
trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn 
tôi đang đến, và tôi không xứng đáng 
cởi dây giày cho Người, chính Người 
sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần 
và trong lửa!" 

Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép 
rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã 
chịu phép rửa xong, Người đang cầu 
nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần 
Chúa ngự xuống trên Người dưới hình 
chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: 
"Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp 
lòng Cha". 
  



 2

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Chúa Giêsu chịu phép rửa – R. Veritas 
Một hiện tượng đáng lo ngại cho Giáo Hội tại Áo bên Âu Châu, đó là sự 
kiện con số những người tuyên bố rút tên ra khỏi Giáo Hội Công Giáo ngày 
càng gia tăng. Dĩ nhiên về nghĩa vụ, rút tên ra khỏi Giáo Hội có nghĩa là mỗi 
năm không còn phải đóng thuế tôn giáo nữa. Về quyền lợi, người tuyên bố 
rút tên ra khỏi Giáo Hội cũng sẽ tự rút phép thông công, nghĩa là chấm dứt 
mọi tham gia vào các Bí tích và đời sống của Giáo Hội. Nói cách khác, rút 
tên ra khỏi Giáo Hội cũng đồng nghĩa với chối bỏ mọi cam kết khi chịu 
phép rửa tội. 
Nhìn chung, thế giới Tây phương vốn được mệnh danh là Kitô giáo, hiện 
nay đã trở thành một vùng truyền giáo mới. Thật thế, trong những nước có 
con số người theo Kitô giáo, phép rửa thường chỉ còn là một nghi thức xã 
hội không hơn không kém. Người ta chỉ có lý khi nói rằng, suốt một đời 
nhiều người Tây phương chỉ đến nhà thờ có ba lần. Lần đầu khi chịu phép 
rửa để gia nhập vào một xã hội vốn được mệnh danh là Kitô giáo. Lần thứ 
hai để cử hành hôn phối cho long trọng. Lần thứ ba cũng là để cử hành tang 
lễ cho long trọng. 
Khi Giáo Hội chỉ được mời để có mặt ba lần như thế trong cả một đời người, 
thì quả thật người ta chỉ mang danh hiệu Kitô nhưng không sống trọn những 
cam kết của phép rửa. Hôm nay kỷ niệm Chúa Giêsu chịu phép rửa, Giáo 
Hội muốn mời gọi các Kitô hữu hãy đào sâu và ý thức về những cam kết khi 
chịu phép rửa tội.  
Trái với lối sống đạo cả đời đến nhà thờ chỉ có ba lần của người Tây 
phương, các tín hữu Kitô Việt Nam chúng ta lại tập trung đời sống đạo vào 
nhà thờ. Trái với những nhà thờ hầu như trống rỗng tại Tây phương, các nhà 
thờ Việt Nam chúng ta hầu như lúc nào cũng đông nghẹt người. Tuy nhiên, 
biết đâu những đêm đông chật ních trong các nhà thờ ấy lại không là những 
con người có lối sống hoàn toàn xa lạ, hay ngược lại với giáo huấn của Giáo 
Hội và Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Biết đâu đám đông sốt sắng cầu 
kinh ra rả trong nhà thờ ấy lại chẳng là những con người không hề biết đến 
thế nào là công bình, là bác ái, là tình liên đới, là quảng đại, sợ chia sẻ lòng 
cảm thông và sợ tha thứ. Nói tắt một lời, nếu chúng ta chưa sống cho ra 
người thì sự hiện diện đông đảo trong nhà thờ, những lời cầu kinh ra rả, hay 
những cuộc biểu dương long trọng chưa hẳn đã là thể hiện đích thực của 
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lòng tin. 
Khi đến nhận phép rửa của Gioan tại sông Giođan, nghĩa là khi đến dìm 
mình trong dòng nước, Chúa Giêsu đã muốn thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của 
mầu nhiệm Nhập Thể, Ngài muốn sống trọn thân phận con người mà thành 
phần tất yếu là cái chết. Qua cử chỉ này, Chúa Giêsu muốn nói lên sự vâng 
phục trọn vẹn với Chúa Cha, Ngài đón nhận cái chết như thể hiện tận cùng 
của tình yêu. 
Sống như một con người như Chúa Giêsu đã từng sống, chính là sống yêu 
thương và yêu thương đến độ sẵng sàng thí ban mạng sống mình. Đức Chúa 
Cha đã gọi Đức Chúa Giêsu là Người Con chí ái đẹp lòng Ngài mọi đàng, 
bởi vì Chúa Giêsu đã sống trọn ơn gọi làm người của Ngài. Đây chính là ý 
nghĩa của phép rửa mà Chúa Giêsu đã thiết lập và ủy thác cho Giáo Hội qua 
phép rửa ấy. Người Kitô hữu được mời gọi để sống trọn thân phận làm 
người như chính Chúa Giêsu đã từng sống. Thật thế, chỉ trong Chúa Giêsu, 
chúng ta mới thấy được thập giá và ơn gọi cao cả của con người. Chỉ trong 
Chúa Giêsu chúng ta mới thấy được thế nào là sống cho ra người. Chỉ trong 
Chúa Giêsu chúng ta mới hiểu thế nào là sống yêu thương. 
Thập giá vừa là biểu hiện cái chết của Chúa Giêsu, vừa là dấu chứng tình 
yêu của Ngài. Với phép rửa chúng ta được ghi dấu Thánh Giá trên người, 
chúng ta làm dấu Thánh Giá mỗi ngày và biết bao nhiêu lần trong cuộc sống 
chúng ta. Chúng ta treo Thánh Giá khắp mọi nơi, chúng ta đeo Thánh Giá 
trên người, và ước gì Thánh Giá ấy không chỉ là thứ trang sức trên ngực, 
trên cổ hay trên tai của chúng ta, mà phải là một nhắc nhở về tình yêu của 
Đấng đã yêu thương chúng ta đến độ thí ban mạng sống của Ngài cho chúng 
ta. Ước gì Thánh Giá luôn là động lực thúc đẩy chúng ta ngày càng sống cho 
ra người hơn. 
Nguyện xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những người đã thà chết hơn là 
bước qua Thánh Giá chối bỏ Chúa Giêsu, nay nguyện giúp cho chúng ta để 
chúng ta được luôn luôn trung thành với đức tin, thể hiện đức tin ấy bằng 
cuộc sống chúng ta, đó là giá trị của Tin Mừng. 

SỐNG ĐẠO 
 Bài học Trách Nhiệm Đầu Đời 
 Suốt năm, cậu bé đã nài nỉ xin mẹ một chiếc điện thoại di động. 
Và sáng sớm ngày Chúa Giáng Sinh, cậu được toại nguyện. Một chiếc 
iPhone “cáu cạnh” kèm theo một hợp đồng đợi sẵn dưới cây Noel trong nhà. 
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Hợp đồng không phải là từ công ty điện thoại mà là từ mẹ cậu bé, bà Janet 
Hoffman. Bà có 5 con và là cư dân tiểu bang Massachusetts. Cậu con trai 
Greg Hoffman vừa 13 tuổi. 
Hợp đồng có 18 điều với lời mở đầu như sau: 
“Chúc mừng Giáng sinh! 
Bây giờ con đã tự hào được làm chủ một iPhone. Thật tuyệt vời! Con đã 13 
tuổi và xứng đáng với quà tặng này. Nhưng với một vài quy luật ràng buộc. 
Con hãy đọc cho kỹ. Mẹ hy vọng con hiểu cho rằng trách nhiệm của mẹ là 
nuôi con thành một người trẻ khỏe mạnh trưởng thành có thể hòa mình với 
thế gian và sống chung với kỹ thuật tân tiến mà không bị lệ thuộc. Không 
tuân theo các điều này, con sẽ mất chủ quyền của iPhone. 
Mẹ yêu con nồng nàn và hy vọng sẽ chia xẻ với con cả triệu nhắn tin trong 
những ngày sắp tới. 
 
1. Đây là điện thoại của mẹ. Mẹ bỏ tiền túi ra mua. Mẹ cho con mượn. Chắc 
mẹ là người rộng lượng nhất con nhỉ? 
2. Con luôn luôn phải cho mẹ biết mật mã của điện thoại. 
3. Nếu chuông reo, hãy trả lời ngay. Đó là dụng cụ để giao dịch. Hãy lịch sự 
nói tiếng hello. Đừng bao giờ cố tình tảng lờ khi trên máy hiện ra hàng chữ 
“Bố” hoặc “Mẹ”. Không bao giờ, con nhớ nhé. 
4. Trao điện thoại cho bố mẹ đúng 7g30 chiều vào những ngày đi học và 
9g30 tối ngày cuối tuần. Tắt điện thoại suốt đêm và chỉ mở lại vào 7g30 
sáng hôm sau. Nếu con e ngại gọi cho bạn vì sợ cha mẹ chúng trả lời điện 
thoại nhà thì hãy đừng gọi hoặc gửi tin nhắn. Hãy để ý tới điểm này và tôn 
trọng gia đình khác như mình muốn họ tôn trọng mình. 
5 .Đừng mang điện thoại tới trường. Nếu có ý định nhắn tin thì hãy nói trực 
tiếp với họ. Đối thoại là kỹ thuật sống của cuộc đời. Nếu cần điện thoại vào 
dịp đặc biệt như học thêm, đi khảo sát, bố mẹ sẽ cứu xét. 
6. Nếu điện thoại hư hoặc mất, con phảỉ tự bỏ tiền sửa hoặc mua máy khác. 
Hãy cắt cỏ, giữ trẻ hoặc cắt tiền mừng sinh nhật để có tiền. Chuyện này sẽ 
xảy ra và con hãy sẵn sàng đối phó. 
7. Đừng dùng kỹ thuật tân tiến này để lừa dối, đùa dỡn. Đừng dính vào 
những cuộc tranh luận có thể làm đau lòng người khác. Hãy là người bạn tốt 
và lánh xa các cuộc đối đầu vô bổ. 
8. Đừng dùng điện thoại để nhắn tin, gửi điện thư hoặc nói những điều mà 
con cảm thấy không nói trực tiếp được. 
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9. Cũng đừng hành động như vậy với một người nào đó có mặt trong phòng 
mà con sẽ không dám nói trước mặt cha mẹ y. Hãy tự kiềm chế con ạ. 
10. Không coi phim khiêu dâm. Tìm kiếm các thông tin mà con có thể công 
khai chia sẻ với bố mẹ. Hãy hỏi người khác nếu có thắc mắc nhưng hỏi cha 
mẹ là đáng tin cậy hơn cả. 
11. Ra trước công chúng, tắt, vặn nhỏ hoặc cất điện thoại, nhất là ở nhà 
hàng, rạp hát hoặc khi đang trò chuyện với người khác. Con vốn không phải 
là người thô tục, hãy đừng để Iphone thay đổi đức tính của con. 
12. Đừng gửi đừng nhận hình ảnh bộ phận riêng tư của con cũng như của 
người khác. Đừng cười con ạ, một ngày nào đó con sẽ bị lôi cuốn làm công 
việc đó dù con rất  thông minh. Điều đó rất nguy hiểm, có thể hủy hoại tuổi 
trẻ, học vấn và đời con. Thế giới truyền thông điện tử  bao la và mạnh hơn 
con tưởng. Rất khó làm chúng biến đi kể cả ô danh. 
13. Đừng chụp cả tỉ hình ảnh hoặc video. Đâu có cần lưu giữ mọi sự việc để 
làm tài liệu. Hãy sống bằng kinh nghiệm của mình. Kinh nghiệm sẽ tích trữ 
trong ký ức của con mãi mãi. 
14. Lâu lâu hãy quyết định để điện thoại ở nhà với tâm trạng bình an. Điện 
thoại không là một phần đời sống của con. Hãy tập sống không cần tới nó. 
Đừng sợ sự vắng mặt của nó. 
15. Hãy chuyển tải những điệu nhạc mới hoặc cổ điển hoặc cả triệu điệu 
khác nhau thay vì nghe đi nghe lại cùng một điệu. Thế hệ các con có may 
mắn tiếp thu cả một kho tàng âm nhạc trước đây không bao giờ có. Hãy lợi 
dụng quà tặng này và mở rộng chân trời thưởng thức. 
16. Lâu lâu hãy chơi những trò chơi để mở rộng kiến thức cũng như kích 
thích não bộ. 
17. Hãy mở rộng cặp mắt. Nhìn thế giới thay đổi ở xung quanh. Nhìn qua 
cửa sổ nhà mình. Nghe tiếng chim líu lo. Dạo quanh vài vòng. Nói với 
người chưa quen. Hãy tự tìm ra lý lẽ cuộc sống, không phụ thuộc vào 
internet. 
18. Cam đoan là nếu con vi phạm giao ước này mẹ sẽ thu lại Iphone. Mẹ con 
ta sẽ ngồi xuống nói chuyện. Và bắt đầu trở lại. Chúng mình cùng tìm hiểu. 
Mẹ về phe với con. Mẹ con ta luôn luôn sát cánh cùng nhau. 
 
Mẹ mong mỏi là con đồng ý với các điều khoản này. Đa số bài học ở đây 
không chỉ áp dụng cho Iphone mà còn áp dụng trong đời sống. Con trưởng 
thành trong một thế giới đầy năng động đổi thay. Một thế giới đầy hứng thú 
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và hấp dẫn. Nhưng hãy giữ lòng mình đơn giản. Hãy tin tưởng ở tinh thần 
vững mạnh và trái tim mở rộng của con hơn là bất cứ dụng cụ máy móc nào. 
Mẹ hy vong con tận hưởng chiếc Iphone mới này. Một lần nữa, mẹ gửi lời 
chúc mừng Giáng Sinh tới con. 
Mẹ…” 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức chuyển ngữ 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Hãy luôn tin tưởng nơi Thiên Chúa, cả khi phải đương đầu với các khó 
khăn cam go nhất 
Cả khi phải đương đầu với các khó khăn cam go nhất, chúng ta phải luôn 
luôn tin tưởng nơi Thiên Chúa, bằng cách canh tân niềm tin nơi sự hiện diện 
và hoạt động của Người trong lịch sử, như Đức Maria. 
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khích lệ gần 8.000 tín hữu và du khách 
hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại đại thính đường Phaolô VI 
sáng thứ tư 2-1-2013. Trong số hàng trăm nhóm hiện diện có phái đoàn 50 
tín hữu Việt Nam thuộc cộng đoàn Bergen bên Na Uy do cha tuyên úy Bùi 
Đức Tiến hướng dẫn. 
Đức Thánh Cha nói: Chúng ta đang đứng trước một mầu nhiệm cao cả và 
đảo lộn, mà chúng ta cử hành trong mùa Giáng Sinh: Con Thiên Chúa, bởi 
công trình của Chúa Thánh Thần, đã nhập thể trong cung lòng Đức Trinh 
Nữ Maria. Đó là một lời loan báo luôn mới mẻ vang lên và đem theo niềm 
hy vọng và niềm vui cho con tim, bởi vì nó cho chúng ta sự chắc chắn rằng 
cả thường khi chúng ta cảm thấy yếu đuối, nghèo nàn, bất lực trước các khó 
khăn và sự dữ của thế giới này, quyền năng của Thiên Chúa luôn hoạt động 
và làm những việc lạ lùng chính trong sự yếu đuối. Ơn thánh của Người là 
sức mạnh của chúng ta (x. 2 Cr 12,9-10). 
ĐÊM GIAO THỪA NĂM ĐỨC TIN 2013 tại Tapao 
Tà Pao là địa danh một vùng núi rừng thuộc xã Đồng Kho, huyện Tánh 
Linh, tỉnh Bình Thuận. Theo tiếng dân tộc K’Ho thì Tà Pao có nghĩa “Giấc 
mơ đẹp”. Khi nghe đến địa danh Tánh Linh là ai cũng biết đến một huyện 
từng bao năm nổi sóng với những nạn phá rừng và lâm tặc. Chứ người ta ít 
biết đến địa danh “Tà Pao”. 
Tượng Đức Mẹ Tà Pao được Đức Cha Piquet, Giám mục Giáo phận Nha 
Trang làm phép và khánh thành ngày 8.12 năm 1959. Số người đến cầu 
nguyện tại đây rãi rác và có tính chất cá nhân chứ không đông đảo. Tuy 
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nhiên, sau khi có một số người cả lương lẫn giáo đến đây cầu nguyện và xin 
ơn khi gặp cảnh u sầu đau thương, được Mẹ ban nhiều ơn lành thì danh tiếng 
Mẹ Tà Pao ngày càng lan rộng khắp nơi. Số người hành hương về bên Mẹ 
ngày càng đông đúc. Nhất là mỗi ngày 13 hàng tháng, đều có tổ chức hành 
hương. 
Ngay cả người viết, cách đây 4 năm, trên chuyến xe khách đi từ Huế vào 
Ban Mê Thuột, được nghe chủ xe cũng là lái xe của công ty “111. Nguyễn 
Trải” kể chuyện về Đức Mẹ Tà Pao: gia đình này trước đây hoàn toàn là 
lương dân, sau khi có một thành viên trong gia đình gặp chứng nan y, chữa 
trị tại bệnh viện Chợ Rẫy và nhiều bệnh viện khác nhưng đành bó tay, anh ta 
nghe người ta nói thử đến cầu xin Mẹ Tà Pao. Trong lúc đang chán nãn và bi 
thương cùng đường, anh lén trốn gia đình tìm về Tà Pao. Lúc đó, đường lên 
núi còn là đường dốc và đất đá chứ chưa có bậc cấp như bây giờ. Khi đến 
chân núi, anh bò từng chặng để lên đến bên Mẹ. Suốt hai ngày chỉ ăn mì tôm 
sống và uống nước lọc cầm hơi, người lại đang mang bệnh. Thế mà chỉ sau 
một đêm quỳ gối và than khóc bên Mẹ, sáng ra anh cảm thấy khỏe mạnh, 
không có triệu chứng gì của một người bệnh. Anh trở về nhà trong sự ngỡ 
ngàng của cả giòng họ. Với một niềm tin son sắt tuyệt đối vào Đức Mẹ, anh 
thuyết phục không chỉ vợ con, mà còn cả toàn gia tộc theo Đạo. Từ đó, trên 
những chiếc xe khách của công ty “111. Nguyễn Trãi” của Ban Mê Thuột 
đều chưng Ảnh tượng Đức Mẹ Tà Pao. 
Đúng vào giờ Giao Thừa, chuyển qua một năm mới, năm Đức Tin, Thánh lễ 
tạ ơn long trọng do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận 
Nha Trang chủ tế.  
Theo dự kiến có khoảng 20 ngàn người tham dự, nên ban Tổ chức chỉ chuẩn 
bị 21 ngàn cây nến, nhưng số lượng khách hành hương qua đông, ước chừng 
lên đến khoảng 30 ngàn người. 
Trong bài giảng lễ, Đức Cha chủ tế nhấn mạnh: “Lời Chúa trong ngày đầu 
năm mới như đem đến cho chúng ta phúc lành đặc biệt. Chúa chúc phúc cho 
chúng ta, mượn Lời Chúa, tôi xin chúc anh chị em được nhiều ơn lành của 
Chúa. Trong Thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho Tổ quốc được thái 
bình, hạnh phúc thật sự. Về bên Mẹ hôm nay, chúng ta chiêm ngắm gương 
mặt đầy ơn phúc của Mẹ, xin Mẹ mang đến cho chúng ta phúc lành của 
Chúa. Mẹ là Người hướng dẫn cộng đoàn tín hữu trong Năm Đức Tin này. 
Chúng ta sum họp về đây, bên Mẹ tà Pao trong đêm Giao thừa linh thiêng 
này, mỗi một người đều có khát vọng cầu xin sự bình an hạnh phúc cho 
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riêng mình cũng như cho Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Mẹ là người kiên 
vững niềm tin vào Đức Kitô, nhờ đó Mẹ đã vượt qua bao sóng gió cuộc đời. 
Hướng về mẹ, mỗi người chúng ta hãnh diện và học hỏi nơi Mẹ về ơn Đức 
Tin.” 
Chỉ hai tiếng “Xin vâng” của Mẹ đã thể hiện tất cả mọi niềm tin vào Thiên 
Chúa toàn năng. Đức Cha chủ tế chia sẻ3 điều với cộng đoàn: 
“- Mẹ có một Đức Tin vững vàng vì Mẹ luôn lắng nghe Lời Chúa. Hãy yêu 
mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, vì Lời Chúa là Sự Sống.  
Mẹ kiên vững trong Đức Tin, Mẹ yêu mến và luôn hãnh diện về dân tộc của 
Mẹ. Mẹ hãnh diện vì tổ tiên của Mẹ, dân tộc mà Chúa đã chọn để Chúa 
Giêsu con Mẹ được sinh ra. Mẹ hãnh diện vì truyền thống gia đình, dòng tộc 
đạo đức của Mẹ, một gia đình hạnh phúc. Hàng năm, dòng tộc Mẹ có truyền 
thống lên Đền Thờ Giêrusalem để cầu nguyện, Mẹ không đi một mình mà 
Mẹ đi cùng với cả họ hàng, cùng Chúa Giêsu và thánh Giuse.  
Khi sinh Chúa Giêsu trong hang lừa máng cỏ khó nghèo, nhưng Mẹ vẫn 
kiên vững lòng tin vào Thiên Chúa, tin tưởng rằng Đức Giêsu chính là con 
Thiên Chúa, Mẹ không hề buồn tủi.” 
Sau Thánh lễ, Đức Cha chủ tế làm phép nước Thánh và rảy lên cộng đoàn, 
hầu rửa sạch mọi tội lỗi mà mỗi người đã phạm, để có một tâm hồn trong 
sạch hầu đến với Chúa một cách vững vàng trong Năm Đức Tin này. Ngài 
cũng đã trao Phép Lành của Đức Thánh Cha cho Trung Tâm Thánh Mẫu Tà 
Pao. 
Thánh lễ kết thúc lúc lúc gần 2 giờ sáng, mọi người ra về trong lòng vẫn còn 
biết bao lưu luyến Mẹ. 
 
“Giáo hội tại Việt Nam cần tập trung vào việc huấn luyện đức tin” – 
Đức hồng y Oswald Gracias trả lời phỏng vấn của WHĐ 
WHĐ (21.12.2012) – Nhân dịp Đại hội toàn thể lần thứ X Liên Hội đồng 
Giám mục Á châu (FABC) vừa diễn ra tại giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam, 
chúng tôi đã gặp Đức hồng y Oswald Gracias, Chủ tịch FABC và được ngài 
dành cho cuộc phỏng vấn: 
– Trọng kính Đức hồng y, chúng con đại diện cho trang web Hội đồng Giám 
mục Việt Nam, xin có một vài câu hỏi. Trước hết, Đại hội toàn thể lần thứ X 
Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã chọn một chủ đề có liên quan đến 
những thách đố. Vậy theo Đức hồng y, đâu là những thách đố quan trọng 
nhất hiện nay đối với Giáo hội, đặc biệt là Giáo hội tại Việt Nam? 
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– Theo tôi, thách đố quan trọng nhất là toàn cầu hoá. Toàn cầu hoá đã đưa 
những giá trị của những nước khác vào và ảnh hưởng trên châu Á, đưa cả 
những tiêu cực vào như: chủ nghĩa duy vật chất khiến người ta chạy theo 
tiền bạc; chủ nghĩa tương đối cho rằng cái gì cũng chấp nhận được. Việt 
Nam có thể bị ảnh hưởng bởi những điều nguy hại này cũng giống như Ấn 
Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc… 
Một thách đố khác: chúng ta cảm thấy Thiên Chúa ngày càng trở nên ít quan 
trọng đối với cuộc sống con người, vì thế cần phải tập trung để đưa Thiên 
Chúa trở về với cuộc sống. Đức giáo hoàng đã nhấn mạnh đến vai trò của 
đức tin, của giáo lý chân chính. Trong Năm Đức Tin, kỷ niệm 50 năm Công 
đồng Vatican II, cần học hỏi Công đồng với những văn kiện có thể trả lời 
cho những vấn nạn của thời đại. 
Tôi nghĩ Giáo Hội Việt Nam khá mạnh mẽ. Tôi rất ấn tượng với những gì 
trông thấy ở đây, về giáo dân, về các Giám mục Việt Nam, rất tốt đẹp. Xin 
cám ơn Giáo hội Việt Nam. 
– Chúng con nghe nói Đại hội đang thực hiện việc tu chỉnh điều lệ. Đức 
hồng y có thể cho chúng con biết đôi chút về điều này? 
– Phải, chúng tôi đang thực hiện một số tu chỉnh về điều lệ như: từ nay có 
chức vị Chủ tịch FABC. Chúng tôi tu chỉnh điều lệ nhằm để các tài liệu của 
FABC có thể được phổ biến rộng rãi hơn, giới trẻ được đào tạo nhiều hơn để 
họ thực sự hiểu biết về đức tin, và mọi người biết sống và loan báo Tin 
Mừng tốt hơn, nhờ đó có thể đáp ứng các thách đố ở châu Á cũng như ở 
Việt Nam. 
– Chúng con xin có một câu hỏi nữa: Đại hội FABC sẽ có sứ điệp gửi đến 
mọi người. Vậy làm thế nào để sứ điệp này có thể được áp dụng cách tốt 
nhất tại Việt Nam? 
– Cách tốt nhất để áp dụng sứ điệp của Đại hội là huấn luyện đức tin. Đây là 
điều quan trọng nhất. Hiện tại Giáo hội tại Việt Nam đang sống động nhưng 
cần phải chuẩn bị để đương đầu với những thách đố đến từ bên ngoài như 
chủ nghĩa duy vật chất, chạy theo tiền bạc… Giáo hội tại Việt Nam cần tập 
trung vào việc huấn luyện đức tin, mọi người cần hiểu biết về Tin Mừng 
nhiều hơn, tham dự Phụng vụ cách sống động hơn. 
– Đức hồng y sắp rời Việt Nam. Vậy những gì sẽ còn lưu lại trong tim Đức 
hồng y về người Việt Nam? 
Tôi rất ấn tượng về lòng hiếu khách ấm nồng, tình thân hữu, và cách tổ chức 
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thật tuyệt vời mà tôi cần học hỏi. Tất cả đều hơn hẳn sự mong đợi của chúng 
tôi. 
– Chúng con xin chân thành cám ơn Đức hồng y. 
 
Giáo hội Campuchia và Năm Đức Tin 
WHĐ (5.1.2013) – Tại Campuchia, người Công giáo chỉ chiếm 1% dân số 
trong một đất nước có đến 96% người Phật giáo. Nhưng Giáo hội địa 
phương thật nhỏ bé này cũng mong muốn cử hành Năm Đức Tin. 
Một hội nghị về Vatican II và về Giáo hội sẽ được tổ chức tại Phnom Penh 
từ ngày 5 đến 7 tháng 1-2013 với hơn 400 thamdự viên. Hội nghị sẽ giới 
thiệu bản dịch các văn kiện Công đồng và Sách Giáo lý 
Hội Thánh Công giáo bằng tiếng Khmer. 500 bản sẽ được phát hành. Một sứ 
điệp video của Đức Thánh Cha sẽ được gửi đến Hội nghị vào ngày thứ Hai. 
Mục đích của Hội nghị là học hỏi các văn kiện Công đồng để đón 
nhận nguồn năng lượng mới hầu tái thiết Giáo hội tại Campuchia. Hội nghị 
diễn ra tại mảnh đất mới được giáo phận Tông Tòa mua lại. Chính nơi 
đây sẽ xây dựng ngôi Nhà thờ chính tòa mới. Nhà thờ cũ đã bị Khmer Đỏ 
phá hủy vào năm 1975 dưới thời Pol Pot. Cả những cơ sở của nhà thờ cũng 
bị tháo dỡ và thay vào đó là một trung tâm thông tin. Mọi thứ đều bị phá 
huỷ: các tôn giáo, và cả văn hóa. 
Hội nghị được tổ chức theo ý định của vị Đại diện Tông Tòa của Phnom 
Penh, Đức giám mục Olivier Schmitthaeusler, một trong các giám mục trẻ 
nhất thế giới và đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua 
về việc Tân Phúc âm hóa ở Roma. Mục tiêu của Hội nghị là giúp đào tạo 
các Kitô hữu Campuchia trở thành các nhà lãnh đạo Giáo hội của họ. Đến 
truyền giáo ở Campuchia từ mười lăm năm qua, Đức giám mục 
Schmitthaeusler đã khởi đi từ con số không. 
Trong bốn năm dưới chế độ Pol Pot, từ 1975 đến 1979, 
Giáo hội Campuchia đã bị bách hại và tiêu diệt, tài sản bị phá hủy, nhiều 
linh mục và tu sĩ bị giết. Các nhà truyền giáo đầu tiên trở lại Campuchia vào 
năm 1989. Đức giám mục Schmitthauesler đã thành lập một trường giáo 
dục đức tin. Theo Đức cha, những thay đổi ảnh hưởng đến nền kinh tế, xã 
hội và văn hóa đòi hỏi Giáo hội Campuchia phải tự vấn về cách thức loan 
báo Tin Mừng. 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Giỗ giáp năm cụ ông Đôminicô Lương Văn Lân:  
Thánh lễ cầu nguyện tại gia 
Thời gian: 12:00 pm ngày thứ bẩy 19/01/2013 
Địa chỉ: 34280 Judith Rd.  
             Winchester, CA 92596 
Anh chị Ngọc - Liên trân trọng kính mời. 
Điện thoại liên hệ: AC Ngọc Liên  951.368.8664 
  

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Người Công Giáo có bổn phận gì với tổ quốc, dân tộc ? 
Lm. Pascal Nguyễn  Ngọc Tỉnh  
 
GIA ĐÌNH TỔ QUỐC, GIA ĐÌNH DÂN TỘC 
(Suy niệm nhân lễ Thánh Gia 30-12-2012) 
  
Hôm nay, Chúa nhật sau lễ Giáng Sinh, Hội Thánh mừng lễ Thánh Gia, 
mừng Con Thiên Chúa làm người, sinh ra và lớn lên trong một gia đình, gia 
đình Đức Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se. 
Gia đình nhỏ bé của mỗi chúng ta không thể tồn tại nếu không có những đơn 
vị lớn hơn chở che bao bọc, đó là khu phố hay thôn làng, là quận huyện, 
cuối cùng là quốc gia gồm những con người, cùng nòi giống, cùng ngôn 
ngữ, cùng truyền thống, sống với nhau trên một lãnh thổ. Quốc gia là một 
gia đình, dân tộc là một gia đình. 
 
Vì đây là thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình nên tôi xin phép 
làm một chuyện ngoại lệ, đó là vượt ra khỏi cái gia đình nhỏ bé của mỗi 
chúng ta để nói đến một gia đình rộng lớn hơn, đó là quê hương, là đất nước, 
là tổ quốc, là dân tộc.  
 
Bắt đầu từ những chuyện xa 
 
Trước khi trực tiếp đề cập đến “chuyện nhà”, chuyện đất nước, chuyện dân 
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tộc chúng ta, ta hãy bắt đầu từ mấy câu “chuyện người ta”. 
 
Chẳng hạn nếu theo dõi tin tức thế giới trong thời gian qua, ta thấy nước 
Anh là một nước dân chủ, tự do, thế nhưng khi mừng nữ hoàng Ê-li-sa-bét 
được 60 năm trị vì, mọi người đều tích cực tham gia, ta thấy người dân Anh 
không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, chính kiến, ở bất cứ vị trí nào trong 
xã hội, tất cả đều một lòng quý mến nữ hoàng, vì nữ hoàng là biểu tượng của 
quốc gia, của dân tộc. Một ví dụ khác : Trong suốt thời gian tranh cử tổng 
thống tại Pháp, rồi tại Mỹ vừa qua, các đảng phái không tiếc lời chỉ trích 
nhau, có khi thậm tệ, nhưng khi kết quả ngã ngũ rồi thì mọi người chấp 
nhận. Một đảng viên cộng hoà tại Mỹ khi được hỏi thì nói: “Tôi đâu có bầu 
cho ông Obama, nhưng nay thì ông ấy là tổng thống của chúng tôi”. Là vì 
cuối cùng thì quyền lợi đảng phái phải nhường chỗ cho quyền lợi thiêng 
liêng, quyền lợi tối thượng của quốc gia, của dân tộc. 
 
Xin thêm một ví dụ nữa không xa chúng ta, đó là Miến Điện (cũng gọi là 
Myanmar). Từ nửa thế kỷ nay, chế độ cai trị tại Miến Điện là chế độ độc tài 
quân phiệt. Nhưng cái phúc lớn của Miến Điện là đã không theo chế độ cộng 
sản. Khi những người cai trị Miến Điện thức tỉnh và khám phá ra cho dù 
mình nắm quyền sinh sát trong tay, nhưng giữa thời toàn cầu hoá mà đất 
nước bị cô lập, ngày càng tụt hậu, càng nghèo đói, dân tình bất mãn, khổ sở 
vì một chế độ hà khắc, nghiệt ngã, thì họ đã mạnh dạn thay đổi. Và động 
thái đầu tiên của họ là không tiếp tục xây con đập Myitsone khổng lồ trước 
đó đã ký hợp đồng với Trung Quốc. Động thái này vừa giúp họ bảo vệ môi 
trường thiên nhiên, tôn trọng nhiều ngàn dân sống trong vùng ảnh hưởng, 
vừa giúp họ dần dần thoát ra khỏi nanh vuốt của anh hàng xóm khổng lồ 
Trung Quốc. Tiếp theo sau là việc chấp nhận đối thoại với các đảng phái đối 
lập mà nhân vật hàng đầu là một người đã được giải Nobel hoà bình, bà 
Aung San Suu Kyi. Dĩ nhiên là sau nhiều thập niên trì trệ, nay để nhân dân 
được hạnh phúc, đất nước có điều kiện phát triển, Miến Điện còn nhiều việc 
phải làm. Nhưng những cánh cửa đang từ tử mở ra. Và các nước dân chủ 
như Mỹ, Nhật, và nhiều nước trong cộng đồng Châu Âu đã chụp ngay lấy cơ 
hội để giúp Miến Điện hoà nhập vào cộng đồng thế giới tự do. Được vậy là 
nhờ lãnh đạo Miến Điện đã biết đặt quyền lợi quốc gia, quyền lợi dân tộc 
trên tất cả. 
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Nay đến chuyện nhà 
Sau khi nói mấy “chuyện người ta”, bây giờ ta hãy nói “chuyện nhà”, 
chuyện Việt Nam. 
 
Là người Việt Nam, chúng ta cùng chung một quê hương, một tiếng nói, 
một lịch sử, một nền văn hoá. Tất cả những giá trị đó liên kết chúng ta lại 
với nhau bằng một sợi dây thiêng liêng vô hình mang nhiều tên khác nhau 
như tình đồng bào, lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu tổ quốc. Tình cảm 
này là điều hết sức tự nhiên, chúng ta mang trong tim từ khi lọt lòng mẹ như 
ta có thể thấy trong một bài hát của Phạm Duy : 
Việt Nam ! Việt Nam nghe tự vào đời, 
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi… 
Việt Nam ! Việt Nam tên gọi là người, 
Việt Nam hai tiếng nói sau cùng khi lìa đời… 
 
Một khi đã trưởng thành, ta hiểu ra rằng yêu nước, giữ nước, là một bổn 
phận. Thế kỷ 11 tướng Lý Thường Kiệt đã để lại áng văn bất hủ là bài hịch 
chúng ta học thuộc lòng hồi còn nhỏ, bài đó mở đầu với câu “Nam Quốc sơn 
hà Nam đế cư”… để khẳng định chủ quyền trên lãnh thổ: đất nước Nam thì 
vua Nam ở. Đến thế kỷ 13 thì vua Trần Nhân Tông ra lệnh cho thần dân : 
“Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. 
Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái hoạ 
lâu đời của ta là hoạ nước Tàu. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên 
biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ 
không tôn trọng biên giới quy ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để 
tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất 
đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái 
tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn : ‘Một tấc đất của 
Tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác’. Ta cũng để lời 
nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.” 
 
Giá hôm nay, trong vụ tranh chấp ở Biển Đông chẳng hạn, lãnh đạo chúng ta 
thay vì cứ ngâm nga bài ca “bốn tốt” và mân mê mười sáu cái chữ vàng mà 
khỏi cần biết đó là vàng thật hay vàng giả, giá mà lãnh đạo chúng ta có được 
lòng yêu nước, có được khí phách của Trần Nhân Tông hay Lý Thường 
Kiệt, biết đặt quyền lợi dân tộc trên tất cả, liên kết với các quốc gia lân bang 
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đồng cảnh ngộ, và trên hết mọi sự, dựa vào sức mạnh của nhân dân, thì ta 
không có gì phải sợ. 
 
Nỗi lòng những người yêu nước 
Và vì chẳng có chính quyền nào thay thế được nhân dân, nên trách nhiệm 
của mỗi người dân là phải bảo toàn và phát huy cái di sản chúng ta thừa 
hưởng được của tổ tiên. Di sản đó là gì ? 
Trước hết về mặt địa lý, đó là một lãnh thổ, một dải đất, dải đất hình chữ S 
như người ta thường nói, chỉ trong thế kỷ trước đã trải qua 30 năm chiến 
tranh khiến linh mục thi sĩ Xuân Ly Băng đã phải thốt lên: 
 
Đất nước tôi là một cỗ quan tài vĩ đại 
Dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau 
(trong “Kinh sầu trên Quê Hương”) 
Còn Trịnh Công Sơn nhìn lại lịch sử thì ngậm ngùi : 
Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, 
Một trăm năm đô hộ giặc Tây 
Hai mươi năm nội chiến từng ngày 
Gia tài của mẹ để lại cho con 
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn. 
Một thi sĩ khác là Trần Trung Đạo từ một chân trời tự do, nhìn về thì thấy: 
Dải đất Việt Nam 
Nằm co ro như một kẻ ăn mày 
Đang thoi thóp cuộc đời trên góc phố, 
Như giọt lệ chảy dài nhưng chưa nhỏ, 
Như chiếc lưng khòm Mẹ gánh cả trời thương. 
(trích “Thưa Mẹ, chúng con đi”) 
Người ta có những ý kiến, những tâm trạng khác nhau, từ những góc nhìn, 
những hoàn cảnh, những thời điểm khác nhau, nhưng lòng yêu nước đòi 
người dân phải chấp nhận hy sinh để bảo toàn lãnh thổ, hy sinh cả tính mạng 
vì tổ quốc nếu cần. Hồi còn học trung học, có một bài thơ đã gây cho tôi 
nhiều cảm xúc, đó là bài “Đêm liên hoan” của Hoàng Cầm, viết tháng 10 
năm 1947, thời chiến tranh chống Pháp để giành lại độc lập. Tôi xin trích 
mấy câu sau đây, ghi lại mẩu đối thoại giữa hai người lính trẻ : 
“- Anh từ đâu tới đó ? 
- Tôi đi giết giặc Tây 
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Hôm nay gặp bạn ta cùng hẹn 
Lấy máu thù kia rửa nhục này. 
- Gia đình anh ở đâu ? 
- Mẹ hiền tôi đã khuất 
Nhưng trước khi nhắm mắt 
Mẹ mừng cho đàn sau 
Máu tôi mai sẽ chảy 
Trôi phăng kiếp ngựa trâu. 
Xương tôi tôi bắc nhịp cầu 
Cho đàn em bước lên lầu Tự Do. 
- Trong tiểu đội của anh, 
Những ai còn ai mất ? 
- Không, không ai còn, ai mất 
Ai cũng chết mà thôi ! 
Người sau kẻ trước lao vào giặc 
Giữ vững nghìn thu một giống nòi. 
Dù ta thịt nát xương phơi 
Cái còn vĩnh viễn là người Việt Nam…” 
Qua mấy câu thơ này ta thấy được tình yêu quê hương mãnh liệt, thấy được 
chí can trường của người chiến sĩ sẵn sàng bỏ mình vì tổ quốc. Đó là thời 
“một trăm năm đô hộ giặc Tây.” 
 
Khóc cho tổ quốc hôm nay 
Còn hôm nay trước những hành động xâm lăng, trước thái độ ngang ngược, 
hung hãn của giặc Tàu thì Việt Khang nghẹn ngào: 
“Giờ đây, Việt Nam còn hay đã mất 
Mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta 
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội 
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu…” 
Cùng một hoàn cảnh, một tâm trạng như Việt Khang, từ Hải Phòng nhà văn 
Nguyễn Xuân Nghĩa đã không kềm giữ nổi lòng uất hận :  
Tổ quốc tôi như miếng da lừa  
Một lần ước, mất đi một góc. 
Ước phồn vinh: rừng mất cây, biển mất cá  
Ước vẹn toàn: mất hải đảo, mất Cao Nguyên.  
Tôi đứng ôn hòa, biểu ngữ chống Bắc Kinh  
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Người đến đầu tiên là cảnh sát  
Họ nhìn tôi như nhìn loài chó ghẻ  
Tôi ngã rồi họ dựng chúng tôi lên  
Những nắm đấm thôi miên vào mặt.  
Họ là người Việt Nam như tôi  
Ở chung với tôi trên mảnh đất cỗi cằn sỏi đá  
Ở chung với tôi trên mảnh đất ngàn năm vật vã  
Lo sinh nhai, lo giữ chốn sinh tồn.  
Tôi nằm lăn ra đất  
Nước mắt nuốt vào lòng  
Lịch sử 4 ngàn năm triều đại nào như thế ? 
Còn Trần Mạnh Hảo thì phẫn uất đến độ dám gọi vong hồn các anh hùng 
dân tộc lên để đặt câu hỏi : 
Có nơi đâu trên thế giới này 
Như Việt Nam hôm nay 
Yêu nước là tội ác 
Biểu tình chống ngoại xâm bị Nhà Nước bắt ? 
Các anh hùng dân tộc ơi ! 
Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi ! 
Nếu sống lại, các ngài sẽ bị bắt ! 
Ai cho phép các ngài đánh giặc phương Bắc ? 
Sau những cuộc xuống đường chống Trung Quốc xâm lược, mới đây nhất 
nhà thơ Đỗ Trung Quân như muốn dùng lưỡi dao của bác sĩ để mổ xẻ một 
khối u khi phân tích nỗi đau của những người công dân yêu nước đi biểu 
tình bị lực lượng cảnh sát đối xử vô cùng thô bạo. Ông đã diễn giải như sau : 
Các anh bẻ quặt tay tôi 
Dẫu gì cũng không đau lắm. 
Các anh thúc cùi chỏ vào hàm tôi 
Thú thật, cũng không đau lắm. 
Các anh đạp vào mặt tôi, dẫu gì 
Cũng không ê ẩm lắm. 
Các anh dúi chúng tôi vào xe, 
Thú thật cũng chỉ ngồi chật một tí. 
Các anh kẹp cổ, lên gối tôi 
Dẫu gì cũng chỉ bầm dập chút. 
Cái chúng tôi đau, rất đau… 
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Cái chúng tôi bầm dập, 
Cái chúng tôi ê ẩm chính là 
Các anh thay mặt kẻ cướp nước 
Bọn cướp biển 
Bẻ tay, đánh đập, bắt bớ, đàn áp 
CHÍNH-ĐỒNG-BÀO-MÌNH. 
 
Quê hương như một huyền nhiệm 
Quê hương như là một huyền nhiệm khiến nhà thơ Đỗ Trung Quân đặt vào 
miệng em bé câu hỏi thơ ngây : 
Quê hương là gì hở mẹ 
Ai đi xa cũng nhớ nhiều. 
Còn Trần Trung Đạo thì từ xa hướng về quê mẹ mà khắc khoải : 
Chúng con đã bao lần suy niệm 
Bốn ngàn năm lịch sử của ông cha : 
Thuở Hùng Vương đi chân đất dựng sơn hà 
Bao nhiêu máu đã âm thầm đổ xuống ! 
Khi Trưng Trắc trầm mình trên sông Hát 
Chỉ mong giữ tròn trinh tiết với giang san. 
Trần Bình Trọng chịu bêu đầu để làm quỉ nước Nam 
Cũng chỉ vì tấm lòng tha thiết. 
Mẹ ơi, trăng còn có khi tròn, khi khuyết 
Nhưng tình yêu quê hương chẳng khuyết bao giờ. 
(trích : “Thưa Mẹ, chúng con đi.”) 
Sở dĩ tôi trích khá nhiều các nhạc sĩ, thi sĩ vì nếu nói đến lòng yêu nước, yêu 
quê hương, có thể người dân thường như chúng ta không thua kém gì họ. 
Nhưng họ khác ta, hơn ta ở độ nhạy bén của cảm xúc cũng như ở khả năng 
dùng giai điệu hay hình ảnh, màu sắc để diễn tả tâm tình và ý tưởng của 
mình theo phong cách nghệ thuật, và nhờ đó dễ gây xúc động nơi người đọc, 
người nghe. Hy vọng những tâm tình của các văn nhân nghệ sĩ tôi vừa nêu 
tạm đủ để khơi gợi nơi mỗi chúng ta tình yêu quê hương, yêu tổ quốc, nhất 
là trong hoàn cảnh dầu soi lửa bỏng hôm nay. 
 
Những người đang trả giá 
Chúng ta hẳn biết chuyện bạn trẻ Nguyễn Chí Đức đi biểu tình chống Trung 
Quốc xâm lăng thì bị đạp vào mặt, một số người khác kẻ bị đánh tàn nhẫn, 
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người bị nhốt vào tù khiến Trần Mạnh Hảo đã phải thốt lên : 
Tôi yêu tổ quốc tôi mà tôi bị bắt ! 
Tổ quốc ! Yêu Người phải lấy máu mà yêu. 
 
Đúng vậy, bất chấp mọi phiền toái, mọi hiểm nguy đã có 11 cuộc biểu tình 
diễn ra trong năm 2011, gần đây là vào tháng 07 và tháng 08. Gần hơn nữa 
là ngày Chúa nhật 9 tháng 12 này. Trong những năm qua, những người đấu 
tranh cho tự do, dân chủ, cho toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc đã lần lượt vào 
tù như Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc 
Toàn… Sau đó thì đến Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Bắc 
Truyển, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Hồ Thị Bích Khương, 
Tạ Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy 
Thức… Điều đáng ngạc nhiên và đáng mừng là sau đó có một thế hệ trẻ hơn 
đã xuất hiện, đó là những Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Thị Minh Hạnh, Việt 
Khang, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hoàng Vy, Trịnh Kim Tiến, 15 bạn sinh 
viên Công Giáo gốc Vinh… và mới đây nhất là cô bé Phương Uyên, cũng là 
một sinh viên vừa tròn 20 tuổi. Những người đang tuổi trung niên chấp nhận 
hy sinh sự nghiệp, hy sinh hạnh phúc gia đình, những bạn trẻ đang tràn trề 
sức sống, hy sinh tương lai, hy sinh tất cả để tranh đấu cho tự do dân chủ, 
cho nền độc lập quốc gia, cho toàn vẹn lãnh thổ, đó chính là niềm hy vọng 
của dân tộc, của tổ quốc trong hoàn cảnh bi đát hôm nay. 
 
Hai khuôn mặt yêu nước trong hàng giám mục 
Sau khi đưa ra một số gương mặt yêu nước, đặc biệt trong giới văn nhân 
nghệ sĩ, tôi thấy trong hàng giám mục Việt Nam có hai khuôn mặt đáng 
chúng ta nể phục và noi gương về lòng yêu nước trong thời đại chúng ta 
hoặc chưa xa xôi gì cho lắm. Cả hai không có tên trong số những vị đã ký 
vào thư chung năm 1980 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mà tiêu chí có 
thể tóm gọn trong mấy chữ “Đồng hành với dân tộc” để rồi cuối cùng cũng 
chỉ dừng lại nơi nguyên tắc trừu tượng đó, nhưng cả hai giám mục tôi muốn 
nói đã có những việc làm rất cụ thể cho thấy các ngài gắn bó với quê hương, 
tha thiết với vận mệnh đất nước, với tiền đồ dân tộc tới mức nào. 
Người đầu tiên là đức cố hồng y Nguyễn Văn Thuận. Bị bắt ít lâu sau biến 
cố 30-04-1975, ngồi tù 13 năm, rồi bị quản thúc, cuối cùng phải sống lưu 
vong, ngài ít có cơ hội cho ta thấy lòng yêu nước của ngài. Nhưng có một 
câu chuyện do chính ngài kể lại và ai nghe cũng phải nể phục óc sáng tạo, 
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tài thuyết phục, và trên hết mọi sự là lòng yêu nước, đó là chuyện xảy ra khi 
ngài ở trong trại tù Vĩnh Quang trên núi Vĩnh Phú, và công việc của ngài là 
cưa gỗ. Ngài biết gỗ đó lấy từ núi Vĩnh Phú là nơi có đền thờ các vua Hùng 
nên được xem như điểm xuất phát của dân tộc Việt Nam. Ngài muốn có 
dụng cụ cần thiết để làm một tượng thánh giá bằng chính thứ gỗ đó. Thật ra 
ước muốn có một tượng thánh giá để đeo không phải là chuyện khác thường, 
nhất là đối với một giám mục. Nhưng trong hoàn cảnh của ngài mà thuyết 
phục được cán bộ trại giam để cuối cùng đạt được ý nguyện thì quả là 
chuyện phi thường. Nhưng muốn hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc làm đó 
thì ta phải nghe chính ngài giải thích: Ngài nói : “Gỗ thánh giá ấy lấy từ núi 
Vĩnh Phú, nơi có đền Hùng thờ các vua Hùng, tổ tiên chúng ta đã có công 
dựng nước. Đi đâu tôi cũng mang thánh giá ấy, mang trên mình Chúa Giê-su 
và quê hương Việt Nam”. (“Năm chiếc bánh và hai con cá” trang 40). Qua 
lời nói đơn sơ mộc mạc đó, ta thấy được niềm vui của một Ki-tô hữu muốn 
diễn tả đức tin, thấy được lòng tự hào của một người gắn bó với dân tộc, 
thấy được lòng yêu nước tha thiết đến độ nào. 
Ví dụ thứ hai là đức cha Vinh-sơn Nguyễn Văn Long, giám mục phụ tá giáo 
phận Melbourne ở Úc. Ngay từ khi mới được bổ nhiệm làm giám mục, với 
tấm huy hiệu trên đó nổi lên hình lá cờ vàng ba sọc đỏ dưới dạng những đợt 
sóng gợi lại chuyện vượt biên, với việc công khai căn cước tỵ nạn cộng sản, 
ta đã thấy con người đó gắn bó với quê hương, hãnh diện về nguồn gốc của 
mình như thế nào. Sau đó là các bài giảng tại những nơi có người Việt, bất 
luận là ở Úc hay Hoa Kỳ, đức cha Nguyễn Văn Long đều bày tỏ ước mơ 
sớm thấy đất nước có tự do dân chủ, công lý được thực hiện, nhân quyền 
được tôn trọng. 
Và ví dụ gần đây nhất là bài giảng của ngài ngày lễ các thánh 2012 và cũng 
là ngày giỗ thứ 49 của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Đức cha Long đã nói 
về cố tổng thống Diệm như sau : “Ở một góc cạnh nào đó, cụ là một con 
người thật bất hạnh. Cụ chết trong sự phản bội, trong gian ác, trong tủi hờn, 
trong cô đơn, trong đớn đau ngút ngàn. Đã gần 50 năm từ ngày định mệnh 
phũ phàng, nhưng cụ và bào huynh còn chưa có một nơi an nghỉ xứng đáng, 
tên tuổi cụ bị chìm trong quên lãng và danh dự của cụ chưa đựơc phục hồi… 
Phải chăng tấm gương vị quốc vong thân, phải chăng ước mơ xây dựng một 
triều đại chính trực trên quê hương của cụ sẽ mãi mãi làm ngọn đuốc soi 
đường cho thế hệ mai sau?” Sau khi nhắc lại cái chết bi thảm của người đã 
khai sáng nền Đệ Nhất Công Hoà tại Miền Nam Việt Nam, đức cha Long 
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chia sẻ suy tư của ngài : “Có lẽ đây cũng là một vấn nạn cho những ai đang 
tìm kiếm và tranh đấu cho tự do, nhân quyền và công lý, nhất là trên quê 
hương Việt Nam: Khi kẻ chính nhân thì bị hãm hại, ngược đãi hay quên 
lãng, trong khi kẻ gian tà thì được tôn vinh... Nhưng Lời Chúa nhắc nhở 
chúng ta là phần thưởng của kẻ chính nhân không phải là ở đời này mà ở đời 
sau.” 
 
Đến lượt chúng ta 
Cuộc sống mỗi ngày của chúng ta xem ra khá êm ả, tưởng chừng như chẳng 
có gì phải lo lắng, nhất là theo truyền thông nhà nước và các báo lề phải. 
Nhưng bất cứ ai quan tâm theo dõi thời cuộc qua các diễn đàn mạng thì sự 
thật không hề đơn giản. Việt Nam đang đối mặt với sự xâm lăng trắng trợn 
và ngày càng hung hãn của Trung Quốc bất chấp những lời lẽ hoa mỹ không 
lường gạt được ai. Chỉ trong tháng này thôi, ta có thể ghi nhận một chuỗi 
những hành động gây hấn : phát hành hộ chiếu in hình bản đồ chủ quyền 
trên đó có hình lưỡi bò, cắt cáp (lần thứ hai) tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 
2, cho bộ đội biên phòng Hải Nam quyền ngăn chặn, kiểm soát, trục xuất tàu 
nước ngoài xâm phạm cái gọi là chủ quyền hình lưỡi bò, thực chất là nhằm 
vào tàu cá của ngư dân Việt Nam. 
Mà chẳng phải trên Biển Đông mới có vấn đề. Không kể những người Hoa 
từ bao đời lập nghiệp ở nước ta, những năm gần đây, từ nam chí bắc, đi đâu 
cũng thấy người Hoa, có hàng chục hay hàng trăm ngàn người qua Việt 
Nam với hộ chiếu du lịch hay lao động đi khai thác bô-xít hay trồng rừng, có 
khi lập thành những làng mạc hay thị trấn nội bất xuất, ngoại bất nhập, có 
khi giành công ăn việc làm với người Việt Nam dù họ chỉ là những lao động 
phổ thông. Đi vào các tiệm buôn hay siêu thị, hàng hoá phần lớn là của 
Trung Quốc, phim ảnh Việt Nam làm ra không ai muốn xem. Không sao cả. 
Chỗ trống đó đã có phim ảnh Trung Quốc điền vào. Môn sử lẽ ra phải làm 
cho con em say mê khi tìm hiểu nguồn gốc tổ tiên thì đã bị biến thành món 
ăn nuốt không nổi làm cho người học ngán ngẫm đến chán ghét. Trong khi 
đó thì cách đây không lâu bộ Giáo dục Đào tạo đã đề ra ý kiến dạy tiếng 
Hoa ngay từ cấp tiểu học. Thế thì thử hỏi cái thế của dân tộc Việt Nam hôm 
nay có phải là cái thế của một dân tộc đang đối mặt với thù trong giặc ngoài 
hay không ? Thử hỏi : mất nước mà không đau, mất nước mà không nhục, 
thì chúng ta có còn xứng đáng là người Việt Nam nữa hay không ? 
Chuyện động trời đang xảy ra hôm nay là chúng ta đang mất nước. Nhưng 
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sở dĩ xã hội cứ bình chân như vại, một phần vì thiếu thông tin, phần khác vì 
sợ hãi. Là vì mọi chế độ độc tài đều làm cho người dân ra hèn nhát và mê 
muội. Dân tộc muốn tự cứu mình, chỉ còn cách thoát ra khỏi sợ hãi mà thôi. 
Đâu phải tình cờ mà vào cuối triều đại cộng sản tại Liên Xô và các nước 
Đông Âu, chính xác là vào năm 1978, ngay sau khi đắc cử Giáo Hoàng, lần 
đầu tiên xuất hiện trước quảng trường Thánh Phê-rô, lời đầu tiên của Đức 
Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II là “Anh chị em đừng sợ !”. Thật ra thì ngài 
chẳng làm gì khác hơn là lặp lại lời Chúa Ki-tô nói với môn đệ sau khi Phục 
Sinh : “Chính Thầy đây, đừng sợ !”. 
 
Tôi biết trong thâm tâm nhiều anh chị em đang tự hỏi : “Nhưng làm gì được 
bây giờ ?” Dĩ nhiên là không ai trả lời thay cho ai được. Nhưng để gợi ý, tôi 
đề nghị anh chị em nhớ lại vị giám mục sống ở nước ngoài, cách xa quê 
hương nhiều ngàn cây số, nhưng chỉ vì nặng lòng với đồng bào, với quê cha 
đất tổ, vẫn tìm ra cách diễn tả tình yêu của mình. Thậm chí một người tù mất 
hết tự do có khác gì con chim gãy cánh hay con thú bị nhốt trong chuồng. 
Nhưng tù nhân Nguyễn Văn Thuận vẫn để lại cho ta tấm gương xán lạn của 
một người đầy óc sáng tạo, chỉ vì yêu tổ quốc Việt Nam với một tình yêu 
nồng nàn tha thiết. 
 
Kết luận 
 
Và để kết luận, tôi xin mượn lời của Đức Cố Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê 
Nguyễn Văn Thuận qua bài thơ chính ngài sáng tác như một lời nhắn gửi 
mỗi anh chị em chúng ta. Bài thơ mang tựa đề “Con có một Tổ Quốc” : 
 
Tiếng chuông ngân trầm, Việt Nam cầu nguyện. 
Tiếng chuông não nùng, Việt Nam buồn thảm. 
Tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khởi hoàn. 
Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng. 
Con có một tổ quốc : 
Việt Nam, quê hương yêu quý ngàn đời. 
Con hãnh diện, con vui sướng. 
Con yêu non sông gấm vóc, con yêu lịch sử vẻ vang. 
Con yêu đồng bào cần mẫn, con yêu chiến sĩ hào hùng. 
Sông cuồn cuộn, máu chảy cuộn hơn. 
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Núi cao cao, xương chất cao hơn. 
Đất tuy hẹp, nhưng chí lớn. 
Nước tuy nhỏ, nhưng danh vang. 
Con phục vụ hết tâm hồn, 
Con trung thành hết nhiệt huyết. 
Con bảo vệ bằng xương máu, 
Con xây dựng bằng tim óc. 
Vui niềm vui đồng bào, 
Buồn nỗi buồn của dân tộc. 
Một nước Việt Nam. 
Một dân tộc Việt Nam, 
Một tâm hồn Việt Nam. 
Một văn hoá Việt Nam. 
Một truyền thống Việt Nam. 
Là người Công Giáo Việt Nam, 
Con phải yêu Tổ quốc gấp bội. 
Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con, 
Cha mong giòng máu ái quốc, 
Sôi trào trong huyết quản con. 
 
Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 
Thánh lễ 20 giờ, ngày 30 tháng 12 năm 2012 
  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Ông Cha Và Ổ Chứa Nô Lệ Tình Dục 
Tác giả : Nguyễn Kim Dục 
 
Một hôm vợ tôi đi đâu về liệng ra 2 vé đi tham dự buổi tiệc gây quỹ tổ chức 
tại nhà hàng Paracell. Tôi hỏi: 
- Ai đứng ra gây quỹ? 
- Một ông Cha. 
- Cha nào? 
- Em không biết tên. 
- Hay nhỉ? 
- Em chỉ biết có một Cha đứng ra tổ chức để gây quỹ cho tổ chức cứu giúp 
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những nạn nhân bán vào các động làm nô lệ tình dục ở các nước Đông Nam 
Á. 
Vợ chồng chúng tôi thấy ai dù Thầy hay Cha đứng ra tổ chức đều rất sốt 
sắng tham dự. 
Hôm đó vào ngày cuối tuần, chúng tôi đến đúng giờ mà sao thiên hạ tham 
dự đông thế, tìm mãi mới có chỗ đậu xe. Buổi tiệc hôm nay không thấy 
quảng cáo trên đài, trên báo mà sao thiên hạ bảo nhau đi đông thế. Chúng tôi 
vào trong thì các bàn đã đông đủ mọi người chờ giờ khai mạc. 

 
 

Linh Mục Nguyễn Bá Thông  

Chả thấy ai giới thiệu tự nhiên nhìn thấy ông Cha xuất hiện trên sân khấu 
cầm micro tự giới thiệu linh mục Nguyễn-Bá-Thông, vợ tôi khèo vai tôi nói 
cha này đấy làm tôi cũng phì cười. Cha còn trẻ khoảng 36, 37 tuổi là cùng. 
Cha xưng "Con" với mọi người tham dự một cách tự nhiên. 
Cha cho biết hôm nay tổ chức của Cha với website onebodyvillage.com phối 
hợp với Hopetoday.com tổ chức bữa tiệc gây quỹ để giúp cho những người 
con gái và trẻ em bị bán vào các động mãi dâm ở vùng Đông Nam Á. Tổ 
chức này đã âm thầm hoạt động từ năm 1998 và đã cứu được biết bao nhiêu 
người kể cả trẻ em từ các động mãi dâm; không phải cứu họ ra rồi để mặc 
họ muốn sống làm sao thì sống mà lập ra những làng nhỏ để họ sống, trong 
đó dạy học, huấn nghệ hầu có một nghề tự nuôi sống bản thân để sau này 
không quay về con đường cũ. Tổ chức đã thành lập nhiều làng ở Singapore, 
Campuchia và ở Việt Nam. Những nạn nhân được cứu ra thường mắc những 
bệnh xã hội được các bác sĩ ở bên Hoa Kỳ về bên ấy chữa bệnh như bác sĩ 
Nguyễn Thanh Tâm mà họ âm thầm đóng góp cả công và của. Thật đáng quí 
thay. Công việc của họ không bao giờ thấy họ lên đài tuyên bố này nọ. 
Cha nói đưa ra những dẫn chứng lôi cuốn người nghe, mọi người chăm chú 
nghe cha nói quên cả ăn, cuối cùng Cha nói thôi bây giờ con xin mời quý 
ông bà, cô bác ăn đi đã chứ con chiếu những thước phim hay slide những 
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cảnh con đã chứng kiến thì quý vô bác ăn mất ngon. Cha liền báo nhà hàng 
đem đồ ăn ra. Đồ ăn đem lên hết món này đến món khác ăn mệt nghỉ, tôi 
thấy nhà hàng cho ăn hậu hĩnh quá liền ghé tai vợ tôi nói nhỏ: 
"Mình mua có $25 một vé mà cho ăn như vầy thì hết mẹ nó rồi còn đâu mà 
đóng góp gây quỹ."  
Vợ tôi nói: "Anh đi kiếm một cái bao thơ mình bỏ tiền vào đấy, ngoài phong 
bì đề dấu tên rồi đưa cho ban tổ chức." Tôi hỏi "Bao nhiêu?"  Vợ tôi dơ một 
ngón tay. Tôi biết tôi phải làm gì rồi. 
Trong lúc mọi người ăn tiệc có ca sĩ Tâm Đoan lên hát giúp vui 2 bài với sự 
điều hành của cô Christine Sa sôi động, làm cho thực khách vui theo, ngoài 
ra cũng có một số thực khách lên giúp vui nữa,  đó là những người có tấm 
lòng đáng quí. 
Sau khi ăn xong, Cha lại lên bục nói cha nói chứ không giảng giáo lý. Cha 
nói những trường hợp mà cha đã trải qua trong các ổ mãi dâm cha phải thay 
tên đổi họ để trà trộn trong nơi chốn đó có khi giả làm người ngoại quốc như 
người Singapore để nghe những người gái VN nói chuyện với nhau vì đâu 
họ ra nông nỗi này. Phải vào tận hang ổ mới tìm ra đầu mối để đưa những 
tên đầu sỏ ra tòa. Công việc của Cha làm rất là nguy hiểm mất mạng như 
chơi nhưng Cha có niềm tin có ơn trên cứu giúp nên đã vượt qua mọi khó 
khăn nguy hiểm. 
Sau đó Cha đã cho chiếu những thước phim chiếu những cảnh những em bé 
5, 6 tuổi bị bán vào các ổ mãi dâm bị hành xác như thế nào. 5, 6 tuổi biết cái 
gì? Để làm vật vui chơi cho những kẻ bịnh hoạn. Nhìn những cảnh ấy không 
ai cầm được nước mắt! Mọi người theo dõi trên màn ảnh cảnh tượng xảy ra 
như trong phim do một đạo diễn tài ba dàn dựng; không ngờ ngoài đời lại có 
những cảnh xót xa, đau đớn, đốn mạt cùng cực như thế. Cả hội trường mấy 
trăm người im phăng phắc không một tiếng động nhưng thỉnh thoảng cũng 
có tiếng nấc của một vài người không cầm được lòng. Mặc dầu, buổi tiệc đã 
tàn từ lâu nhưng không ai muốn bỏ ra về. Trên bục Cha vẫn nói, nói những 
điều mà Cha đã trải qua trong các động, phải cải trang nhiều cách để không 
bị lộ một nhà tu đi trụy lạc nhưng cũng không tránh khỏi những trận đòn 
thừa sống thiếu chết của những đường dây buôn bán người vì chúng cho 
rằng người này không phải tay chơi thứ thiệt mà vào để lấy tin tức. 
Sau đó có bác sĩ Thanh Tâm lên trình bày công tác y tế ở các làng mà tổ 
chức đã thành lập ở Việt Nam, Campuchia, Lào và Singapore. Họ đã đến 
các trại chữa bệnh cho các nạn nhân đã được cứu thoát ra từ các động, xây 
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dựng họ có cuộc sống lành mạnh để không trở về con đường cũ. Bác sĩ 
Thanh Tâm là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị mà cha Thông là một trong chín 
thành viên. 
Nói chung buổi tiệc gây quỹ rất thành công đã trình bày cho mọi người tham 
dự biết được việc làm của tổ chức mà lâu nay ít ai được biết. 
Buổi tiệc gây quỹ chỉ chấm dứt khi nhà hàng cho biết đến giờ đóng cửa, mọi 
người ra về với tâm hồn nặng trĩu, thương cảm những nỗi bất hạnh của 
những người con gái bị bán vào những đường dây làm nô lệ tình dục. Mình 
may mắn được sống ở Mỹ có cuộc sống bình yên quá, đâu có biết các nơi 
trên thế giới còn có những cảnh đáng thương như vừa rồi đã được cha 
Nguyễn Bá Thông cho biết chính Cha suốt mười mấy năm nay đã lăn lộn 
vào sanh ra tử để cứu vớt những người lâm vào hoàn cảnh bi đát. Cha hay 
quá! Tôi tự nhủ bữa nào phải "phỏng vấn" Cha mới được. Nói phỏng vấn 
cho oai chứ mình có phải nhà báo, nhà truyền thông đâu mà đi phỏng vấn! 
Nhưng mà nhất định phải gặp Cha, nghe cha trò truyện thêm. 
Mấy ngày sau, tôi vào website và tìm ra được số phone của Cha Thông là số 
phone này (706) 825-3032 nhưng liêc lạc mấy lần không được phúc đáp, chỉ 
nghe lời nhắn là để lại tên và số phone sẽ gọi lại sau. Đợi mãi cũng không 
thấy Cha gọi lại, cũng hơi thất vọng rồi cũng quên đi. Bẵng đi một thời gian 
hơi lâu vào một ngày đẹp trời Cha gọi lại; ôi thật là sung sướng nỗi vui đến 
không sao kể xiết. Cha cho biết mới ở Campuchia về. À, thì ra lúc mình gọi 
Cha ở nước ngoài làm sao trả lời được. 
- Thưa Cha, Cha đừng xin con với con tội chết. 
- Chú là hàng Cha, hàng Chú con nhỏ tuổi phải xưng con mới phải phép. 
- Thưa Cha con có đi tham dự buổi tiệc gây quỹ của cha ở nhà hàng 
Paracell, con thấy việc làm của Cha con thích quá, con muốn viết một bài 
báo về Cha, Cha có đồng ý không? 
- Công việc của con cũng chưa được phổ biến lắm, nếu chú viết thì con cảm 
ơn lắm. 
- Thế bây giờ Cha có rảnh không, con muốn biết đôi điều về Cha. 
- Rảnh, chú cứ hỏi. 
- Trước hết Cha cho con biết một ít về thân thế của Cha. 
- Bố là Sĩ Quan QLVNCH huấn luyện nhảy dù, cấp bậc Trung Tá. Mẹ nữ 
quân nhân. Khi Sài Gòn mất vào tay Cộng sản thì bố mẹ đi vào tù trong lúc 
mẹ con mang thai con mới một tháng. Ở tù được 8 tháng gần đến ngày sinh, 
thấy mẹ con ốm yếu, kiệt sức sắp chết thì họ cho ra về để sanh. Bố con có 
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nhắn ra nếu con gái thì đặt tên là... và con trai đặt tên là Nguyễn Bá Thông 
nên bây giờ tên con là Nguyễn Bá Thông dù đã vào quốc tịch Mỹ nhưng 
không đổi tên. 
- Lúc sanh Cha ra chắc mẹ Cha gặp khó khăn lắm phải không? 
- Dạ thưa đúng, sau này con được biết là mẹ con ở trong tù thiếu ăn nên kiệt 
sức tưởng là chết ở trong trại nên Cộng sản phải cho mẹ ra ngoài nếu có chết 
thì cũng đỡ mang tiếng. Mẹ con sanh con ra èo uột khó nuôi tưởng chết vì 
thiếu sữa mẹ, con phải ăn bobo thay sữa nên tướng con nhỏ thó không giống 
như cha con tướng to lớn. 
- Vâng con đã thấy Cha ở trên sân khấu, tướng nhỏ con, mặt búng ra sữa, 
dáng thư sinh mà đã khoác áo Cha. Rồi sau đó thế nào, thưa Cha? 
- Mẹ con con sống lây lất nay chỗ này, mai chỗ kia. Ba con đi tù sau mười 
mấy năm mới được ra, sau đó có chương trình HO gia đình con đã được đi 
Mỹ. Vào Mỹ 05/02/93 HO15 và đến Chicago Illinois lúc đó con được 16 
tuổi, học trung học. Sau đại học 2 năm người bạn gái khuyên con đi tu, con 
nghe theo ghi tên vào trường dòng đến ngày 5/6/2004 con được thụ phong 
linh mục và làm Phó Sứ cho 3 Giáo Xứ, các con chiên toàn là người Mỹ. 
Con là người Á Châu đầu tiên và duy nhất địa phận Savannah ở Georgia. 
Hiện giờ người bạn Mỹ hồi xưa khuyên con đi tu đã ra bác sĩ sống gần bố 
mẹ con và săn sóc 2 cụ. 
- Thưa Cha, Cha đã học ra Linh Mục sao không làm Mục Vụ mà lại tìm con 
đường gai gốc mà đi? 
- Ở VN con có thời gian sống trong nghèo đói nên con thông cảm nỗi bất 
hạnh của những người cùng cảnh ngộ. Sang đến Mỹ khi thời gian học trung 
học con đến cùng bạn bè vào ngày thứ 6 mỗi tuần nấu ăn cho người vô gia 
cư. Từ năm 1999, con cùng các bạn đồng chí hướng về Campuchia sống với 
trẻ bụi đời mới phát hiện ra có những tổ chức buôn bán trẻ em để làm nô lệ 
tình dục. Từ đó con bàn với anh em làm sao cứu giúp những người đó ra 
khỏi các động. Cũng năm đó con đã học y khoa một năm rồi con xin vào học 
trường dòng để con có rộng thì giờ theo đuổi mục đích của con. 
- Tổ chức của Cha đã cứu giúp được bao nhiêu người giải thoát ra từ các 
động? 
- Ngày hôm nay có 583 em, cộng thêm 128 em trước đó nữa, số này chia ra 
làm mô hình gia đình cứ từ 7 đến 12 em làm một nhóm rồi có bác sĩ đến 
chữa bệnh cho họ và dạy cho họ một nghề thích nghi với năng khiếu của họ, 
sau này ra khỏi trại có 1 nghề nuôi thân, không tìm đi vào đường cũ nữa. Tổ 
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chức của con không cứu giúp họ ra rồi bỏ mặc họ sống ra sao thì ra mà còn 
giúp họ tìm một cuộc sống mới. Các mô hình này rải đều khắp các nước 
Đông Nam Á không cứ ở VN. 
- Việc cha ra vào VN, chính quyền sở tại có gây khó dễ cho Cha trong việc 
đi đứng? 
- Họ có nói thẳng với con là vào VN không được làm chính trị, chỉ làm công 
tác nhân đạo thôi. 
- Cha làm công việc này có nguy hiểm không? 
- Cá nhân bị các chính phủ bắt 14 lần và bị đánh thừa sống bán chết, có lần 
đổ máu tai và một lần gẫy xương sườn bên trái. Đến năm 2008, tổ chức của 
con mới ra công khai và có budget 150 ngàn của tư nhân. Tổ chức có mấy 
trăm anh em chỉ mình con ra mặt vì nghĩ họ còn có gia đình, còn con không 
vướng bận gì nên con chấp nhận mọi hiểm nguy. 
- Động cơ nào thúc đẩy cha vào con đường này? 
- Cũng do bốn câu thơ của cụ Phan Bội Châu 
- Cha có thể cho biết bốn câu thơ như thế nào? 
- "Sống tưởng công danh không tưởng nước 
Sống lo phú quí chẳng lo đời 
Sống mà như thế đừng nên sống 
Sống tủi làm chi đứng chật trời." 
(Bốn câu thơ trên Cha đọc chỉ một lần tôi ghi vội không biết có đúng không, 
nếu sai xin bỏ qua cho) 
- Thưa Cha, gia đình có mỗi một người con mà Cha đi tu các cụ có phản đối 
không? 
- Không những không phản đối mà còn khuyến khích nữa. 
- Ngoài ra có ai phản đối cha không? 
- Có hôm nọ trên đài phát thanh ở Houston phỏng vấn con về tổ chức của 
con, sau đó đài có cho thính giả gọi vào thì có một người gọi vào chửi con, 
nói xin lỗi chú :"Đ.M Cha không đi giảng mà làm chuyện ruồi bu." Con bị 
gọi 2 lần bị chửi. 
- Tội nghiệp Cha quá. Xin ơn trên phò trợ Cha. Con cảm ơn Cha nhiều đã 
dành ít thì giờ cho con. 
- Chào chú khi nào cần chú cứ gọi cho con. 
- Kính Cha. 

Nguyễn Kim Dục 
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ, 
nghề nghiệp. 

29950 Hunter Rd, #101,  Murrieta, CA 92563 
Cell: (702)-376-3971 
Off: (951) 461-8377 

Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 
  951-672-4900                                              951-302-6900  

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

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

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 
Anh Chị Ba:  951-926-9986 

951-786-8693 

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 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  
email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel 951-677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  

Liên hệ 951-473-0325  

Blinds & Shutters 
100% basswood shutters 
2”&2.5” basswood blinds 

2”&2.5” fauxwood blinds vertical 
Free In-Home quote 

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  951-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591. 

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA 
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid 

Vehicle,Certified Master ASE 
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer. 

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-973-1566

FULL REALTY – Service, Inc. 
Realtor DRE License # 01806276 

Liên lạc:  D. “Chris” Nguyen.  Cell:  951-834-7701 
Email: nguyenchris@hotmail.com     Fax: 951-870-4053 

Website: www.chrisnrealestate.com

Grand Opening 
King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone: 951-303- 8405

Rental: Nhà mới xây (có solar energy) 3 
phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 sq.  ft. 
vùng Murrieta cho mướn.  Sân rộng, gần 
trường Alamos Elementary và Bella Vista 
Middle School rất tốt.  Góc 
Murrieta/Winchester.  $1550/tháng.   
L/L Hà Nguyễn 949-702-3122 
Có thể dọn vào: Feb/1/2013 

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 

Cha Trương Bửu Diệp: 
Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thơ cho 
cha Cha Trương Bửu Diệp được phong thánh xin liên 
lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823 

 
 


