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TIN MỪNG 
Mt 2, 1-12 

"Chúng tôi từ phương Đông đến thờ 
lạy Đức Vua". 

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem 
thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, 
có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm 
đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua 
người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở 
đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao 
của Người ở Đông phương, và chúng 
tôi đến để triều bái Người". Nghe nói 
thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả 
Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã 
triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và 
luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi 
mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua 
rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó 
là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả 
ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, 
không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong 
các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi 
sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ 
chăn nuôi Israel dân tộc của Ta". Bấy 
giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo 
sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ 
ngôi sao đã hiện ra.  
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TIN MỪNG 
: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin 
lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên 
đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới 
nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. 
Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã 
quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: 
vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với 
Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Tìm Kiếm Chúa 

Flor McCarthy 

Alan đang hồi phục trong bệnh viện, sau một tai nạn xe cộ. Lễ Giáng Sinh sắp 
đến. Một đêm kia, trong khi đang nằm trên giường, anh nhìn ra bên ngoài cửa 
sổ, và nhận thấy bầu trời đầy sao. Đột nhiên, anh bắt đầu suy nghĩ về các đạo sĩ, 
và cuộc hành trình đi Giêrusalem của họ, để tìm kiếm Đức Kitô. 
Thế rồi anh lại bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình, có một điều gì đó mà cho đến 
nay, chưa bao giờ anh thực sự làm. Và anh tự nhủ “Mình đã 22 tuổi rồi, mình đã 
làm được gì cho cuộc đời mình? Mình đã đi đến đâu?”. Câu trả lời là “Không đi 
đến đâu”. Anh vẫn còn sống theo những chuyện kích động và phấn khích. Anh 
đã lãng phí những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình, những năm tháng 
mà một nhà thơ đã gọi là “những năm tháng rực rỡ”. 
Sau đó, anh suy nghĩ về mối tương quan của anh đối với Thiên Chúa. Các đạo sĩ 
đã không có được Chúa ngay từ đầu. Nhưng họ đã tìm kiếm Người, và kiên trì 
tìm kiếm, cho đến khi phát hiện ra Người. Đối với anh, thì trái ngược lại. Anh 
không hề tìm kiếm Chúa. Anh đã có được Chúa ngay từ đầu. Anh được lãnh bí 
tích Thanh Tẩy và được huấn luyện thành người Công giáo. Anh đi lễ nhà thờ 
thường xuyên, cho đến năm 15 tuổi. Nhưng đến nay, anh đã bỏ tất cả. Anh đánh 
mất Chúa. Và thay vì tìm kiếm Người, thì anh lại cố tình quay lưng lại với 
Người. Anh đã hoàn toàn rời xa Người. Ngoài ra, anh còn chống lại Người nữa. 
Đối với anh, đó là một điểm rất tối tăm, khi tất cả những điều này dồn dập đến 
trong tâm hồn anh. Nhưng khi bóng tối đạt đến độ dày đặc nhất, thì một điều tốt 
đẹp xảy ra. Dường như ngôi sao của Chúa mọc ngay trước mặt anh. Anh nhận 
ra rằng ánh sáng của Chúa không hề bị dập tắt, nhưng vẫn còn tiếp tục toả sáng 
trong tất cả những năm tháng của cuộc đời anh, ngoại trừ có khi ánh sáng đó bị 
những đám mây che khuất. Và một sự thật tuyệt vời đã ló dạng trên anh: Mặc dù 
anh đã từ bỏ Chúa, nhưng Người vẫn không hề bỏ anh. Trong tất cả những năm 
tháng này, Chúa vẫn đang tìm kiếm anh. 
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Tâm hồn anh tràn đầy niềm vui. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình đáng giá đối 
với bất cứ ai, nhất là đối với Thiên Chúa. Và anh đã tự nhủ “Kể từ bây giờ, tôi 
có một ngôi sao sẽ không đánh lừa tôi, tôi có một chiếc la bàn sẽ không nói dối 
tôi”. 
Khi các đạo sĩ tìm thấy Chúa, họ dâng lên Người những lễ vật tuyệt vời –
vàng, nhũ hương, mộc dược. Bây giờ Alan đã gặp được Chúa, vậy anh có 
thể dâng lên Người cái gì đây? Có một thời gian, anh đã từng hoàn toàn bị 
lạc lối. Nhưng rồi anh nhận ra rằng có điều gì đó mà anh có thể dâng lên 
Chúa. Anh có thể dâng lên Chúa chính bản thân mình. Nhưng tất nhiên là 
trước hết, anh phải tìm thấy bản thân mình, trước khi anh có thể hiến tặng 
bản thân mình như một quà tặng cho bất cứ người nào khác. Tuy nhiên, ít 
nhất là anh có thể khởi sự, và anh xác định là phải làm điều đó ngay tức 
khắc. 
Lễ Giáng Sinh đến, mà Alan vẫn còn trong bệnh viện. Nhưng mọi người đều 
ngạc nhiên khi nhận thấy sự thay đổi nơi anh. Cho đến nay, anh luôn mang 
đầy vẻ cay cú về cuộc sống nói chung, vụ tai nạn của anh nói riêng. Bây giờ, 
anh đã có nụ cười và lời nói vui vẻ với tất cả mọi người. Ai cũng bối rối 
không biết điều gì đã làm anh thay đổi. Nhưng chính Alan đã biết điều đó: 
Chính nhờ sự kiện anh đã gặp được Chúa. Không ai có thể thực sự tìm thấy 
Chúa, mà không thay đổi. 
Những năm sau đó, anh nói “Đó là ngày Lễ Giáng Sinh đích thực đầu tiên 
trong cuộc đời tôi. Không, tôi không thể nghe được các thiên thần hát trên 
bầu trời. Nhưng tôi đã cảm nghiệm được một sự bình an, mà các thiên thần 
đã hát trong đêm Giáng Sinh đầu tiên đó”. 
Mọi người đều cần có một ngôi sao để đi theo, giống như những con tàu cần 
đến ngọn hải đăng mang ánh sáng, để hướng dẫn chúng vào bến bờ một 
cách an toàn. Phúc cho chúng ta, nếu chúng ta đi theo ngôi sao của Chúa ở 
trước mặt chúng ta, và chúng ta càng được chúc phúc gấp bội, nếu chúng ta 
kiên vững đi theo ngôi sao đó trong toàn bộ cuộc sống của mình. Điều này 
có nghĩa là chúng ta gắn bó toa tàu của chúng ta vào ngôi sao đó, một ngôi 
sao của hy vọng, ngôi sao của Bêlem. Nhiều người trải qua cuộc sống của 
họ trong sự tìm kiếm những điều mà chúng ta có, mà vẫn không tìm thấy 
được. 
Và chúng ta không được sợ hãi, nếu kết quả đưa đến là chúng ta nhận thấy 
cuộc sống của mình thay đổi –sự thay đổi sẽ tốt đẹp hơn. Điều này sẽ đem 
lại cho chúng ta niềm vui, mà thế gian không thể đem lại được. 
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SỐNG ĐẠO 
Nhà Đạo Sĩ Thứ Tư 
Henry van Dyke có thuật lại câu chuyện nhan đề: “Còn một nhà đạo sĩ khác nữa” 
(The Other Wise Man), kể về một nhà đạo sĩ thứ tư là người đáng lẽ đã cùng ba 
nhà đạo sĩ kia đi tìm vị Vua vừa sinh ra ở Bêlem. Nhà đạo sĩ này tên là Artaban.  
Trong lúc chuẩn bị lên đường, Artaban đã chọn ba viên ngọc quý nhất trong kho 
tàng của ông để dâng tặng Hài Nhi Giêsu. Thế nhưng trên đường đến gặp ba nhà 
đạo sĩ kia để cùng đi, gặp bất cứ ai xin, ông cũng đem ra tặng hết. Người thứ 
nhất mà ông đã gặp được là một bà cụ già rét run vì lạnh. Động lòng trắc ẩn, ông 
đã tặng cho cụ già viên ngọc thứ nhất. Đi thêm một đoạn đường nữa, ông gặp 
một toán lính toan làm nhục cô gái. Ông đành đem viên ngọc thứ hai ra thương 
lượng với chúng để chuộc lại cô gái. Cuối cùng khi tiến vào địa hạt Bêlem, ông 
gặp một người lính do vua Hêrôđê sai đi để tàn sát các hài nhi trong một ngôi 
làng lân cận. Ông đành phải rút ra viên ngọc cuối cùng để tặng cho người lính và 
thuyết phục anh từ bỏ ý định gian ác. 
Tìm được Hài Nhi Giêsu, nhà đạo sĩ thứ tư này chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Ông 
bối rối và kể lại cuộc hành trình của mình. Nghe xong câu chuyện, Hài Nhi 
Giêsu mỉm cười đưa bàn tay bé nhỏ ra nhận quà của ông. Nó không phải là vàng 
bạc châu báu, nhưng là tấm lòng vàng được dệt bằng những nghĩa cử đối với tha 
nhân, nhất là những người túng thiếu, đói khổ, những người cần giúp đỡ. Chính 
nhờ những nghĩa cử này mà Thiên Chúa mới được tỏ mình ra cho mọi người. 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Năm mới sẽ tốt lành, nếu chúng ta tiếp nhận và sống tình yêu của Thiên 
Chúa 
Năm mới sẽ tốt lành, nếu chúng ta tiếp nhận, sống tình yêu của Thiên Chúa, để 

cho thánh nhan Chúa soi chiếu cuộc đời chúng ta 
và nỗ lực xây dựng hòa bình. 
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói như trên 
trong buổi đọc kinh Truyền Tin và trong bài giảng 
thánh lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và là 
Ngày Hòa Bình Thế Giới 1-1-2013. 
Chúng ta hãy xin Đức Maria Rất Thánh, Mẹ 
Thiên Chúa, chúc lành cho chúng ta như một bà 

mẹ chúc lành cho con cái phải du hành. Một năm mới cũng giống như một cuộc 
du hành: với ánh sáng và ơn thánh Chúa nó có thể là một con đường hòa bình 
cho mỗi người và mỗi gia đình, cho mỗi quốc gia và toàn thế giới. 
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Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI được nâng lên hàng Đấng đáng kính 
Minh Đức 

WHĐ (1-1-2013) – Hôm thứ Năm 20-12 vừa qua, trong 
cuộc gặp gỡ Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ 
Phong Thánh, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã công bố 
Đức cố giáo hoàng Phaolô VI đã sống những nhân đức anh 
hùng, nghĩa là Đức Phaolô VI sẽ được gọi là “Đấng đáng 
kính”. Như thế, Đức giáo hoàng Bênêđictô chính thức cho 
phép mở án tuyên thánh cho Đức cố giáo hoàng Phaolô VI. 
Đây là bước đầu tiên cần thiết trong tiến trình tuyên thánh. 
Ngoài việc chỉ thị cho Bộ bắt đầu duyệt lại đời sống của tác 

giả văn kiện“Humanae Vitae”, Đức giáo hoàng Bênêđictô cũng cho phép Bộ tiếp 
tục những tiến trình phong thánh khác, vốn thường kéo dài và phức tạp. Các tiến 
trình này bao gồm: Chân phước Antonio Primaldo - người Italia, Chân phước 
Laura Catarina Sienna - người Colombia, và Chân phước Maria Guadalupe - 
người Mexico, sau khi có những phép lạ được quy cho cả ba vị này. 
Ngài cũng thúc đẩy tiếp tục tiến trình tuyên thánh đối với nhiều vị tử đạo, những 
người có “nhân đức anh hùng”, và những người đã có phép lạ được chứng minh 
là nhờ sự chuyển cầu của họ. 
Danh sách này bao gồm 33 người Tây Ban Nha bị sát hại trong cuộc nội chiến từ 
năm 1936 đến 1939; đây là thời gian những người cách mạng đã giết nhiều tu sĩ 
và những người Công giáo sùng đạo. 
Tờ Vatican Insider của Italia nhận định: “Rất có thể Đức Phaolô VI sẽ được 
phong chân phước vào năm 2013, khi bế mạc Năm Đức Tin”. 
Đức Phaolô VI là giáo hoàng đã đặt giám mục Joseph Ratzinger làm hồng y, nay 
là giáo hoàng Bênêđictô XVI. 
Đức cố giáo hoàng Phaolô VI tên thật là Giovanni Battista Montini, là con của 
một luật sư thuộc giới trung lưu, cũng là một chính trị gia và phóng viên. Ngài 
thụ phong linh mục năm 22 tuổi và làm giáo hoàng từ năm 1963 đến 1978. 
Đức Phaolô VI cũng đã bế mạc Công đồng Vatican II vào năm 1965; một Công 
đồng cải tổ phụng vụ sâu rộng nhất và là cuộc cải tổ lớn đầu tiên kể từ Công 
đồng Trentô từ 400 năm trước. 
Năm 1968 ngài đã ban hành Thông điệp gây tranh cãi Humanae Vitae, tái khẳng 
định lập trường của Giáo hội chống việc ngừa thai, cũng như khẳng định chắc 
chắn giá trị của đời sống độc thân linh mục. 
Theo phóng viên Tornielli tại Vatican, Bộ sẽ điều tra một phép lạ được cho là do 
sự can thiệp của Đức giáo hoàng Phaolô VI. Đó là trường hợp khỏi bệnh kỳ diệu 
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của một đứa trẻ ngay khi chưa được sinh ra, đã xảy ra cách nay 16 năm ở 
California: Các bác sĩ đã đề nghị một sản phụ phá thai sau khi họ thấy bào thai 
có vấn đề nghiêm trọng, có thể bị bại não. Nhưng sản phụ này đã tin tưởng cầu 
nguyện với Đức Phaolô VI và đứa bé được sinh ra mà không có vấn đề gì, nay đã 
được 15 tuổi. 
Bộ cũng có thể điều tra một phép lạ khác về trường hợp một nữ tu bị một khối u 
đã được khỏi bệnh bất ngờ.  

Bầu khí mừng lễ Giáng Sinh tại vài nước bên Tiểu Á và Á châu 
Trong toàn vùng Trung Đông, Kitô hữu không được an bình mừng lễ Giáng 
Sinh vì tình hình chính trị kinh tế xã hội đã trở nên tồi tệ hơn. 
Tại Gaza tình hình vẫn căng thẳng kể từ khi bạo lực gia tăng hồi tháng 11 
năm 2012, và tình trạng cấm vận khiến cho cuộc sống thường ngày của 1,4 
triệu dân Palestine rất khốn khổ, dưỡng nuôi tâm tình thù nghịch thường 
xuyên chống lại Israel. Ngoài ra cũng còn có khuynh hướng tôn giáo cuồng 
tín gây nguy hại cho cuộc đối thoại và chung sống giữa các tôn giáo, và sự 
kinh khiếp trước các vụ xúc phạm tới các nhà thờ, tu viện, hội đường do thái 
và đền thờ hồi giáo. Ngày 16-12-2012 Đức Thượng Phụ Latinh Giêrusalem 
Fouad Twal đã đến viếng thăm và dâng thánh lễ cho cộng đoàn công giáo bé 
nhỏ gồm 200 tín hữu tại đây. 
Bên Siria, niềm vui Giáng Sinh bị lu mờ vì cuộc nội chiến khốc liệt kéo dài 
từ 20 tháng qua đã khiến cho hơn 44.000 người thiệt mạng, trong đó có 
4.000 trẻ em và hơn 2 triệu người phải tị nạn, trong đó có gần 300 ngàn tại 
Giordania và 150 ngàn bên Libăng. Giáo Hội Latinh Giêrusalem đang hết 
sức cộng tác vào việc cứu trợ các anh chị em Siri tị nạn bên Giordania. 
Trong mấy ngày vừa qua các cuộc dội bom và pháo kích vào các lò làm 
bánh mì đã khiến cho thêm hàng chục người chết và hàng trăm người bị 
thương khi đứng xếp hàng đợi mua bánh. 
Đức Tổng Giám Mục Mario Zenari Sứ Thần Tòa Thánh tại Siria cho biết 
mặc dù có chiến tranh, nhưng các tín hữu Kitô vẫn cố gắng làm những gì có 
thể để các giáo xứ có bầu khí Giáng Sinh trong các giáo xứ trong thủ đô 
Damasco cũng như nhiều nơi khác. Đức Tổng Giám Mục Zenari đã đi thăm 
nhiều giáo xứ vùng ngoại ô và nhiều dòng tu nam nữ. Các linh mục tu sĩ vẫn 
hàng ngày tiếp tế lương thực cho dân nghèo. Có một trung tâm bác ái tại 
Badgdad mỗi ngày phân phát 6.500 phần ăn nóng cho dân không phân biệt 
ai. Và các bạn trẻ Kitô và hồi giáo sát cánh với nhau trong công tác bác ái 
này. Những nghĩa cử tình yêu đó là cách thức cử hành lễ Giáng Sinh một 
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cách ý nghĩa nhất trong bầu khí chiến tranh chết chóc và đổ nát tại Siria hiện 
nay. 
Bên Irak Kitô hữu mừng lễ Giáng Sinh trong âu lo vì các căng thẳng, các 
cuộc khủng bố bằng bom và tấn kích vẫn tiếp tục. Đức Cha Shlemon 
Warduni, Giám Mục Phụ tá Baghdad, cầu mong lễ Giáng Sinh đem lại một 
chút hòa bình và ổn định cho Kitô hữu và nhân dân Irak đã phải sống trong 
các thử thách khó khăn và khủng bố kể từ năm 2003 tới nay. Vì tình hình 
thiếu an ninh nên các thánh lễ Giáng Sinh được cử hành lúc 7 giờ chiều thay 
vì nửa đêm. 
Trong các nhà thờ tại thủ đô đều có trang hoàng hang đá và cây thông Giáng 
Sinh. Đức Cha Warduni cho biết các chia rẽ vẫn tồn tại trong ba vùng bắc 
trung nam Irak. Kitô hữu Irak cũng chờ đợi có vị Thượng Phụ mới sẽ được 
các Giám Mục Giáo Hội công giáo Canđê bầu trong phiên họp vào cuối 
tháng giêng năm 2013, thay thế Đức Hồng Y Emmanuel Delly nghỉ hưu. 
Giáo Hội Công Giáo Canđê là Giáo Hội có đông tín hữu nhất Irak, tuy trong 
các năm qua đã có hàng trăm ngàn người tìm di cư ra nước ngoài sinh sống. 
Đức Cha Louis Sako, Tổng Giám Mục Kirkuk, cho biết thật là quan trọng 
việc lựa chọn một vị tân thượng phụ có khả năng hiệp nhất các Kitô hữu, có 
các chương trình cải tổ mục vụ, phụng vụ và cơ cấu các giáo phận cũng như 
việc đào tạo các chủng sinh và giáo dân và tổ chức các cơ cấu của Tòa 
thượng phụ. Trên bình diện quốc gia người phải nắm giữ vai trò hòa giải 
nữa. 
Từ Irak chúng ta sang Nepal. Năm nay Kitô hữu có thể cử hành lễ Giáng 
Sinh mà không sợ các nhóm ấn giáo cuồng tín khủng bố. Từ ngày chấm dứt 
chế độ quân chủ hồi năm 2006 tới nay chính quyền Nepal đã khiến cho 
Giáng Sinh là ngày lễ nghỉ trên toàn nước để lôi cuốn các khách du lịch. Sự 
kiện này đã giúp Kitô giáo công khai trưng bầy các ảnh tượng và các trang 
hoàng hoa đèn trong các hàng quán, trong các nhà thờ và tại tư gia. Hiện nay 
số tín hữu công giáo Nepal được khoảng 10.000, tức gia tăng 4.000 so với 
năm 2006, khi Nepal tuyên bố trở thành quốc gia đời. Tự do tôn giáo đã cho 
phép các Kitô hữu công khai biểu lộ đức tin. Các nhà thờ đều loan báo 
chương trình lễ, dựng cây thông, làm hang đá, và treo đèn trang hoàng. 
Hàng trăm tín hữu, kể cả tín hữu Ấn giáo và Phật giáo chờ tham dự thánh lễ 
đêm Giáng Sinh trong nhà thờ chính tòa Đức Mẹ hồn xác lên trời trong thủ 
đô Katmandu. 
Từ nhiều năm qua tín hữu các tôn giáo khác cũng xin được tham dự các lễ 
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nghi với tín hữu Kitô. Trong thánh lễ lần này có 24 tân tòng giới trẻ lãnh bí 
tích Rửa Tội. Họ là các tín hữu Ấn giáo xin gia nhập Công giáo. Cha Robin 
Rai cha sở nhà thờ chính tòa đã mời gọi tín hữu lãnh bí tích Hòa Giải và phổ 
biến sứ điệp Giáng Sinh cho mọi người trên toàn nước. 
Trong các năm qua tại Nepal đã xảy ra các vụ khủng bố chống các Kitô hữu 
và các tôn giáo thiểu số do các nhóm Ấn giáo cuồng tín chủ mưu. Trầm 
trọng nhất là vụ đặt bom nhà thờ chính tòa Katmandu khiến cho 2 ngừơi 
chết và 13 người bị thương hồi năm 2009. 
Sang đến Pakistan, năm nay Kitô hữu tại đây vui mừng tiếp đón tượng 
”Chúa Giêsu Hài Đồng Praha”. Do sáng kiến của linh mục Emmnauel 
Parvez, cha sở giáo xứ thánh Phaolô tông đồ tại Pansara giáo phận 
Faisalabad, bang Punjab, cha Anastasio Roggero, dòng Cát Minh, giám đốc 
đền thánh Chúa Giêsu Hài Đồng Praha đã gửi một bức tượng sang 
Faisalabad. Tượng được đặt trong nhà nguyện”Chúa Giêsu Hài Đồng Praha” 
của một làng quê, nơi có một số gia đình Kitô sinh sống về nghề nông và thợ 
thuyền. 
Đức Cha Joseph Coutts, Tổng Giám Mục Karachi kiêm Chủ tịch Hội Đồng 
Giám Mục Pakistan ưởc mong phổ biến lòng tôn sùng Chúa Giêsu Hài Đồng 
đặc biệt trong các trường học công giáo. Vì thế ngài đã mời các cha dòng 
Cát Minh đến Pakistan để giúp phát động phong trào tôn sùng này qua các 
buổi dậy giáo lý Chúa Nhật. 
Lòng tôn sùng Chúa Giêsu Hài Đồng đã lan sang nhiều nước Á châu như: 
Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Mông Cổ. Và tại các 
nước này đều đã có các nhà thờ và nhà nguyên dâng kính Chúa Giêsu Hài 
Đồng Praha. Cha Roggero đi khắp nơi trên thế giới để phổ biến lòng tôn 
sùng này. Cách đây mấy tuần cha đã sang Ấn Độ và chủ sự thánh lễ tại Đền 
Thánh Chúa Giêsu Hài Đồng Bangalore với sự tham dự của 5.000 tín hữu. 
Lòng tôn sùng Chúa Giêsu Hài Đồng trong tu viện Cát Minh Praha bên Tiệp 
đã bắt nguồn từ cha Giovanni Ludovico của Đức Mẹ hồn xác lên trời, Tu 
viện trưởng, hồi năm 1628. Tượng Chúa Giêsu Hài Đồng mặc áo choàng đỏ, 
đầu đội triều thiên vàng, tay phải chúc lành tay trái cầm quả địa cầu nhỏ. 
Tại Sri Lanka Kitô hữu các vùng bị lụt đã không thể mừng lễ Giáng Sinh 
như thường lệ, vì đã có trên 6.300 người gồm gần 1800 gia đình bị di tản. 
Đó là dân chúng sống trong các quận: Galle, Matale, Mkandy, Nuwara 
Eliya, Polonnaruwa, Badulla, Baticaloa, Hambantota, Moneragala và 
Kurunegala. Hiện nay số người nói trên phải sống trong 29 trung tâm tiếp 
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cư, đa số là các trường học, và các cộng đoàn. Cho tới nay mưa lũ đã gây 
khó khăn cho 20.000 người sống trong 6 trên tổng số 9 tỉnh của Sri Lanka, 
khiến cho 600 nhà bị phá hủy hay hư hại nặng. Nơi có đông người chết nhất 
là Matale miền trung Sri Lanka, là vùng vị lụt nặng nhất nước. 
Tình trạng bão lụt tại đảo Mindanao bên Philippines cũng khiến cho bầu khí 
Giáng Sinh năm nay bớt vui, vì có hơn hơn 700 người chết, hàng chục người 
mất tích và hàng ngàn người không nhà không cửa. Đây là vùng có đa số 
dân theo Hồi giáo, nhưng cũng có một số nhỏ là Kitô hữu. Dân chúng đã bắt 
tay vào việc tái thiết ngay, nhưng dấu vết tàn phá của bão lụt còn ghi dấu 
trên nhà cửa và ruộng đồng vì cùng với nhà cửa người dân đã mất hết mùa 
màng. 
Sang đến Malaysia thiểu số Kitô hữu có thể hài lòng mừng lễ Giáng Sinh, 
vì chính quyền đã hủy bỏ các hạn chế số người hành hương Thánh Địa, sau 
tranh luận dài giữa chính quyền và thiểu số Kitô hữu. 
Malaysia là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Trước đây chính quyền cho 
phép các tín hữu Kitô, hồi giáo và Do thái tự do hành hương Thánh Địa. Sau 
đó chỉ cho phép mỗi năm 700 người đi hành hương, tức mỗi cộng đoàn tôn 
giáo chỉ có thể gửi một nhóm 40 người. Nhưng nay sự hạn chế này không 
còn nữa và giấy phép hành hương kéo dài 21 ngày. 
Theo sau các vụ tranh cãi liên quan tới việc tín hữu Kitô cũng có quyền 
dùng từ Allah để gọi Thiên Chúa và các Kitô hữu đã thắng kiện, thiểu số 
Kitô Malaysia đã gặp các khó khăn, căng thẳng, bạo lực, kể cả các vụ tấn 
kích các nhà thờ và dinh thự Kitô. Cha Lawrence Andrew, cựu giám đốc 
Tuần san công giáo ”Người đưa tin Malaysia” bầy tỏ hài lòng vì các quyết 
định mới này của chính quyền, khiến cho tín hữu Kitô yên trí mừng lễ Giáng 
Sinh. 
Tại Indonesia để mừng lễ Giáng Sinh, giới nhà giáo, linh mục, tu sĩ nam nữ 
và chủng sinh cũng như giới trẻ Kitô đã tham gia chiến dịch chống tham 
nhũng do Hội Đồng Giám Mục phát động. Nạn tham nhũng là một trong 
những thách đố cam go và cổ xưa nhất mà Giáo Hội và xã hội nước này phải 
đương đầu ngay từ thời hậu thực dân. Nạn tham nhũng lan tràn trong các cơ 
quan nhà nước và công quyền gây ra nhiều hậu qủa tai hại cho sự tiến triển 
xã hội và đất nước. Hiện nay có một nhóm thiện nguyện do linh mục Edy 
Purwanto và Linh Mục Royani Lim phát động trước lễ Giáng Sinh. Tham dự 
chiến dịch có cả các bác sĩ như bác sĩ Prastowo, các thương gia như ông 
Wisnu Rosariastoko và giáo sư như bà Wiwiek Widiarti. 
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Cha Adisusanto dòng Tên chuyên viên truyền thông cho biết cha ủng hộ 
chiến dịch chống tham nhũng này ngay lập tức vì nó thăng tiến công ích. 
Cách đây không lâu các Giám Mục Linh Mục và tín hữu Indonesia cũng đã 
phát động chiến dịch chống cai trị yếu kém và các dịch vụ buôn bán vô luân. 
Sau cùng bên Nam Hàn bà tân tổng thống Park Geun Hye đã cho tái lập 
thói quen dựng cây thông Giáng Sinh trong vùng biên giới giữa hai miền 
Nam và Bắc Hàn, như dấu chỉ của tinh thần hòa giải, hòa bình và yêu 
thương giữa người dân hai bên. Thói quen này đã bị ngưng từ năm 2003. 
Ông Kim Min-Seok phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết cây 
thông Giáng Sinh khổng lồ được trang hoàng nhiều đèn sáng có mặt tại vùng 
biên giới từ ngày 22 tháng 12 cho tới ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2013. 

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
DƯ ÂM MÙA GIÁNG SINH 2012 
Mấy ngày trước lễ Noel không khí lạnh từ miền bắc tràn về, cái lạnh phà ra 
từ cây cỏ, từ mặt đất khiến ai cũng co ro giấu tay giấu mặt tránh sự buốt giá. 
Tôi chợt nhớ đến câu chuyện đọc trên internet về một cậu bé cũng sinh 
nhằm đêm 24 tháng 12 mùa đông năm ấy… 
… Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một 
người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn qua một 
con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân 
ngã chúi về phía trước, cơn đau bụng đẻ quặn lên trong chị. Chị biết mình 
không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò xuống phía bên dưới cây cầu. Đơn 
độc giữa chân cầu, chị đã sinh một bé trai. Không có gì khác ngoài chiếc áo 
bông dày chị đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa 
con bé xíu từng vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi chị tìm được 
một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con. 
Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng 
chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cây cầu, bà nghe một tiếng khóc yếu 
ớt bên dưới. Bà chui xuống gầm cầu để tìm. Bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ 
xíu đói lả nhưng hãy còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.  
Bà đem đứa bé về nuôi dưỡng. Khi lớn lên cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể 
lại câu chuyện đã tìm thấy mình.  
Vào một ngày lễ Giáng Sinh, đó là ngày sinh nhật thứ 12, cậu bé nhờ mẹ 
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nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa 
trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ cúi đầu và khóc. Thế 
rồi cậu bắt đầu cởi bỏ quần áo. Bà nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần 
lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình. 
“Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả, cậu sẽ lạnh cóng!” bà mẹ nuôi nghĩ. 
Song cậu bé đã trút bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi nghe cậu bé gọi 
người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết mặt:“ Mẹ ơi, mẹ đã lạnh hơn con lúc 
này phải không mẹ?” Và cậu bé khóc oà… 
Bài thánh ca: “ Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…” chúng ta vẫn hát mỗi  
mùa Giáng Sinh cũng chỉ gợi lại trong chúng ta một cái lạnh mơ hồ trong 
đêm Chúa Giáng sinh 2000 năm trước, nhưng cái lạnh lẽo ấy đâu thấm gì 
với cái-lạnh-tình-người mà loài người đã dành cho Chúa phải không? 
Chân thành cám ơn Ca Đoàn Thánh Linh, các em thiếu nhi và giới trẻ đã 
đem lại bầu khí ấm áp cho Cộng Đoàn trong Buổi Canh Thức Vọng Giáng 
Sinh năm nay. Những bài thánh ca, slide show và hoạt cảnh Giáng Sinh đã 
ôn lại cho mọi người về lịch sử Ơn Cứu Độ. 
Các em đã diễn xuất rất tự nhiên trong các vai Thánh Giuse, Mẹ Maria, thiên 
thần, chủ quán, mục đồng; nhưng sống động nhất là 4 con chiên do Jacob, 
Mathew, Dany và Peter thủ vai đã làm cho ngôi Nhà Thờ bé nhỏ tràn ngập 
tiếng be be như một chuồng chiên vậy. 
Chân thành cám ơn chị Sa đã dành nhiều thời giờ tập luyện với các em.  
Chân thành cám ơn cô Tím và chị Liễu đã may trang phục cổ truyền Do 
Thái khiến mọi người như được sống lại vào thời điểm 2000 năm trước. 
Chân thành cám ơn chị Hạnh, chị Hương, anh chị Sương - Thoại, anh chị 
Thuận-Lan đã sửa soạn bữa Reveillon sau Thánh Lễ Nửa Đêm thật chu đáo 
để mọi người có cơ hội chuyện trò, chúc mừng Giáng Sinh lẫn nhau trong 
bầu khí ấm cúng gia đình. 
Niềm vui Mừng Đại Lễ Giáng Sinh còn được tiếp nối bằng bữa “Cơm Tình 
Thương” truyền thống vào ngày 25/12/2012. Kết quả thật khích lệ. Mỗi 
người góp một bàn tay chia sẻ hơi ấm tình người cho những em bé mồ côi, 
tật nguyền, bị bỏ rơi ở những vùng sâu vùng xa bên quê nhà. 7205 USD so 
với con số hàng chục, hàng trăm ngàn thì thật nhỏ bé nhưng đó là những 
đồng-xu-của-bà-góa chân tình gởi tặng, để các em có được một chiếc áo ấm 
mùa đông, có được quyển sách học, có được cây bút tập viết khi đến 
trường…  
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(Chi tiết quỹ tình thương  http://www.cddmlv.com/ban-thu-quy ) 
Ngày lễ Chúa Giáng sinh đã qua đi nhưng chắc còn đọng lại trong chúng ta 
nhiều niềm vui thánh thiêng trong tâm hồn.  
Chân thành cám ơn tất cả mọi thành viên trong Cộng Đoàn ĐMLV đã giúp 
tổ chức lễ Noel thật tốt đẹp. Rất nhiều người đã âm thầm đứng sau “sân 
khấu” như cô Chủ tịch thức khuya dậy sớm nấu nướng, dọn dẹp bãi chiến 
trường; anh Tâm XH trang trí hang đá, sân khấu; Thi Nguyễn thiết kế âm 
thanh ánh sáng; các phụ bếp như chị Phương, chị Hương, chị Liễu, cô Tím, 
chị Lan-Sang, chị Hạnh đã cùng với đầu bếp Oanh Vũ cống hiến cho Cộng 
Đoàn một bữa tiệc thật thịnh soạn. 
Chân thành cám ơn anh chị Ba Nghĩa_ mạnh thường quân hột vịt lộn luôn 
cung cấp trứng cho Cộng Đoàn trong những dịp liên hoan.  
Chân thành cám ơn anh chị Khôi-Tuyết đã tặng Cộng Đoàn 2 em heo mừng 
lễ. 
Chân thành cám ơn anh chị Hùng-Kim đã tặng 2 tượng Đức Mẹ La Vang, 
anh chị Sương-Thoại tặng bức phù điêu Bữa Tiệc Ly cho mục xổ số.  
Chân thành cám ơn 3 anh chàng bán vé số dạo: Anh Hùng, Brandon và Nam 
đã giúp tăng doanh thu cho Quỹ Tình Thương. 
Chân thành cám ơn anh chị Sương-Thoại đã tặng birthday cake để Cộng 
Đoàn cùng chia sẻ niềm vui với cha Quản Nhiệm nhân ngày sinh nhật của 
cha, nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất trong ngày sinh nhật là cha nhìn thấy 
Cộng Đoàn đã mừng lễ Chúa Giáng Sinh thật ý nghĩa khi biết chia sẻ sự 
may mắn mình có được cho những ai kém may mắn hơn mình, cho những 
mảnh đời trẻ thơ bất hạnh bên quê nhà. 
Chân thành cám ơn anh chị Thu-Oanh luôn mở rộng cửa đón tiếp Cộng 
Đoàn trong các dịp liên hoan; nếu không CĐ khó có thể tổ chức được những 
cuộc vui, những ngày truyền thống của CĐ.   
Tuổi lên 5 có lẽ là tuổi dễ thương nhất của một em bé. Cộng Đoàn ĐMLV 
cũng vừa bước vào tuổi lên 5. Nguyện chúc cha Quản Nhiệm, cô Chủ tịch, 
Ban Mục Vụ và mọi thành viên trong Cộng Đoàn đều thật dễ thương để 
Cộng Đoàn ĐMLV luôn sống tinh-thần-hang-đá-Belem năm xưa: đơn sơ, 
nhỏ bé nhưng đầm ấm tình Chúa tình người. 

Dung Nguyễn 
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MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Năm Đức Tin: Tầm quan trọng của bí tích hòa giải 
Bí tích hòa giải không chỉ đơn thuần tha các tội nặng nhẹ con người có thể 
phạm, mà còn là phương thế hữu hiệu để giúp con người trở nên hoàn thiện. 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 
Bí tích hòa giải (reconciliation) là một trong các bí tích ban ơn cứu độ rất 
quan trọng và cần thiết mà Chúa Kitô đã trao cho các Tông Đồ trước tiên và 
cho Giáo Hội ngày nay cử hành để ban ơn tha thứ của Chúa cho các hối 
nhân còn tin tưởng nơi lòng thương xót tha thứ của Chúa. 
Thật vậy, sau khi từ cõi chết sống lại và hiện ra với các Tông Đồ, Chúa Kitô 
đã nói với các ông như sau: 

        “Anh  em tha cho ai, thì người ấy được tha 
         Anh  em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ” ( Ga 20:23) 

Trước khi thọ nạn thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao quyền tha tội cho 
Phêrô, sau khi môn đệ này tuyên xưng Chúa là “Đấng Kitô, con Thiên 
Chúa hằng sống” (Mt 16:16). 
“Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất anh cầm buộc 
điều gì , trên Trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi 
điều gì, trên Trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 20:19). 
Trên đây là nền tảng Kinh Thánh của bí tích hòa giải mà Chúa Kitô đã thiết 
lập và trao cho các Tông Đồ trước khi Người về Trời. 
Sở dĩ Chúa ban bí tích này là vì Người biết rõ con người vẫn còn yếu đuối 
sau khi được tái sinh qua bí tích Rửa tội. Còn yếu đuối và dễ nghiêng chiều 
về sự xấu trong bản tính đã bị băng hoại vì Tội Nguyên Tổ cộng thêm với ý 
muốn tự do mà Thiên Chúa luôn  tôn trọng cho con người sử dụng, cho nên 
nguy cơ phạm tội còn đó. Vì thế Chúa đã ban bí tích hòa giải để giúp con 
người nối lại tình thân với Chúa sau khi đã lỡ phạm tội cá nhân vì yếu đuối 
và nhất là vì ma quỉ cám dỗ và gương xấu của thế gian. Bao lâu còn sống 
trong thân xác có ngày phải chết này, thì bấy lâu con người còn phải chiến 
đấu, hay bị giằng co giữa sự thiện và sự dữ, giữa sự tốt và sự xấu trái nghịch 
nhau như ánh sáng và bóng tối. Do đó,“anh em hãy đứng vững trong đức 
tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải 
qua cùng một loại thống khổ như thế” (1 Pr 5:8-9). 
Đó là lời khuyên dạy của Thánh Phêrô Tông Đồ. 
 
I- Nhưng trước hết phải hiểu rõ thế nào là tội và có mấy loại tội  
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Con người ngày nay, phần nhiều  đã mất hết ý thức về tội nên đã thi nhau 
làm những điều tự bản chất là sai trái, là vô luân như ăn gian, nói dối, trộm 
cắp, dâm đãng, ngoại tình, cờ bạc, giết người, phá thai, buôn bán ma túy, 
súng đạn giết người, sách báo phim ảnh dâm ô, nhất là buôn bán phụ nữ và 
trẻ em cho kỹ nghê mãi dâm, hoặc làm nô lệ tình dục cho người nước ngoài 
dưới chiêu bài “hôn nhân ngoại quốc” hay “lao động nước ngoài”. Nhiều tín 
hữu cũng mất ý thức về tội nên đã coi thường hay không muốn đi xưng tội 
nữa dù đã làm những việc mà thực chất là có tội. 
Những hình thức của tội lỗi nói trên đây đã ít nhiều xúc phạm đến Thiên 
Chúa là tình thương, là công bình và thánh thiện. Do đó, khi ta làm bất cứ 
điều gì xúc phạm đến tình thương, sự công bình và thiện hảo thì đã xúc 
phạm đến chính Thiên Chúa là hiện thân của Chân, Thiện, Mỹ tuyệt đối. 
Giáo lý Công Giáo cũng dạy rằng: “Tội lỗi chống lại tình thương của 
Thiên Chúa dành cho ta và khiến trái tim ta xa lìa tình yêu đó. Cũng 
như tội nguyên thủy, tội lỗi của ta là một sự bất phục tùng, một sự phản 
loạn chống lại Thiên Chúa…” (x. GLGHCG số 1850). 
Thánh Phaolô đã liệt kê những tội con người có thể phạm như sau : 

        “Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là : dâm 
bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, nghen 
tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè 
chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo cho mà biết như tôi đã 
từng bảo: những kẻ làm những điều đó sẽ không được thừa hưởng 
Nước Thiên Chúa” (Gl 5:19-21). 
Thánh Gioan cũng quả quyết rằng “Mọi điều bất chính trên đều là 
tội” (Ga 5:17).    
 
II- Giáo Hội phân biệt tội thành hai loại : tội trọng và tội nhẹ 
1- Tội trọng (mortal sin) là tội tự bản chất nó là sự dữ  như giết người, hiếp 
dâm, ngoại tình, tiếp tay với quân khủng bố đặt bom giết hại người khác, 
nhất là chối bỏ hay lăng mạ Thiên Chúa, Đức Mẹ và các Thánh, công khai 
chối đạo … 
Ngoài bản chất là nghiêm trọng, tội trọng chỉ thành tội khi người ta đã biết 
rõ tính chất nghiêm trọng đó mà vẫn cố tình phạm với ý muốn tự do. Tội 
trọng phá hủy hoàn toàn đức ái và và cắt đứt mọi tình thân đối với Chúa vì 
đã chống lại Người cách quá nặng nề. 
Do đó, nếu ai chết trong khi đang mắc tội trọng mà không kịp xin tha qua bí 
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tích hòa giải thì sẽ chiu hình phạt hỏa ngục (x. SGLGHCG số 1035). 
2- Tội nhẹ (venial sin): không cắt đứt tình thân với Chúa nhưng cũng xúc 
phạm đến Người và làm tổn thương phần nào đức ái (x. SGLGHCG số 
1855). 
Đây là giáo lý của Giáo Hội mà mọi tín hữu phải tuân thủ cho được hiệp 
thông với Giáo Hội trong mục đích yêu mến, tôn thờ Thiên Chúa và thực 
hành các giới răn của Người hầu được hưởng nhờ ơn cứu độ của Chúa Kitô. 
Cũng  theo giáo lý của Giáo Hội thì mọi tội nặng hay nhẹ đều có thể được 
tha qua bí tích hòa giải nếu hối nhân còn tin tưởng nơi lòng thương xót tha 
thứ của Chúa và thật lòng ăn năn sám hối. Chỉ có một tội không thể tha 
được, đó là tội phạm đến Chúa Thánh Thần, tức chối bỏ Thiên Chúa hoàn 
toàn và không còn tin tưởng gì nơi lòng thương xót của Chúa nữa. 
Liên quan đến bí tích hòa giải, không thể quan niệm rằng người tín hữu 
trưởng thành không cần giữ Đạo cách “cổ xưa” với việc tuân giữ luật lệ. 
Nếu việc tuân thủ mọi giới răn của Chúa và giáo lý của Giáo Hội là không 
“hợp thời” và cần thiết thì tạo sao Thiên Chúa lại ban 10 điều răn cho con 
người tuân giữ để được chúc phúc và tại sao Chúa Kitô đã nói với các môn 
đệ xưa điều này: 

            “Nếu anh em yêu mến Thầy 
             Anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14:15). 

Như thế, yêu mến Chúa đồng nghĩa với việc tuân giữ các giới răn của Thiên 
Chúa. Và nếu không tuân giữ thì đã phạm tội chống lại Chúa là tình thương, 
công bình, bác ái và thánh thiện, vì mọi tội con người có thể phạm đều liên 
hệ ít nhiều đến các đặc tính trên đây của Thiên Chúa. Cụ thể: giết người hay 
âm mưu sát hại người khác là chống lại bản chất yêu thương, nhân từ của 
Chúa. Trộm cắp, gian tham, lừa đảo là phạm đến sự công bình của Chúa. 
Dâm ô – đặc biệt là tội ấu dâm – là xúc phạm nặng nề đến sự thánh thiện, 
trong sạch của Chúa. Do đó, muốn sống đẹp lòng Chúa và nhiên hậu được 
cứu độ thì mọi người có niềm tin yêu Chúa phải quyết tâm xa tránh mọi tội 
lỗi vì chỉ có tội mới đẩy chúng ta ra khỏi tình thương của Chúa là Đấng yêu 
thương và “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 
Tm 2:4) nhưng lại gớm ghét mọi tội lỗi vì  nó hoàn toàn đi ngược lại với bản 
chất yêu thương, nhân từ , công bình và thánh thiện của Người.  
 
III- Tại sao cần phải xưng tội và xưng cách nào ? 
Như đã giải thích ở trên, tội là một thực thể và một thực tế trong trần gian và 
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trong mỗi người chúng ta. Không ai có thể nói là mình không có tội nào như 
Thánh Gioan đã quả quyết : “nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, 
chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta” (1 Ga 1:8). 
Nhận biết mình có tội thì lời mời gọi là hãy sám hối và xin Chúa tha thứ. 
Chúa ghét mọi tội nhưng lại yêu thương kẻ có tội biết ăn năn xin tha thứ, 
như Chúa Giêsu đã đối xử  với người phụ nữ bị bắt phạm tội ngoại tình và bị 
người Biệt phái dẫn đến xin Chúa cho ném đá. Chúa đã không ném đá và chỉ 
nói với chị kia rằng “Tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về  đi, và từ 
nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8:11). 
Qua lời  Chúa trên đây, chúng ta hiểu rõ lòng nhân từ  và khoan dung của 
Chúa đối  với kẻ có tội, nhưng cũng không muốn ai lợi dụng lòng nhân từ đó 
để cứ phạm tội, cứ lấy cớ Chúa yêu thương tha thứ  để  không quyết tâm cải 
thiện đời sống và xa tránh mọi tội lỗi. Đành rằng là con người, ai cũng yếu 
đuối trong bản tính, nhưng nếu ta quyết tâm và nương nhờ ơn Chúa phù giúp 
thì chúng ta mới có thể đứng vững được trước mọi cơn cám dỗ của ma quỷ, 
ví như “sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5: 8), của xác thịt 
yếu đuối dễ sa ngã và của gương xấu đầy rẫy ở mọi môi trường sống. 
Nói rõ hơn, nếu ta không có thiện chí xa lánh tội và mọi cơ hội đưa đến 
phạm tội, để rồi cứ sa đi ngã lại,  thì Chúa không thể cứu ai được mặc dù 
công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô  là vô giá, và đủ cho ta được cứu rỗi. 
Nhưng dù là đủ,  Chúa vẫn còn mong đợi nơi thiện chí công tác của con 
người vào ơn cứu độ, vì con người còn có tự do để cộng tác  hay khước từ  
ơn cứu độ và tình thương của Chúa để sống theo ý riêng mình. Đó là lý do vì 
sao Chúa Kitô đã cảnh cáo những ai không quyết tâm chừa tội và sống theo 
đường lối của Chúa mà cứ đi hàng hai, nửa nóng nửa lạnh như sau: 
“Ta biết việc các ngươi làm: ngươi chẳng nóng và cũng chẳng lạnh. 
Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi !  Nhưng vì ngươi hâm hâm 
chẳng nóng chẳng lạnh nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” (Kh 
3:15-16).   
 
IV- Xưng tội là một tiến trình hoán cải đả trở nên hoàn hảo hơn: 
Như đã nói ở trên, Chúa Kitô ban bí tích hòa giải vì Người biết trước con 
người sẽ còn phạm tội cá nhân nhiều lần nữa, sau khi được rửa sạch một lần 
hậu quả của tội nguyên tổ qua phép Rửa. 
Phạm tội vì yếu đuối thì khác với cố tình không quyết tâm chừa tội để rồi lại 
tái phạm nhiều lần nữa. Cha giải tội có thể không ban phép tha tội nếu biết 
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hối nhân cứ xưng mãi một tội vì  không cố gắng chừa bỏ.. 
Trong Tin Mừng Thánh Lu-ca, để trả lời cho  một số người đến hỏi Chúa 
xem có  phải  những người  Ga-li-lê bị Tổng trấn Phi-la-tô giết chết, lấy máu 
hòa lẫn với tế vật là vị họ tội lỗi hơn những người khác hay không, Chúa 
Giêsu đã trả lời họ như sau : 
“… Không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông 
cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13:3). 
Như thế có nghĩa là chúng ta phải cố gắng chừa tội và sám hối về những 
việc sai trái đã làm. 
Sám hối là nhìn nhận mình có tội, ăn năn chừa bỏ và  mau kíp chạy đến với 
Chúa qua bí tích hòa giải để được tha thứ và giao hòa lại với Chúa và với 
Giáo Hội. 
Khi đi xưng tội, mọi hối nhân cần lưu ý hai điều quan trọng sau đây: 
1- Phải hoàn toàn tin tưởng có Chúa Kitô hiện diện trong các thừa tác viên 
con người là Giám mục hay Linh mục. Chính Chúa nghe và tha tội cho ta 
qua tay các thừa tác viên. 
2- Do đó, phải thành thật xưng các tội nặng nhẹ đã phạm vì yếu đuối con 
người, kể cả những tội kín thuộc các giới răn thứ sáu và thứ chin. Nếu không 
thành thật xưng ra các tội mình đã phạm, nghĩa là có ý giấu không xưng một 
tội nào thì việc xưng tôi sẽ không thành và không đáng được Chúa tha thứ 
qua trung gian của thừa tác viên (x. SGLGHCG số 1505). 
Xưng tội là dịp cho ta nhớ đến lòng thương xót tha thứ của Chúa sau khi 
nhận biết tội lỗi mình đã xúc phạm đến Chúa. Nhưng phải có quyết tâm từ 
bỏ tội với ơn Chúa nâng đỡ để không sa đi ngã lại. Đây là tiến trình trở nên 
hoàn hảo hơn như Chúa mong muốn cho mỗi người tín hữu chúng ta. Nói rõ 
hơn, không phải cứ theo thói quen lâu lâu đi xưng tội để cho an tâm rồi lại 
không quyết tâm từ bỏ tội lỗi nên lại tái phạm để rồi lại đi xưng tội. Sống 
đức tin kiểu này thì quả thật xứng đáng để nghe lời Chúa cảnh cáo trên đây. 
Nói khác đi, phải quan niệm đúng đắn hơn về bí tích hòa giải. Đây phải là 
phương thế hữu hiệu để giúp con người không những lấy lại tình thân với 
Chúa mà còn giúp ta dần dần trở nên hoàn hảo về mặt thiêng liêng qua quyết 
tâm từ bỏ tội lỗi để trở nên thánh thiện như Chúa Kitô đã kêu gọi:   
“Anh  em phải nên hoàn thiện, như  Cha anh  em ở trên Trời là Đấng 
hoàn thiện”(Mt 5:48). 
Trở nên thánh thiện hay hoàn hảo là trở nên giống Chúa là Đấng trọn tốt 
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trọn lành, là suối nguồn an vui và hạnh phúc của các Thánh và các Thiên 
Thần. Do đó, phạm tội hay sống trong tội là tự ý xa lìa Chúa và không muốn 
được cứu độ để vui hưởng hạnh phúc Nước Trời. 
Tóm lại, Bí tích hòa giải không chỉ đơn thuần tha các tội nặng nhẹ con người 
có thể phạm, mà còn là phương thế hữu hiệu để giúp con người trở nên hoàn 
thiện, qua cố gắng xa tránh mọi tội lỗi để trở nên giống Chúa là Chân Thiện 
Mỹ tuyệt đối. 
Chính trong chiều kích thiêng liêng nói trên mà mọi tín hữu được mời 
gọi cách riêng trong Năm Đức Tin  này là hãy siêng năng đến với bí tích 
hòa  giải trong tâm tình ca tụng và cảm tạ tình thương, tha thứ  vô biên của 
Chúa và cũng để nói lên quyết tâm cải thiện đời sống thiêng liêng bằng cố 
gắng chừa bỏ dần dần  mọi tội lỗi như một thiện chí muốn trở nên hoàn hảo 
hầu xứng đáng được “thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát 
khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian này” như Thánh 
Phêrô đã mời gọi (2 Pr 1:4). 
Ước mong mọi quí tín hữu suy nghĩ và thực hành mục đích của bí tích hòa 
giải trong Năm Đức Tin này. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Dưới đây là bản ghi lại cuộc nói chuyện của bác sĩ Richard Teo, một triệu 
phú 40 tuổi, là một bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4, đến 
chia sẻ với khóa Nha D1 về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19.1.2012. 
Anh vừa qua đời  ngày 18.10.2012. 

 
Chào tất cả các em. Giọng tôi hơi bị khàn một chút, mong các em chịu khó 

nghe. Tôi xin tự giới thiêu, tôi tên là Richard và là một 
bác sĩ. Tôi sẽ chia sẻ vài suy nghĩ về cuộc sống của 
mình và rất hài lòng khi được các giáo sư mời đến đây. 
Hy vọng sẽ giúp các em cách suy nghĩ khi bắt đầu theo 
ngành để trở thành nha sĩ giải phẫu cũng như suy nghĩ 
về những việc chung quanh. 
Từ lúc trẻ, tôi là một sản phẩm đặc trưng của xã hội 
ngày nay, một sản phẩm khá thành công mà xã hội đòi 

hỏi. Hồi nhỏ tôi lớn lên trong một gia đình có mức sống dưới mức trung bình. 
Tôi được bảo ban bởi người chung quanh và môi trường rằng thành công thì 
hạnh phúc. Thành công có nghĩa là giàu có. Với suy nghĩ này, tôi trở nên cực 
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kỳ ganh đua ngay từ nhỏ. 
Không những chỉ cần đi học ở trường giỏi, tôi cần phải thành công trong 
mọi lãnh vực – từ các hoạt động tập thể đến chạy đua, mọi điều. Tôi cần 
phải đoạt được cúp, phải thành công, phải được giải, giải quốc gia, mọi thứ. 
Tôi rất ganh đua. Tôi vào trường Y và trở thành bác sĩ. Chắc một số em biết 
rằng trong ngành y, giải phẫu mắt là một trong những chuyên khoa khó vào 
nhất. Tôi cũng vào được và được học bổng nghiên cứu của NUS phát triển 
tia laser để chữa bịnh mắt. 
Trong khi nghiên cứu tôi có hai bằng phát minh – một về dụng cụ y khoa và 
một về tia lasers. Nhưng các em có biết không, tất cả các thành tựu này 
không mang lại cho tôi sự giàu có. Sau khi hoàn tất MOH, tôi quyết định 
rằng theo đuổi ngành phẫu thuật mắt mất quá nhiều thời gian trong khi ra 
ngoài làm tư kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu các em để ý, vài năm qua, 
ngành thẩm mỹ đang lên, kiếm được khối tiền. Vì vậy tôi quyết định bỏ 
ngành giải phẫu mắt giữa chừng và nhảy qua mở trung tâm giải phẫu thẩm 
mỹ trong tỉnh. 
Các em có biết, rất mâu thuẫn, một người có thể không vui vẻ khi trả $20 
cho một bác sĩ tổng quát, nhưng cũng chính người đó không ngần ngại trả 
$10.000 để hút mỡ bụng, $15.000 cho sửa ngực, v.v… Không cần phải suy 
nghĩ nhiều, phải không ? Tại sao lại muốn thành bác sĩ tổng quát mà không 
là bác sĩ thẩm mỹ? Do vậy, thay vì chữa bịnh, tôi quyết định trở thành người 
sửa sắc đẹp. Công việc làm ăn rất khấm khá. Bịnh nhân mới đầu chờ đợi 
một tuần, rồi 3 tuần, sau lên một tháng, 2 tháng, đến 3 tháng. Quá nhiều bịnh 
nhân. Tôi choáng váng. Tôi mướn một bác sĩ, hai bác sĩ, ba bác sĩ, rồi bốn 
bác sĩ. Chỉ trong vòng năm thứ nhất, chúng tôi đã lên hàng triệu phú. Nhưng 
chẳng thế nào là đủ vì tôi trở nên mê muội. Tôi bắt đầu khuếch trương tới 
Nam Dương, thu hút các “tai-tais” những người muốn có cuộc giải phẫu 
trong chớp mắt. Cuộc sống thật lên hương. Tôi làm gì với mớ tiền dư thừa ? 
Cuối tuần tôi tiêu khiển ra sao? Thông thường tôi đến tụ tập tại câu lạc bộ 
đua xẹ hơi. Tôi sắm riêng cho tôi một chiếc xe đua. Chúng tôi đến Sepang ở 
Mã Lai và đua xe. Cuộc sống của tôi là thế đó. Với mớ tiền măt, tôi sắm 
chiếc Ferrari. Lúc đó chiếc 458 chưa ra, chỉ có chiếc 430. Một người bạn 
học cũ của tôi làm ngân hàng. Anh ta mua chiếc màu đỏ mà anh mong muốn 
từ lâu. Tôi sắm chiếc màu bạc. 
Tôi làm gì sau khi có chiếc xe ? Đến lúc mua nhà, xây cửa. Chúng tôi bắt 
đầu tìm kiếm đất để xây nhà nghỉ mát. Tôi đã sống cuộc đời như thế nào? 
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Chúng tôi nghĩ rằng phải cần hòa nhập với những người giàu có, nổi tiếng. 
Chúng tôi bắt đầu giao tiếp với mỹ nhân, người giàu sang và danh tiếng, như 
hoa hậu thế giới hay người sáng lập mạng internet, ăn uống ở mọi nhà hàng 
kể cả nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Michelin. 
Tôi đã có được mọi thứ trong cuộc sống, đến tột đỉnh của sự nghiệp và tất 
cả. Đó là tôi của một năm trước đây. Lúc ở trong câu lạc bộ thể thao, tôi 
nghĩ tôi đã chế ngự được mọi chuyện và đạt đến đỉnh vinh quang. 
Nhưng tôi lầm. Tôi không chế ngự được mọi chuyện. Khoảng tháng 3 năm 
ngoái, đột nhiên tôi bắt đầu bị đau lưng. Tôi nghĩ chắc tại tôi thường vận 
động manh. Tôi đi đến SGH và nhờ bạn học làm MRI để xem chắc là không 
bị trật đốt sống hay thứ nào khác. Tối hôm đó, anh ta gọi tôi và cho biết tủy 
sống thay đổi trong cột sống của tôi. Tôi hỏi như thế nghĩa là sao? Tôi biết 
nó có nghĩa như thế nào nhưng không thể chấp nhận sự thật. Tôi gần như 
muốn nói “anh nói thiệt sao?”, tôi đang sắp sửa chạy đi tập thể dục. Ngày 
hôm sau, chúng tôi có nhiều khám nghiệm hơn – PET scans – và họ tìm thấy 
tôi đang ở thời kỳ thứ tư của ung thư phổi. Tôi nghĩ “từ đâu mà ra thế này?” 
Ung thư đã lan tới não, cột sống và nội tuyến. Các em biết, có lúc tôi hoàn 
toàn nghĩ mình đã chế ngự được tất cả, đã đạt đến tột đỉnh của cuộc sống, 
nhưng kế đó, tôi mất tất cả. 
Đây là bản CT scan của phổi. Nhìn vào, mỗi chấm đều là nang ung thư. Và 
thật sự, tôi có cả chục ngàn nang trong phổi. Tôi được cho biết, ngay cả với 
hóa trị, tôi cũng chỉ còn được 3, 4 tháng tối đa. Cuộc sống tôi bị nghiền nát, 
dĩ nhiên rồi, làm sao tránh khỏi ? Tôi chán nản, tuyệt vọng, tưởng rằng mình 
đã có mọi thứ trước đây. 
Điều mâu thuẫn là mọi thứ tôi có được – sự thành công, cúp thưởng, xe cộ, 
nhà cửa, tất cả những thứ mà tôi nghĩ đã mang hạnh phúc đến cho tôi; khi tôi 
xuống tinh thần, tuyệt vọng, không mang đến cho tôi niềm vui. Tôi chẳng 
thể ôm chiếc Ferrari mà ngủ. Chuyện đó không thể xảy ra. Chúng không 
mang lại một sự an ủi nào trong mười tháng cuối cùng của cuộc đời tôi. Vậy 
mà tôi đã tưởng những thứ này là hạnh phúc; không phải vậy. Điều thật sự 
mang lại cho tôi niềm vui trong mười tháng cuối cùng là tiếp xúc với người 
thân, bạn bè, những người chân thành chăm sóc tôi, cười và khóc cùng tôi. 
Họ có thể nhìn thấy sự đau đớn, chịu đựng mà tôi phải trải qua. Đây thật sự 
mang lại hạnh phúc cho tôi. Những thứ tôi sở hữu, đáng lý ra mang lại hạnh 
phúc, nhưng không. Nếu có, tôi đã cảm thấy vui khi nghĩ đến.  
Các em có biết, Tết sắp đến. Trước đây, tôi thường làm gì? À, thì tôi 
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thường lái chiếc xe hào nhoáng của mình một vòng, thăm viếng họ hàng, 
phô trương với bạn bè. Tôi tưởng đó là niềm vui, thật sự vui. Nhưng các em 
có nghĩ họ hàng, bạn bè tôi đang chật vật kiếm sống có thể chia sẻ niềm vui 
cùng tôi khi thấy tôi khoe khoang chiếc xe bóng loáng? Chắc chắn là không. 
Họ sống khó khăn, đi xe công cộng. Thật sự những gì tôi làm chỉ khiến họ 
thêm ganh ghét, thậm chí có khi thành thù hận. 
Những thứ này chúng ta gọi là đối tượng của sự ganh tị. Tôi khoe khoang để 
lấp đầy sự kiêu hãnh và cái tôi của mình. Chúng chẳng mang lại niềm vui 
cho bạn bè, người thân như tôi tưởng. 
Để tôi chia sẻ với các em một câu chuyện khác. Khi tôi bằng tuổi các em, tôi 
ở khu King Edward VII. Tôi có một người bạn khá lạ lùng đối với tôi. Cô ta 
tên là Jennifer. Chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Khi chúng tôi thả bộ, 
nếu cô ta thấy một con ốc sên trên đường, cô ta sẽ nhặt nó lên và đặt lại 
trong thảm cỏ. Tôi thắc mắc tại sao phải làm như thế? tại sao phải để bẩn tay 
? chỉ là một con ốc sên. Sự thật là cô ta đã cản được cho con ốc có thể bị đạp 
nát chết. Đối với tôi, nếu không tránh đường thì đáng bị đạp nát, chỉ là luật 
tiến hóa thội. Đối ngược nhau quá, phải không? 
Tôi được huấn luyện thành bác sĩ để có từ tâm, đồng cảm. Nhưng tôi không 
có. Sau khi tốt nghiệp y khoa, tôi làm việc ở khoa ung thư tại NYH. Hàng 
ngày, tôi chứng kiến cái chết trong khoa ung thư. Tôi nhìn thấy tất cả đau 
đớn mà bịnh nhân phải chịu đựng. Tôi thấy tất cả các thuốc giảm đau họ cứ 
vài phút phải bấm vào người . Tôi thấy họ vật lộn với hơi thở cuối, thấy tất 
cả. Nhưng đây chỉ là một công việc. Tôi đến bịnh xá mỗi ngày lấy máu, cho 
thuốc nhưng bịnh nhân có “thật” đối với tôi không? Không. Tôi chỉ làm 
công việc và nóng lòng về nhà để làm việc riêng của mình. 
Sự đau đớn, chịu đưng của bịnh nhân “thật” không? Không. Dĩ nhiên là tôi 
biết tất cả các từ ngữ chuyên môn để mô tả về sự đớn đau mà họ phải trải 
qua, nhưng thật sự tôi không hề “cảm” được cho đến khi tôi trở thành bịnh 
nhân. Mãi đến bây giờ, tôi mới thật sự hiểu được cảm giác của họ. Nếu các 
em hỏi tôi, nếu được làm lại cuộc đời, tôi có muốn thành một người bác sĩ 
khác không. Tôi sẽ trả lời các em là Có. Vì bây giờ tôi thật sự hiểu đươc họ. 
Tôi phải trả giá đắt cho bài học này. 
Ngay khi các em vào năm thứ nhất, bắt đầu hành trình để trở thành nha sĩ 
giải phẫu, cho phép tôi thử thách các em hai điều. 
Hiển nhiên, tất cả các em ở đây sẽ bắt đầu đi làm tư. Các em sẽ thành giàu 
có. Tôi bảo đảm với các em rằng, chỉ trồng răng, các em kiếm được bạc 
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ngàn, mớ tiền không tưởng đươc. Và thật ra, không có gì sai trái với thành 
công, giàu có, tuyệt đối không gì sai trái. Điều phiền toái duy nhất là nhiều 
người chúng ta, như bản thân tôi, không thể kiềm chế được. 
Tại sao tôi nói như vậy?  Bởi vì càng tích tụ, càng có nhiều, tôi lại muốn 
nhiều hơn. Càng ham muốn, tôi càng trở nên mê muội. Như tôi đã đề cập 
trước đây, tôi muốn sở hữu nhiều hơn, đạt tới đỉnh vinh quang như xã hội 
muốn đào tạo chúng ta. Tôi trở nên mê muội đến nỗi mà chẳng còn việc gì 
thành vấn đề đối với tôi nữa. Bịnh nhân chỉ là một nguồn lợi tức và tôi vắt 
cạn từng xu từ họ. 
Nhiều khi chúng ta quên đi mình cần phục vụ ai. Chúng ta lầm lạc đến nỗi 
chẳng phục vụ ai cả ngoài chính mình. Điều đó đã xảy ra với tôi. Dù là ở Y 
hay Nha khoa, tôi có thể nói với các em ngay bây giờ rằng, trong khi khám 
bịnh, đôi khi chúng ta khuyên bịnh nhân chữa trị bịnh không hẳn có, vùng 
xám không rõ rệt. Và ngay cả khi không cần thiết, chúng ta cũng nói thêm. 
Ngay tại thời điểm này, tôi biết ai là bạn tôi, chân thành lo lắng cho tôi và ai 
chỉ muốn làm tiền tôi bằng cách bán buôn “hy vọng” cho tôi. Chúng ta đánh 
mất lương tâm vì chúng ta chỉ muốn kiếm tiền. 
Tệ hại hơn, tôi có thể kể cho các em nghe, vài năm vừa qua, chúng tôi đã nói 
xấu đồng nghiệp, “đối thủ” của chúng tôi và không hề thấy khó chịu. Nếu hạ 
thấp được họ xuống để nâng mình lên, chúng tôi làm. Điều đó đang xảy ra 
trong ngành y, nha và ở mọi nơi. Tôi thử thách các em không để đánh mất 
lương tâm mình. Tôi trả giá đắt cho bài học. Và tôi hy vọng các em sẽ không 
bao giờ phải như vậy. 
Điều thứ nhì, nhiều người trong chúng ta muốn có nhiều số lượng bịnh nhân, 
dù ở bịnh viên công hay tư. Tôi có thể kể cho các em nghe, khi tôi làm trong 
bịnh viện, với chồng hồ sơ bịnh lý, tôi chỉ muốn làm cho xong càng nhanh, 
càng tốt. Tôi chỉ muốn họ ra khỏi phòng khám bịnh của tôi càng nhanh, càng 
tốt vì có quá nhiều bịnh nhân. Thực tế là vậy. Đây chỉ là một công việc, một 
công việc thường nhật. Lúc đó, tôi có thật sự biết về cảm xúc của bịnh nhân 
của tôi như thế nào không? Không. Sự sợ hãi, nỗi lo âu của họ, tôi có thật sự 
hiểu điều gì họ đang trải qua không? Không, mãi cho đến khi sự cố xảy ra 
với tôi. Tôi nghĩ rằng đây là một lỗi lầm lớn nhất trong xã hội của chúng ta. 
Chúng ta được huấn luyện để trở thành lương y, nhưng chúng ta không cảm 
nhận về bịnh nhân. Tôi không đòi hỏi các em phải xúc động, vì như vậy 
cũng không chuyên nghiệp, mà chỉ hỏi chúng ta có thật sự cố gắng tìm hiểu 
nỗi đau đớn của họ không ? Phần lớn là không, tôi có thể chắc chắn như 
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vây. Do đó, tôi thử thách các em luôn đặt mình vào cương vị của bịnh nhân. 
Bởi vì sự đau đớn, nỗi lo lắng, sợ hãi rất thực với họ mặc dù không thực đối 
với các em. Ngay hiện giờ, tôi đang chữa hóa trị lần thứ 5. Tôi có thể cho 
các em biết nó rất kinh khủng. Hóa trị là thứ mà các em không muốn ngay 
cả kẻ thù của mình phải trải qua vì bị hành, đau đớn, ói mửa. Cảm giác 
khủng khiếp! Và bây giờ, với chút năng lực còn lại, tôi tìm đến các bịnh 
nhân ung thư khác vì tôi thật sự hiểu được họ đau đớn, chịu đựng như thế 
nào. Hơi muộn màng và ít ỏi ! 
Các em có cả tương lai sáng lạn phía trước với tất cả tài năng và nhiệt huyết. 
Tôi thử thách các em, ngoài bịnh nhân của mình, hiểu thêm rằng có nhiều 
người ngoài kia đang thật sự đau đớn, thật sự khó khăn, đừng nghĩ rằng chỉ 
có người nghèo mới phải khổ. Điều này không đúng. Những người nghèo 
khó vốn sẵn không có gì, họ dễ dàng chấp nhận. Do đó, họ hạnh phúc hơn 
các em và tôi. Nhưng có nhiều người đang đau khổ về tâm thần, thể xác, tình 
cảm, vật chất v.v… Họ có thật. Chúng ta lựa chọn làm lơ hoặc chúng ta 
không muốn biết đến sự hiện hữu của họ. 
Do đó đừng quên, khi các em được thành danh, với tay đến những người cần 
sự giúp đỡ. Bất cứ việc gì các em làm đều có thể mang đến sự khác biệt lớn 
cho họ. Bây giờ tôi ở vị trí của người tiếp nhận, tôi hiểu rõ, thấy khác khi có 
người thật sự chăm lo, khuyến khích mình. Nhờ vậy mà tôi vẫn có thể nói 
chuyện với các em hôm nay. 
Tôi sẽ ngưng với lời sau, trong cuốn sách có tựa đề là “Những ngày thứ ba với 
Morris”. Có lẽ một số các em đã đọc cuốn này. Mọi người đều biết rằng sẽ có 
ngày phải chết, chúng ta ai cũng biết như vây. Nhưng sự thật, không ai tin, vì 
nếu tin chúng ta đã sống một cách khác. Khi tôi phải đối diện với cái chết, tôi 
lột bỏ mọi thứ, chỉ tập trung vào thứ thiết yếu. Thật trái ngược rằng, chỉ khi 
sắp chết thì mình mới biết nên sống như thế nào. Tôi biết điều này nghe có vẻ  
bịnh hoạn nhưng đó là sự thật và tôi đang trải qua. 
Đừng để xã hội bảo ban các em cách sống. Đừng để môi trường bắt các em 
phải làm gì. Điều này đã xảy ra cho tôi. Tôi tưởng như vậy là hạnh phúc. Tôi 
hy vọng các em suy nghĩ lại và sẽ tự quyết định cuộc sống của chính các em. 
Không phải do người khác bảo ban mà là các em quyết định, sống cho mình 
hay mang đến sự khác biệt cho đời sống của người khác. Hạnh phúc thật sự 
không có được khi chỉ sống cho mình.  

Bs. RICHARD TEO 
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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 

 
 


