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Good Samaritan 

“Con đi và cũng làm như thế (Luca 6,15) 
 

Mục Đích 
* Băng bó thương tích  

tinh thần & thể xác  

cho người cùng khốn. 

* Mang tình thương của Chúa  
đến cho nhân loại lỗi lầm  

bằng lời cầu nguyện. 

* Bảo vệ sự sống: 
Chôn cất và cứu vớt thai nhi 

* Nâng đỡ những bệnh nhân 

HIV & AIDS 
* Giúp đỡ 

các em bé mù lòa khuyết tật 

 

Quí Ân Nhân Vagsc 

sẽ đƣợc hƣởng lời cầu nguyện  

& việc thực thi bác ái cho tha nhân của: 

Hàng Giáo Sỹ- Quí Dòng Tu 

& Các Thiện Nguyện Viên 

của các trung tâm do Vagsc bảo trợ 

 

Linh Hƣớng & Đồng Hành 

Rev Nguyễn Đức Tuân, CMC 
Rev Nguyễn Kim Long 
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Rev Bùi Quang Thuận 

Rev Nguyễn Quốc Anh 

Deacon Jerry Đào Văn Hóa 
Sr Therese Trần 

Sr. Mary Frances 

Sr Pham  

Sr Luong 

 

Ban Điều Hành 

Cố Vấn Đinh Hồng Phong 

Hội Trưởng Alexander Nguyễn Hoạt 
Phó Nội Nguyễn Văn Yên 

TTK  Nguyễn Văn Liêm 

TQ Nguyễn Hoa Cương 
Lập C. Đoàn - Trần M. Phúc - Lý Mỹ Linh 

Đinh Thành Cẩm Vân   Kathy Đào   

Clara Nguyễn. 
Tax Adviser 

Mr. Nguyễn Trọng Tài 

Law Adviser 
Attorney Phạm Văn Phổ 
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Xin Chúa chúc lành,  

và trả công bội hậu cho quí  

 Ân Nhân còn sống cũng nhƣ các 

Ân Nhân đã qua đời, đã hy sinh 

giúp đỡ và đồng hành với Vagsc 

trong những năm tháng qua. 

Hội từ thiện Ngƣời Samarit Nhân Lành Việt Mỹ 

 

VAGSC Vietnamese American Good Samaritan Charities  
PO Box 18209 Anaheim Hills CA 92817 - USA  

 

Bảo Vệ Sự Sống – Protect Human Life 
Non Profit Organization # 37 155 2124 – April 2007 CA – USA - All donations are Tax deductible 

 

Email:  vagsc1@yahoo.com    www.vagsc.com – Tel (714) 974  5288 

 Bản Tin 21 – Nihil Obstat  LM Vagsc  Tháng 7 - 2016 
 

 Con yêu dấu, 

Con có thể chưa biết TA, nhưng TA biết 

rất rõ về con (Tv139:1). Trước khi cho 

con thành hình trong bụng mẹ, TA đã 

biết con; trước khi con lọt lòng mẹ, TA 

đã thánh hoá con. (Gr1:5) TA đã nâng 

con từ trong lòng mẹ, đã hứng các con từ 

lúc chưa chào đời. (Is46,3b) Tạng phủ 

của con chính TA đã cấu tạo, đã dệt hình 

hài con trong dạ mẫu thân con. 

(Tv139:13) Ngày con mới là bào thai, 

mắt TA đã thấy. Mọi ngày đời được dành 

sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách 

của TA, trước khi ngày đầu của đời của 

con khởi sự. (Tv139:16) 

 

TA biết cả khi con đứng, con ngồi. Con 

nghĩ tưởng gì, TA đều thấu xuất. Con đi, 

con nghỉ TA đều xem xét, mọi nẻo 

đường con đi, TA đều quen thuộc cả. 

Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì TA 

đã am tường hết. (Tv139:2-4). Ngay đến 

tóc trên đầu của con, TA cũng đã đếm cả 

rồi. (Mt10:29)  

 

Con là con của TA, TA đã sinh ra con. 

(Tv 2,7) TA đã tạo dựng con theo hình 

ảnh của TA (St1:27) Con được dựng nên 

cách lạ lùng, công trình TA kỳ diệu biết 

bao Tv (139:14) Từ thuở sơ sinh, con 

nương tựa vào TA. (Tv71:6) Con được 

nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên 

hông, nâng niu trên đầu gối. (Is 66,12) 

 

 

  

Chính ở trong TA mà con sống, con 

hoạt động và hiện hữu. Con thuộc giòng 

giống của TA. (Cv17:28) TA làm nên 

mọi sự theo quyết định và ý muốn của 

TA. TA đã tiền định cho con làm cơ 

nghiệp riêng theo kế hoạch của TA. 

(Eph 1:11)  

 

TA lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình 

mà lôi kéo con. TA đối xử với con như 

người mẹ nựng trẻ thơ, TA nâng con lên 

áp vào má; TA cúi xuống gần con mà 

đút cho con ăn. (Hs11,4)  

 

TA đã tập đi cho con, đã đỡ cánh tay 

con, nhưng con không hiểu là TA chữa 

lành con. (Hs11,3) Có phụ nữ nào quên 

được đứa con thơ của mình, hay chẳng 

thương đứa con mình đã mang nặng đẻ 

đau? Cho dù người mẹ có quên con 

mình đi nữa, thì TA, TA cũng sẽ chẳng 

quên con bao giờ. (Is 49,15) Như mẹ 

hiền an ủi con thơ, TA sẽ an ủi con như 

vậy. (Is 66,13)  
 
Con có phải là đứa con TA yêu dấu, một 

đứa con TA rất mực mến yêu? Vì mỗi 

lần nhắc tới con, TA lại thấy nhớ 

thương, nên lòng TA bồi hồi thổn thức, 

TA thương con, thương con thật nhiều. 

Gr (31:20) Vì con, nước mắt TA chan 

hòa. Is (16:9) Hãy xem, TA đã ghi khắc 

con trong lòng bàn tay TA. Is (49,16) 
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Tài Liệu Kinh Thánh Lấy Trên Internet 
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Cho dù trời cao hay vực thẳm hay 

bất cứ một loài thọ tạo nào khác 

làm chi cũng không có gì tách 

được con ra khỏi tình yêu của TA. 

(Rm 8:38) Cho đến khi con già nua 

tuổi tác, trước sau gì TA vẫn là 

TA; cho đến khi con da mồi tóc 

bạc, TA vẫn còn gánh vác con. 

Như xưa nay TA vẫn từng đối xử: 

TA sẽ nâng niu, gánh vác con, và 

ban ơn cứu thoát. (Is46,4)Hãy xem 

TA yêu con dường nào: TA yêu 

con đến nỗi cho con được là con 

của TA (1Ga 3:1). Nếu người cha 

trần thế vốn là kẻ xấu mà còn biết 

cho con cái mình những điều tốt, 

thì huống gì TA là Cha ở trên trời 

lại không ban cho con những điều 

tốt lành sao? (Mt7:11) TA yêu con 

đến nỗi đã ban Con Một của TA, 

để con tin vào Con của TA thì khỏi 

phải chết, nhưng được sống muôn 

đời (Ga 3:16) TA đã yêu thương 

con như TA đã yêu thương Con 

Một của TA (Ga 17:23). 

 

Mọi ơn lành, và mọi phúc lộc hoàn 

hảo đều do TA từ trên tuôn xuống. 

(Gc 1:17). Vậy, TA cho con biết: 

đừng lo cho mạng sống mình: lấy 

gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân 

thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống 

chẳng trọng hơn của ăn, và thân 

thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 

(Mt 6:15) CHA của con trên trời 

thừa biết con cần tất cả những thứ 

đó (Mt6:32) Các kế hoạch TA định 

làm cho con là kế hoạch thịnh 

vượng, chứ không phải tai ương, 

để con có một tương lai và niềm hy 

vọng (Gr 29:11) TA đã yêu con 

bằng mối tình muôn thuở, nên TA 

vẫn dành cho con lòng xót thương. 

(Gr31,3b) 

 

Vì con, TA sẽ vui mừng hoan hỷ, 

sẽ lấy tình thương của TA mà đổi 

mới con. Vì con, TA sẽ nhảy múa 

tưng bừng (Xph 3:17). TA không 

ngừng thi ân cho con, cũng như 

ban cho con lòng kính sợ TA để 

con không xa rời TA nữa 

(Gr32:40). TA lấy làm vui mà thi 

ân giáng phúc cho con và đem hết 

lòng tác tạo con (Gr32:41). TA có 

thể dùng quyền năng đang hoạt 

động nơi con, mà làm hơn gấp 

ngàn lần điều con có thể cầu xin 

hay nghĩ tới. (Eph 3:20) TA sẽ tỏ 

cho con biết những điều lớn lao và 

bí ẩn mà con không biết (Gr 33:3) 

Con sẽ thấy TA nếu con hết lòng 

hết dạ kiếm tìm TA. (Đnl 4:29) 

 

Đừng sợ hãi, hỡi con, có TA ở với 

con. (Is41:10) Đừng run khiếp, 

đừng sợ hãi, vì TA, Thiên Chúa 

của con, sẽ ở với con bất cứ nơi 

nào con đi tới." (Gs1:9) Đừng sợ, 

dù con có bị chống đối, có gặp 

chông gai tư bề, hay ngồi trên bò 

cạp. (Ed 2:6)  

 

Đừng sợ các nỗi đau khổ con sắp 

phải chịu. Hãy trung thành cho đến 

chết, và TA sẽ ban cho con triều 

thiên sự sống. (Kh2:10) Đừng sợ, 

con còn quý giá hơn muôn vàn 

chim sẻ. (Lc12:6) Vì trước mắt 

TA, con thật quý giá, vốn được TA 

trân trọng và mến thương. (Is43,4) 

Có dân tộc vĩ đại nào đến nỗi được 

thần minh ở gần, như TA, Thiên 

Chúa của con, ở gần con, mỗi khi 

con kêu cầu TA. (Đnl 4:7). Chính 

TA là Đấng canh giữ con, chính 

TA là Đấng vẫn chở che, TA luôn 

luôn ở gần kề con. (Tv121:5)  

TA ấp ủ, dưỡng dục, luôn giữ gìn 

con, chẳng khác nào con ngươi 

trong mắt TA, tựa như chim bằng 

trên tổ lượn quanh, giục bầy con 

bay hảy, xoè cánh ra đỡ lấy rồi 

cõng con trên mình. (Đnl 32:10-

11) TA ở gần khi tấm lòng con tan 

vỡ, cứu con khi tâm thần thất vọng 

ê chề. (Tv34:19) Như mục tử, TA 

chăn giữ đoàn chiên của TA, tập 

trung cả đoàn chiên dưới cánh tay 

TA. Còn chiên con, TA ấp ủ vào 

lòng. (Is 40:11)  

TA sẽ lau sạch nước mắt con. Sẽ 

không còn sự chết; cũng chẳng còn 

tang tóc, kêu than và đau khổ nữa. 

(Kh21:3-4) Đừng xé áo, nhưng hãy 

xé lòng. Hãy trở về cùng TA là 

Thiên Chúa của con, bởi vì TA từ 

bi và nhân hậu, chậm giận và giàu 

tình thương. (Ge 2:13). (Sb 7:14)  

TA không cứ tội con mà xét xử, 

không trả báo con xứng với lỗi 

lầm. Như trời xanh trổi cao hơn 

mặt đất, tình yêu TA thương kẻ thờ 

TA cũng trổi cao. Như đông tây 

cách xa nhau ngàn dặm, tội con đã 

phạm, TA cũng ném thật xa TA. 

Như người cha chạnh lòng thương 

con cái, TA cũng chạnh lòng 

thương kẻ kính thờ TA. 

(Tv103:10-13) Con , chỉ có một 

Cha là Cha trên trời. (Mt23:9). TA 

là Cha của con, và con là con trai, 

con gái của TA. (2Cor 6:18) Con, 

con là giống nòi được tuyển chọn, 

là hàng tư tế vương giả, là dân 

thánh, dân riêng của TA. (1Pr2:9) 

TA là Thiên Chúa phán: "TA là 

An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện 

có, đã có và đang đến, là Đấng 

Toàn Năng." (Kh22:13) TA 

thương con, thương con thật nhiều, 

(Gr31:20) 

 

Jh Vagsc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính Mời 
 

Respect Life Sunday Oct 2 2016 
 

Chúng con, hội từ thiện Người Samarit Nhân 

Hậu. Thỉnh cầu hàng Giáo Sỹ, Quí Tu Sỹ, và 

quí Giáo Hữu, trong cũng như ngoài nước, 

xin dành một Ngày Đại Tang Cho Thai Nhi, 

cầu nguyện  cho cha mẹ chúng và những vị 

có trách nhiệm chuyên môn, xin hãy tỉnh 

thức, dừng tay và đừng bao giờ phạm tội hủy 

diệt thai nhi nữa, vì tội ác này đã thấu tới 

Trời Xanh. 

 

Tại Miền Nam California, chúng con xin 

trân trọng kính mời quí Giáo Sỹ, quí Tu Sỹ 

và quí giáo hữu vui lòng đến tham dự giò 

Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ đồng tế tại 

Trung Tâm Công Giáo Orange. 

 

Lúc 3:00 PM 5:00 PM  

Chúa Nhật ngày 2 tháng 10 năm 2016 

 

TM / VAGSC 

TTK Joseph Nguyễn Văn Liêm 

HT Joseph Alexander Nguyễn Hoạt 
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Chúa Giêsu  

Lên Trời 
 

Lời Chúa: (Lc 24,46-53)  

Khi ấy, Ðức Giêsu hiện ra với các 

môn đệ và bảo: 46 “Có lời Kinh 

Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải 

chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ 

cõi chết sống lại, 47 và phải nhân 

danh Người mà rao giảng cho 

muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, 

kêu gọi họ sám hối để được ơn tha 

tội. 48 Chính anh em là chứng nhân 

của những điều này.49 “Và đây, 

chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều 

Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, 

hãy ở lại trong thành, cho đến khi 

nhận được quyền năng từ trời cao 

ban xuống”.50 Sau đó, Người dẫn 

các ông tới gần Bêtania, rồi giơ 

tay chúc lành cho các ông. 51 Và 

đang khi chúc lành, thì Người rời 

khỏi các ông và được rước lên 

trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy 

người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng 

đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong 

Ðền Thờ mà chúc tụng Thiên 

Chúa". 
  

Suy Niệm  

Ðức Giêsu được đưa về trời khiến 

cả nhân loại hoan hỷ. Con Thiên 

Chúa làm người, long đong với 

phận người,nếm cái nghèo đói, 

nhọc nhằn, nếm nỗi khổ đau, cay 

đắng. Cuộc đời Ngài tưởng như là 

một thất bại ê chề. nhưng rồi Ngài 

đã được phục sinh, đã hiện ra, và 

được khải hoàn đưa vào thế giới 

của Thiên Chúa.Ngài từ Cha mà 

đến và lại trở về với Cha. Sứ mạng 

Cha giao, tuy khó khăn, nhưng 

Ngài đã hoàn tất. Ta cần chiêm 

ngắm giây phút Ngài được siêu 

thăng. Ngài giơ tay chúc lành cho 

các môn đệ như vị thượng tế. Ngài 

về trời trong tư thế đang chúc 

lành.Chúc lành cho trái đất mà 

Ngài đã sống.Chúc lành cho mọi 

người là người như Ngài. Hôm nay 

chúng ta vui vì biết mình có người 

Anh trưởng đã được nâng lên đến 

tột đỉnh vinh quang thần linh. Con 

người đầu tiên với tất cả nhân tính 

như ta đã được siêu tôn trên trời, 

dưới đất và nơi âm phủ.Sự thành 

công của Ðức Giêsu là niềm hy 

vọng cho ta.Cùng đi với Ngài trên 

con đường cheo leo ấy,Chúng ta 

tin mình sẽ đến nơi mà Ngài đã 

đến.Ðức Giêsu về trời sau khi hoàn 

thành sứ vụ dưới đất.Ngài muốn ta 

trưởng thành và gánh lấy trách 

nhiệm.Bước chân Ngài mới chỉ đi 

hết xứ Palestina bé nhỏ. 

 

Còn cả một thế giới mênh mông 

ngút ngàn.Còn bao dân tộc xa gần 

chưa hề nghe rao giảng.Ngài muốn 

ta làm chứng nhân của Ngài đến 

tận thế.Thiên thần bảo chúng ta 

không được khoanh tay nhìn trời, 

vì còn quá nhiều việc phải làm 

trước mắt. Chúng ta phải nhiệt tình 

xây dựng quê hương này huynh đệ 

hơn, công bằng hơn, bác ái hơn, 

văn minh hơn, để nó xứng đáng 

đón ngày Ngài trở lại. Chúng ta 

không được khoanh tay nhìn trời, 

nhưng lòng chúng ta lại phải 

thường xuyên hướng lên trời. Xây 

dựng trái đất mà không hướng lòng 

về trời, thì sẽ không tìm được câu 

trả lời tối ưu.Chúng ta cần sức 

mạnh từ trên cao của Thánh Thần 

để giải quyết những vấn đề chằng 

chịt của trái đất: ma túy, trụy lạc, 

tham nhũng, ô nhiễm, nghèo đói và 

nhất là vấn đề xây dựng con người. 

Khoa học kỹ thuật tiến bộ làm 

cuộc sống nhẹ nhàng nhưng cũng 

thường làm con người thêm nặng 

nề. Con người như bị dính vào 

những sản phẩm mình tạo ra, bị nô 

lệ cho những nhu cầu không có 

thực.  

Trái đất này vẫn có sức thu hút ghê 

gớm khiến ta muốn chọn nó làm 

quê hương vĩnh cửu, và quên rằng 

quê thật của ta ở trên trời cao (Pl 

3,20). “Hãy tìm kiếm những điều 

trên cao” (Cl 3,1). Ðừng dập tắt 

nỗi khát khao những điều cao 

cả.Ước gì Chúa Giêsu, Ðấng được 

đưa lên cao, kéo ta lên khỏi cái tầm 

thường ô trọc mỗi ngày. 

 

Cầu Nguyện  
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu trái 

đất này, và đã sống trọn phận 

người ở đó. Chúa đã nếm biết nỗi 

khổ đau và hạnh phúc, sự bi đát và 

cao cả của phận người. Xin dạy 

chúng con biết đường lên trời, nhờ 

sống yêu thương đến hiến mạng 

cho anh em. Khi ngước nhìn lên 

quê hương vĩnh cửu, chúng con 

thấy mình được thêm sức mạnh để 

xây dựng trái đất này, và chuẩn bị 

nó đón ngày Chúa trở lại. Lạy 

Chúa Giêsu đang ngự bên hữu 

Thiên Chúa, xin cho những vất vả 

của cuộc sống ở đời không làm 

chúng con quên trời cao; và những 

vẻ đẹp của trần gian không ngăn 

bước chân chúng con tiến về bên 

Chúa. Ước gì qua cuộc sống hằng 

ngày của chúng con, mọi người 

thấy Nước Trời đang tỏ hiện. 

 
 Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không Còn Nhớ Dĩ Vãng 
 

Sách tiên tri Isaia: 65:17-21 Thiên 

Chúa phán: "17 Này đây Ta sáng 

tạo trời mới đất mới, không còn ai 

nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại 

trong tâm trí nữa.18 Nhưng thiên 

hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ 

hoan vì những gì chính Ta đã sáng 

tạo. Phải này đây Ta sẽ tạo 

Gierusalem nên nguồn hoan hỷ và 

dân ở đó thành nỗi vui mừng. 19 Vì 

Giesusalem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân 

Ta, Ta sẽ nhảy mừng. Nơi đây sẽ 

không còn than khóc kêu la. 20 Nơi 

đây sẽ không còn trê sơ sanh chết 

yểu và người già tuổi thọ không 

tròn; vì trăm tuổi mà chết là chết 

trẻ, và chưa tròn trăm tuổi mà chết 

là bị nguyền rủa. 21 Người ta sẽ 

xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và 

được ăn." 
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Chúa Giesu Đón  

Đức Mẹ Về Trời 
 

Maria đã hưởng phúc thanh nhàn 

được ba ngày, Thiên Chúa tỏ ra 

cho thần thánh biết quyết định 

hằng hữu của Ngài là phục sinh 

cho Xác thể đáng kính của Mẹ. Tới 

lúc đó, Chúa Giêsu từ trời, đem 

theo linh hồn Mẹ chí ái Ngài 

xuống mồ thánh của Mẹ giữa vô số 

sư đoàn các thiên thần, các vị tổ 

phụ và các tiên tri. Đến mồ Mẹ, 

Chúa phán với đoàn tháp tùng 

rằng:  

 

"Mẹ của Cha đã đƣợc đầu thai 

Vô Nhiễm, để Cha mặc lấy Nhân 

Tính Cha từ nơi bản thể vô 

nhiêm của Mẹ. Thể xác Cha là 

Thể xác của Mẹ. Thể xác Cha là 

Thể xác Mẹ. Hơn nữa Mẹ còn 

đồng công vào hết mọi công 

trình việc cứu chuộc của Cha. 

Cho nên Cha phải phục sinh cho 

Mẹ Cha, nhƣ Cha đã sống lại, vì 

cha muốn Mẹ nên tƣơng tự Cha 

trong mọi sự". 

 

Toàn thể các thánh đều ca tụng 

Chúa vì sự quyết định ấy, nhất là 

Adong Eva, Thánh cả Giuse và hai 

thánh song thân của Mẹ.  

 

Tức thì Linh hồn hiển vinh của Mẹ 

vào lại Thân xác đồng trinh của 

Mẹ, trả lại sự sống cho Thân xác 

ấy, mà không hề động chạm đến 

tảng đá che mồ, hay đảo lộn những 

nếp áo và khăn phủ mặt. Không 

thể nào tả lại được về mỹ lệ và ánh 

sáng chói ngời trang sức cho Mẹ 

lúc ấy. Ta chỉ cần nói rằng Chúa 

Giesu muốn trả lại cho Mẹ tất cả 

những gì Ngài đã tiếp nhận từ Mẹ 

lúc Nhập Thể đã đủ. Hôm đó là 

ngày Chúa Nhật mười lăm tháng 

tám, liền sau khi nửa đêm. Xác 

thánh Mẹ ở trong mồ ba mươi giờ 

y như Xác thánh Chúa Giêsu ... 

 

Lúc đó diễn ra từ phần mộ của 

Mẹ về thiên đàng một cuộc 

cung nghing trang trọng không 

thể tả hết giữa thanh âm của 

điệu nhạc say lòng ..  Sau cùng 

là chúa Giêsu và Mẹ Rất Thánh 

Ngài ở bên hữu. Toàn thể thần 

thánh đều quay về phía Mẹ để 

nhìn ngắm và chúc tụng Mẹ 

trong một nguồn hoan lạc mới 

lạ ...Ba Ngôi Thiên Chúa đặt 

trên đầu Mẹ một vương miện 

vinh quang cực kỳ lộng lẫy ... 

Cùng lúc ấy từ ngai tòa Chúa 

phán ra:  

 
"Hỡi Ngƣời chí ái của Chúng Ta, 

Vƣơng Quốc của Chúng Ta là 

Vƣơng Quốc của Ngƣời. Ngƣời 

là Chủ Mẫu, là Nữ Vƣơng hết 

mọi thụ tạo . Từng đƣợc ân sủng 

nâng cao lên mọi loài, nhƣng 

Ngƣời tự đã tự nhận mình hè 

kém, hạ mình xuống hết mọi 

loài. Giờ đây, Ngƣời hãy lên 

chiếm địa vị tuyệt cao sang xứng 

với Ngƣời. Từ ngai cao cả này, 

Ngƣời sẽ thống trị toàn thể thụ 

tạo: hỏa ngục, trần gian và thiên 

đàng. Ma quỉ, loài ngƣời và thiên 

thần đều phải phục tùng Ngƣời. 

Chúng ta trao ủy cho Ngƣời 

quyền bính thần linh của chúng 

ta. Ngƣời sẽ nâng đỡ, ủi an, bảo 

trợ và làm Mẹ của hết mọi ngƣời 

công chính cũng nhƣ làm Mẹ của 

cả Giáo Hội chiến đấu. Để thi 

hành sứ mạng đó, một lần nữa, 

Chúng Ta tôn nhiệm Ngƣời làm 

Đấng Bảo Quản, Đấng phân 

phát mọi kho tàng của Chúng 

Ta. Những gì thuộc quyền 

Chúng Ta cũng thuộc quyền 

Ngƣời, nhƣ ngƣời đã luôn luôn 

là của Chúng Ta" 

 

Để thể hiện những đặc ân trao cho 

Đức Nữ Vương vũ trụ. Thiên Chúa 

ra lệnh cho toàn thể thần thánh trên 

trời phải tùng phục Mẹ, nhìn nhận 

Mẹ là Chủ Mẫu mình ... 

 

Trích Sách Thần Đô 

HuyềnNhiệm 

Maria Agreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

JE-RU-SA-LEM TƢƠNG LAI. 

 

Trời Mới Đất Mới KH (21:1-8) 1 

Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, 

vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và 

biển cũng không còn nữa. 2 Và tôi 

thấy Thành Thánh Jerusalem mới, 

từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà 

xuống, sẵn sàng như tân nương 

trang điểm để đón tân lang. 3 Rồi 

tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: 

„Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng 

nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng 

với họ. Họ sẽ là dân của Người, 

còn chính Người sẽ là Thiên Chúa 

ở cùng họ. 4 Thiên Chúa sẽ lau 

sạch nước măt họ. Sẽ không còn sự 

chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu 

than và đau khổ nữa, vì những điều 

cũ đã biến mất.”  

 

5 Đấng ngự trên ngai phán: “Này 

đây Ta đổi mới mọi sự”. Rồi Người 

phán: “Ngươi hãy viết: Đây là 

những lời đáng tin cậy và chân 

thật.” 6 Người lại phán với tôi: 

“Xong cả rồi! Ta là An-pha và O-

mê-ga, là Khởi Nguyên và là Tận 

Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai 

khát đƣợc uống nơi nguồn nƣớc 

trƣờng sinh, mà không phải trả 

tiền. 7 Ai thắng sẽ đƣợc thừa 

hƣởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên 

Chúa của ngƣời ấy và ngƣời ấy 

sẽ là con của Ta.  
 

 8 Còn những kẻ hèn nhát, bất 

trung đáng ghê tởm, sát nhân, 
gian dâm, làm phù phép, thờ 

ngẫu tƣợng, và mọi kẻ nói dối, 

thì phần dành cho chúng sẽ là hồ 

lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt: 

đó là cái chết thứ hai.” KH (21:1-

8)  
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Rev Nguyen Xuan Truong 

 

CÁC THÁNH 

SÓNG SÁNH TIN YÊU 

 

Tạ ơn Chúa ban nhiều các thánh 

như một “đoàn người đông đảo , 

không tài nào đếm nổi”. Có người 

đọc Sách Thánh , chữ “đoàn” lại 

đọc là chữ “đàn” , hóa ra thành 1 

đàn các thánh , kiểu này các thánh 

đông như đàn kiến vâỵ! Hihii Có lẽ 

vì đông quá nên Giáo Hội phải có 

1 ngày lễ mừng các thánh tổng 

hợp! Tuy nhiên, khi hỏi tương lai 

các bạn muốn làm gì? Thì rất 

nhiều bạn hăng hái trả lời mong 

ước làm ca sĩ, bác sĩ, kĩ sư, đại 

gia... chứ chả thấy bạn nào mong 

ước làm THÁNH! Tại sao vậy? 

Vì làm thánh khó lắm, nó cứ siêu 

thoát, thiêng liêng thế nào ấy, chả 

được vui hưởng cuộc đời!  

 

Có thật vậy không?  

Không đúng . Tin Mừng ngày lễ 

các thánh nói về  8 MỐI PHÚC 

THÂṬ cho thấy rằng: Làm thánh là 

đi tìm h ạnh phúc. Làm thánh là để 

hạnh phúc chứ không phải ôm giữ 

bất hạnh khổ đau. Thế nên, kết 

thúc bài Tin Mừng Chúa mới thúc 

giục mọi người: “Anh em hãy vui 

mừng hớn hở”.  

Thế khi nào hạnh phúc nhất, khi 

nào hớn hở nhất? Thực tế cuộc 

sống cho thấy: hạnh phúc nhất, 

hớn hở nhất là khi ta đang yêu và 

được yêu. Thành thử, 8 mối phúc 

thật đều diễn tả tình yêu của con 

người với nhau và với Chúa. Yêu 

đến độ nghèo khó vì cho đi tất cả; 

Vì yêu nên hiền lành và thương 

xót; Vì yêu nên khao khát công 

chính và hoà bình; Vì yêu quá nên 

sẵn sàng chấp nhận thương đau. 

Nên thánh là thế: là yêu thương và 

dựng xây hạnh phúc. Cứ yêu 

thương tha thiết, cứ tin tưởng 

mãnh liệt, cứ vui mừng bất diệt sẽ 

là hạnh phúc, là nên thánh. 

Ở tại Hoa Kỳ này, người thường 

phân biệt người Mỹ gốc Âu, người 

Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Á, gốc 

Việt, nhưng sâu xa hơn, tất cả nhân 

loại đều là NGƯỜI gốc THÁNH. 

Tất cả mọi người đều được Chúa 

dựng nên nên giống hình ảnh Ngài 

là Đấng Thánh. Đừng quên điều vĩ 

đại và cao cả này trong dòng máu 

của chúng ta. Hãy cùng nhau làm 

sống dậy dòng máu thánh, để rồi 

chúng ta có thể ôm chầm lấy nhau 

và hớn hở thốt lên: “Ôi, đấng 

thánh yêu dấu của tôi!” Alleluia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 " ... Chớ gì chúng ta đừng bao 

giờ lo sợ trong việc nhìn đến 

cuộc chung thẩm; chớ gì nó còn 

thúc đẩy chúng ta sống tốt lành 

hơn. Thiên Chúa xót thương và 

nhẫn nại ban cho chúng ta thời 

gian này để chúng ta hằng ngày 

biết nhận ra Ngài trong người 

nghèo, và nơi những con người 

bé mọn, chớ gì chúng ta nỗ lực 

hành thiện và tỉnh thức trong 

nguyện cầu và yêu thương.  
 

Chớ gì Chúa nhận biết chúng ta 

là thành phần đầy tớ tốt lành và 

trung tín vào lúc kết thúc cuộc 

đời của chúng ta".  

 

ĐGH Phanxico - 2015 

 

 

  

 

Hãy Vui Mừng 

Chúa Cha phán: "TA không cứ tội con mà 

xét xử, không trả báo con xứng với lỗi lầm. 

Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình 

yêu TA thương kẻ thờ TA cũng trổi cao. 

Như đông tây cách xa nhau ngàn dặm, tội 

con đã phạm, TA cũng ném thật xa TA. 

Như người cha chạnh lòng thương con cái, 

TA cũng chạnh lòng thương kẻ kính thờ 

TA. (Tv103:10-13)   

Chúa Giesu lên trời - " Và đang khi 

chúc lành, thì người rời khỏi các ông 

và được lên trời ..."  

Chúa Giesu đón Đức Mẹ về trời: "Cha 

là Thể xác của Mẹ, Thể xác Cha là Thể 

xác Mẹ. Hơn nữa Mẹ còn đồng công 

vào hết mọi công trình việc cứu chuộc 

của Cha. Cho nên Cha phải phục sinh 

cho Mẹ Cha, như Cha đã sống lại, vì 

cha muốn Mẹ nên tương tự Cha trong 

mọi sự". 

Các Thánh đua nhau lên trời “đoàn 

người đông đảo, không tài nào  

đếm nổi”.  

 Đức Mẹ, Các Thánh, Mẹ Teresa 

Calcutta, các em Jacinta, Francisco ... 

đã về trời và đã gặp lại cha mẹ và 

những người thân yêu ở trên Trời. 

Do đó, nếu cha mẹ và những người 

thân yêu của chúng ta được Chúa cho 

lên trời. Nếu chúng ta cũng được Chúa 

cho lên trời; chúng ta sẽ gặp cha mẹ 

và những người thân yêu của chúng ta 

ở trên trời. Vagsc đến với những kẻ 

khốn cùng, sẽ gặp gỡ Đức Giesu, là 

con đường dẫn chúng ta về trời, và 

chúng ta sẽ gặp nhau ở trên trời.   

Pl (3,21) "Người có quyền năng 

khắc phục muôn loài, và sẽ dùng 

quyền năng ấy mà biến đổi thân 

xác yếu hèn của chúng ta nên giống 

thân xác vinh hiển của Người" 

"Trong nhà Cha Thày có nhiều chỗ 

ở, nếu không Thày đã nói với các 

con rồi, Thầy đi để giọn chỗ cho 

các con ..." (Ga 14: 2) 

Vagsc 
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Em (Chân Phước) 

Francisco 

Tiên Phong Về Trời 

 

Trích sách Mother Of Christ Crusade 

Rev John de Marchi - jh Vagsc - dịch 

 

Sau khi Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ 

tại Fatima, một hôm, có hai bà rất 

trang nhã đến thăm các em hỏi 

xem các em sẽ làm gì sau này. 

 

- Cậu Francisco, cậu có muốn 

thành người thợ mộc không? 

- Thưa bà không. 

- Vậy chắc cậu muốn trở thành 

người lính chiến? 

- Dạ thưa không. 

- Hay là một vị bác sĩ? 

- Dạ thưa không. 

- Thôi tôi biết, cậu muốn trở thành 

vị Linh Mục có phải không? Cậu 

muốn làm lễ, giải tội, và giảng dạy 

chứ gì? 

- Thưa bà không. 

- Vậy thì cậu muốn làm gì? 

- Tôi không muốn gì hết, tôi chỉ 

muốn chết và về Thiên Đàng thôi. 

 

Cha em em lắng nghe mẩu chuyện 

đối thoại này, ông nói; Đó là ước 

mơ đẹp nhất của nó. 
 

Hằng ngày, khi ba chị em đã lùa 

chiên lên tới đỉnh đồi, Francisco tự 

động tách rời Lucia và Jacinta, 

càng ngày em càng muốn suy gẫm 

đến những lời Đức Mẹ đã nhắn 

nhủ. Sau này em kể: 

 

Tôi thích được thấy Thiên Thần, 

nhưng tôi lại ao ước được ngắm 

Đức Mẹ hơn. Điều tôi thích nhất 

những lần Đức Mẹ hiện ra là được 

thấy Ngài qua luồng ánh sáng, như 

thể chính ngài hiện diện trong mỗi 

tâm hồn chúng tôi. Tôi yêu mến 

Chúa lắm, Người rất buồn phiền về 

tội lỗi loài người . Chúng ta không 

nên phạm tội nữa, dầu là tội nhẹ... 
 

Cuối tháng 10 - 1918, cả nhà ông 

Marto đều bị cúm, chỉ người cha 

trong gia đình là thoát khỏi, nên 

ông có cơ hội để săn sóc cho thân 

nhân. Ông không thể làm công 

việc nội trợ như nấu nướng trông 

coi người này người khác trong gia 

đình. Ông nói: Thật là một gánh 

nặng chồng chất trên vai tôi, nhưng 

có bàn tay thiên Chúa ở cùng. 

Người giúp đỡ tôi, tôi không bao 

giờ phải đi vay nợ ai, luôn luôn 

Chúa ban hàng ngày dùng đủ. 
 

Bệnh trạng của em Francisco quá 

trầm trọng, em không thể ra khỏi 

giường. Chính lúc này Đức Mẹ lại 

hiện ra với Francisco và Jacinta và 

cho các em biết Ngài sắp sửa đưa 

các em về trời. Ngài hỏi Jacinta 

xem em còn muốn cầu nguyeejn 

cho kẻ có tội ăn năn trở lại không? 

Em trả lời "có". 
 

Đức Mẹ muốn các em vào điều trị 

tại hai bệnh viện nhưng không phải 

để chữa lành cho em. Mục đích là 

để chịu đau khổ nhiều hơn vì lòng 

mến Chúa và hy sinh cho kẻ có tội 

ăn năn trở lại, và đền tội thay cho 

kẻ đã xúc phạm đến Trái Tim Vẹn 

Sạch Đức Mẹ. Ngài nói với các em 

rằng: Chị Lucia sẽ không đi với 

em, mẹ em sẽ đưa em đến đó rồi 

trở về, em sẽ ở lại đó một mình. 

Thật can đảm biết bao, một tâm 

hồn nhỏ bé tự hiến mình làm của lễ 

toàn thiêu vì tình yêu, và để đền bù 

phạt tạ vì tội lỗi loài người đã xúc 

phạm đến Thiên Chúa và Mẹ 

Maira.... 

 

Vừa ngồi xuống bên giường, Lucia 

thì thầm vào tai Francisco. 

Francisco em đau lắm phải không? 

 

Phải, em đau lắm, nhưng em rán 

chịu tất cả vì lòng yêu mến Chúa 

và Đức Mẹ. Em muốn chịu đau 

đớn nhiều hơn nữa nhưng thể 

được. Em nghển người lên chút síu 

để xem cánh cửa sổ có đóng chặt 

không, rồi em lục ở dưới gối và lấy 

ra một sợi giây đánh tội đưa cho 

chị Lucia và nói: Chị giữ cho em 

đi kẻo mẹ em thấy, khi nào em 

khỏe chị đưa lại cho em. 

 

Francisco biết rằng em chẳng bao 

giờ lành được, nên nói với Lucia: 

Chị Lucia ạ, em sắp sửa về trời 

rồi... 

 

Vào những ngày cuối, Francisco 

không thể đọc kinh được nữa, nên 

nói với mẹ: Mẹ ơi con không thể 

đọc kinh được nữa, ngay cả đọc 

kinh Kính Mừng con cũng rối trí. 

Mẹ em trả lời: "Nếu con không 

đọc được ra tiếng, thì con suy 

ngẫm trong làng cũng được. Như 

vậy con cũng làm cho Đức Mẹ hài 

lòng rồi. Em hiểu ý và cảm thấy 

điều này khả quan hơn". 

 

Khi bệnh cúm mỗi ngày một trầm 

trọng, và không thể ăn uống gì 

được nữa, em biết rằng ngày cuối 

sắp đến nơi rồi. Em nói với ba em: 

Ba ạ, trước khi con chết, con muốn 

rước lễ. Vì em chưa được rước lễ 

lần đầu. Những lời nói cuối cùng 

của Francisco như một lưỡi gươm 

đâm vào lòng người cha yêu quí. 

Ông không muốn nghĩ đến giây 

phúp phải xa lìa đứa con trai yêu 

dấu, nên ông cố lấy hết can đảm 

nói: "Để ba lo cho, ba đi gặp cha 

ngay bây giờ." 

 

Trong lúc đó, Francisco nhờ chị 

Teresa lập tức đi gọi chị Lucia đến 

ngay. Khi Lucia vừa tới, em nói 

với cha mẹ em và các anh chị em 

ra ngoài, bởi vì em chỉ muốn nói 

chuyện riêng với chị Lucia thôi. 

Khi tất cả không còn ai trong 

phòng em nói với chị Lucia: "Em 

sắp sửa được xưng tội và về Thiên 

Đàng, em muốn chị nhắc cho em 

có điều gì lỗi phạm không?" Lucia 

nói: "Thỉnh thoảng em không vâng 

lời mẹ, khi bà muốn em ở nhà, em 
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đã lẩn trốn đi chơi với chị, hoặc 

lén đi chơi một mình." 

"Đúng vậy, em đã phạm tội đó, 

nhờ chị hỏi Jacinta thử em có tội gì 

không? Lucia chạy đi hỏi Jacinta, 

Jacinta suy nghĩ một lát và trả lời: 

"Vâng, trước khi Đức Mẹ hiện ra 

với chúng ta, anh ấy đã đánh cắp 

10 cắc bạc. Và khi lũ con trai ném 

đá vào những đám con trai khác ở 

Boleros thì anh ấy cũng nhập bọn 

với chúng nữa." ... 

 

Trưa hôm đó, LM đến ban phép 

giải tội cho em, và hứa cho em 

rước lễ ngày hôm sau. Francisco 

sung sướng biết bao! Em dặn mẹ 

em đừng cho em ăn uống gì sau 

quá nửa đêm. Em muốn giữ chay 

lòng như tất cả mọi người.  

 

Sáng hôm sau khi nghe tiếng 

chuông cửa báo hiệu Chúa đến, em 

cố ngồi dậy. Sau khi lãnh nhận 

Chúa Giesu vào lòng, em nhắm 

mắt và cầu nguyện, em kết hợp với 

Chúa vì Người đang ngự trong 

em... Là một bé trai đạo hạnh, em 

đã hiến dâng cuộc đời để đền bồi 

phạt tạ vì tội lỗi loài người đã xúc 

phạm đến Thánh Tâm Chúa và Mẹ 

Maria. ...  

 

Rồi bỗng nhiên Francisco kêu lên: 

"Mẹ ơi ! hãy nhìn một luồng ánh 

sáng thật tuyệt vời qua cửa sổ. 

hai mắt cậu mở lớn nhƣ hớn hở 

mừng vui vì cuộc sống mới đang 

đến với cậu". 

 

Sáng ngày mồng 4 tháng 4 - 

1919, Đức Mẹ đã đến rƣớc con 

riêng của Mẹ vê trời. 

 

 

 

 

 

 

Jacinta (Chân Phước) 

Cũng Theo Anh 

Vê Trời. 

Cái chết của Francisco để lại cho 

Lucia và Jacinta một nỗi buồn man 

mác. Hai em vẫn nhớ đến 

Francisco cho dù các em biết chắc 

rằng giờ này cậu đang hưởng niềm 

vui nước trời, với Chúa và Mẹ 

Maria. Ba tâm hồn một chí hướng, 

nay Francisco đã ra đi, hai em cảm 

thấy mát mát một phần nào trong 

tâm hồn. Phần Jacinta em thấy cô 

đơn hơn, trước sự ra đi vĩnh viễn 

của Francisco. Với vẻ buồn phiền 

ảo não, có những lúc em ngồi bất 

động hàng giờ trên giường, đầu 

nóng như lửa. 
 

Mẹ em hỏi: Jacinta của mẹ, con 

đang nghĩ gì đó ? "Con đang nghĩ 

tới anh Francisco của con và ao 

ước chớ gì con được gặp lại anh ấy 

.... Một ngày kia Jacinta tâm sự với 

chị Lucia: "Khi có một mình em, 

em thường ra khỏi giường như 

Thiên Thần đã dạy, bây giờ thì em 

không thể cúi đầu xuống được nữa 

vì em bị té nhiều lần, em chỉ còn 

quì và cầu nguyện thôi. Nghe vậy, 

Lucia thầm nghĩ nên đem câu 

chuyện này trình bày với cha xứ 

Olival, và Ngài đã nói nên khuyên 

Jacinta cứ ở trên giường mà cầu 

nguyện. 
 

Jacinta còn hơi ngờ vực, hỏi lại chị 

Lucia: Liệu Thiên Chúa có muốn 

như vậy không? "Có chứ, Người 

muốn chúng ta phải làm những gì 

các LM dạy. "Vậy được rồi, em sẽ 

ở trên giường để cầu nguyện. 

Lucia khuyên em: "Em đừng đi lễ 

nữa, vì lễ lâu quá, còn em thì yếu, 

mặc dầu hôm nay là ngày Chúa 

Nhật." 

 

Jacita trả lời: "Không sao chị ạ, em 

muốn đi lễ thay cho kẻ có tội, họ 

không bao giờ đến nhà thờ, dù là 

ngày Chúa Nhật. Chị Lucia ạ, 

Chúa buồn lắm và như Đức Mẹ đã 

dặn chúng ta rằng: Đừng để 

Thánh Tâm Chúa bị xúc phạm 

nữa. Ngƣời đã bị xúc phạm quá 

nhiều rồi." 
 

Jacinta em còn làm việc hy sinh 

nào khác nữa không? "Có chị 

Lucia ạ, tối hôm qua em rất khát, 

nhưng em nhịn không uống gì cả. 

Em đau đớn lắm và em không ngủ 

để dâng những sự hy sinh này lên 

cho Chúa. Một ngày kia, mẹ của 

Jacinta bưng đến cho em một ly 

sữa và bảo: "Jacinta, con hãy uống 

hết đi cho khỏe." Em đẩy ly sữa ra 

và nói: "Thưa mẹ con không thích 

uống sữa đâu." Bà Marto cố nài nỉ 

con uống, nhưng Jacinta một mực 

từ chối, mẹ em vừa bước đi vừa 

than thở: "mẹ không biết phải làm 

cho con ăn uống gì nữa."Khi bà 

Marto đi rồi, Lucia trách Jacinta: 

"Sao em không vâng lời mẹ, em 

không muốn dâng sự hy sinh ấy 

cho Chúa sao? Vừa nghe vậy, 

Jacita rất nỗi buồn sầu, em gọi mẹ 

đến xin lỗi bà: "Thưa mẹ từ nay 

con sẽ uống tất cả những gì mà mẹ 

cho con." 

 

Một hôm, mẹ em lại mang ly sữa 

đến, Lucia lau nước mắt cho em. 

Jacinta tâm sự: "Chị biết không, 

em vất vả lắm mới uống hết ly sữa 

đó?" Từ đó, cho dù Jacinta không 

muốn uống sữa, ăn cháo hay bất cứ 

thức ăn gì, em cũng cố hết sức, lấy 

hết can đảm, ăn hết cho mẹ vui 

lòng.  

 

Một ngày kia, mẹ em lại mang đến 

cho em 1 ly sữa và một chùm nho. 

Jacinta thích ăn nho lắm, mẹ em 

biết như vậy. Nhưng Jacinta muốn 

dâng sự hy sinh này cho Chúa nên 

thưa: "Con không muốn ăn nho, 

con uống sữa đủ rồi. 

 

Hàng ngày đi lễ về, Lucia thường 

tạt qua nhà Jacinta thăm em, đó là 

niềm vui khôn tả cho Jacinta. Một 

hôm em hỏi: "Chị Lucia, hôm nay 

chị có rước lễ không? "Lucia trả 

lời: "Có".  

 

Jacinta nói: "Vậy chị ngồi gần em 

đi, vì Chúa đang ngự ở trong lòng 

chị đó. Em không được rước Chúa 

nhưng em cảm thấy Chúa đang 

ngự trong lòng em và em hiểu 

Người đang nói gì, cho dù em 

không thấy và nghe Người nói. 
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Thật hạnh hạnh phúc biết bao cho 

nhưng ai được Chúa ở cùng ... 

Mẹ Bề Trên đến thăm em hàng 

ngày, mỗi lần đến mẹ lại mang 

theo ít người bạn nữa. Nếu có ai 

ngồi lên giường gần chỗ Đức Mẹ 

thường hay ngồi, thì Jacinta không 

mấy hài lòng : "Xin vui lòng đừng 

ngồi chỗ ấy, vì chỗ đó dành riêng 

cho Đức Mẹ" 

 

Người ta hỏi em xem em có muốn 

gặp ba má em trước khi chết 

không. Em trả lời: "Tất cả mọi 

ngƣời trong gia đình tôi sẽ không 

sống lâu nữa. Chúng tôi sẽ gặp 

nhau trên Thiên Đàng." Rồi đến 

ngày 20 tháng 2 1920, em trút hơi 

thở cuối cùng, một cách lành 

thánh. Đức Mẹ đã đón em về trời. 

 

Jh Vagsc Dich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẹ Têrexa (C.P.) 

Calcutta 

ƣớc ao về Thiên Đàng: 
 

Nhất Tâm đã kể,  

Renzo Allegri là một thông tín 

viên của nhiều tuần báo có uy tín 

nên có nhiều dịp tiếp xúc với nhiều 

nhân vật thuộc mọi tầng lớp trên 

khắp các nước. Ông đã được gặp 

Mẹ Têrêsa Calcutta vài lần. Một 

hôm, trong cuộc phỏng vấn, ông đã 

hỏi Mẹ rằng Mẹ có sợ chết không ?  

 

Sở dĩ có câu hỏi đó vì năm 1986 

Mẹ đã mấy lần phải vào điều trị tại 

bệnh viện vì chứng đau tim. Mẹ 

Terêsa nhìn thẳng vào mắt người 

phỏng vấn giữ im lặng một lát. Mẹ 

không trực tiếp trả lởi câu hỏi mà 

Mẹ lại hỏi Renzo: 

• – Quê ông ở đâu? Renzo trả lời 

rằng “ở Milan”, thì Mẹ hỏi tiếp: 

• – Khi nào ông trở về nhà? 

* Chính chiều nay, con hy vọng 

như vậy. Con sẽ đáp chuyến máy 

bay chót của ngày hôm nay và 

ngày mai con sẽ được gặp gia đình 

vào ngày thứ bảy, ngày nghỉ cuối 

tuần.  

  

Mẹ Terêsa nhìn thẳng vào mắt 

người phỏng vấn giữ im lặng một 

lát. Mẹ không trực tiếp trả lởi câu 

hỏi mà Mẹ lại hỏi Renzo:  

 

• – Tôi biết ông sẽ vui thích lắm 

khi được trở về với gia đính, gặp 

gỡ người thân. Vâng, con đã xa gia 

đình cả tuần nay rồi! Mẹ Têrêsa 

gật đầu tán thưởng: “Tốt lắm, ông 

sẽ rất hạnh phúc. Hãy về gặp vợ 

con, những người thân yêu nhất và 

sống hạnh phúc trong mái ấm gia 

đình”.  

 

 Mẹ trầm ngâm trong giây phút rồi 

tiếp tục nói:   

 

 “Ờ, ông thấy chứ, tôi cũng sẽ hạnh 

phúc chẳng khác gì ông nếu như 

tôi được chết đêm nay. Chết đi là 

tôi được trở về nhà, mái nhà ấm 

cúng mà tôi sẽ gặp Chúa Giêsu, 

Người yêu thắm thiết nhất của tôi. 

Mọi sự tôi làm ở thế gian này là để 

phục vụ cho tình yêu Chúa Giêsu. 

Bởi vậy, từ bỏ thế gian này là tôi 

trở về nơi vĩnh phúc.  

 

Vả lại, trên đó tôi sẽ gặp lại cả 

trăm ngàn ngƣời thân yêu khác 

đang chờ tôi, những ngƣời khi ở 

trần thế này đã trút hơi thở cuối 

cùng trong vòng tay của tôi.  

 

Đã trên bốn mươi năm tôi tận hiến 

đời tôi cho những kẻ khốn cùng, 

đau yếu. Tôi ôm ấp họ lúc sinh thì. 

Họ đã qua đi trong nụ cười thương 

mến của tôi, bàn tay tôi đã vuốt 

mắt cho họ. Tại sao tôi lại sợ chết? 

Tôi mong chết lắm chứ! Tôi chờ 

cái chết vì trước sau gì tôi cũng 

được Thiên Chúa cho tôi trở về 

quê hương vĩnh cửu”... 

 

 Nhất Tâm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chắc Chắn Gặp Lại 
 

Hỏi : Kính cha, 

Nếu như cha mẹ con được Chúa cho 

lên thiên đàng. Nếu sau này con 

cũng được lên Thiên Đàng. Vậy cha 

mẹ con có biết con là thằng Hoạt nó 

lên Thiên Đàng không? Hay chỉ biết 

một cách đại khái một cách thiêng liêng  

sơ sơ thôi? 
Cám ơn cha 

 

Bác Hoạt kính mến,Thiên Đàng là niềm 

hy vọng lớn lao của những người tin 

Chúa bác nhỉ. Chắc chắn là trên thiên 

đàng bác sẽ gặp lại ông bà tổ tiên và 

BIẾT nhau rõ ràng. Tại sao? 

 

1. Con ngƣời sống lại cả xác lẫn hồn   

  

Kinh tin kính được đọc trong các thánh 

lễ chúa nhật có câu: Tôi tin xác loài 

ngƣời ngày sau sống lại. Đức tin của 

chúng ta là như vậy. Chúa Giêsu đã 

sống lại cả xác như “làm mẫu” cho 

chúng ta. Khi đã sống lại cả xác thì sẽ 

biết rõ nhau chứ không chỉ biết thiêng 

liêng mà thôi. 

 

2. Trời mới đất mới.  

 

Kinh Thánh nhiều lần nói đến sau này, 

toàn thể vạn vật sẽ được biến đổi trời 

mới đất mới, đẹp hơn nhiều, không thể 

tưởng tượng nổi. Một hình ảnh trong 

đời giúp ta so sánh phần nào: từ con sâu 

xấu xí, bò dưới đất, ăn lá cây. Chúa cho 

nó biến đổi thành con bướm xinh đẹp, 

tung cánh bay giữa trời đất, hút nhụy 

hoa thơm ngọt. 

 

3. Thiên Chúa là tình yêu.  

 

Thánh Phaolô nói trên thiên đàng chúng 

ta được diện kiến Chúa “mặt giáp mặt” 

rõ ràng. Thiên Chúa là tình yêu. Trên 

thiên đàng chỉ có tình yêu, không còn 

thù ghét. Mà trong tình yêu chắc chắn 

phải có những đặc điểm của tình yêu: 

yêu nhau người ta cần BIẾT RÕ nhau, 

yêu nhau người ta cần GẦN NHAU, 

GẶP NHAU….Thế cho nên, cháu dám 

khẳng định như đinh đóng cột là: “Nếu 

Chúa cho, thì cha mẹ bác biết rõ 

ràng chắc chắn là thằng Hoạt nó lên 

Thiên Đàng”. Amen. Alleluia. Xin 

Chúa chúc lành cho bác và gia dình  

 

LM Nguyễn Xuân Trường  
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LTS . Kinh thưa quí Ân Nhân, 

Vagsc chúng tôi nhắc đi nhắc lại Ngày 

Chúa Đến, để thức tỉnh mọi người đừng 

ngủ xay, mà quên đi Ngày Chúa Quang 

Lâm,  ngày mà Chúa đã nói ngay khi Chúa 

đến với chúng ta lần thứ nhất. Ngày đó là 

ngày quyết định của Đức Chúa Cha, mà 

Chúa Con cũng không hay. Là người khôn 

ngoan, hãy chuẩn bị Ngày Chúa đến ngay 

từ bây giờ, đêm nay hay ngày mai.,.NK St 

Faustina điều 1805 đã cho biết Chúa đến 

ở ngoài cửa rồi. Chúng tôi xin gửi tới quí 

Ân Nhân bài tham khảo này về ngày Chúa 

Quang Lâm của Rev Phạm Đức Hậu, để 

chúng ta cùng suy niệm. 

 
Thờ giờ đã mãn! Ngày tận thế - 

ngày cánh chung - ngày Chúa đến 

lần thứ hai trong vinh quang để 

ban ơn cứu độ cách trọn vẹn và 

vĩnh viễn cho con người đã gần kề. 

Ngày đó có đáng sợ không? Với 

người thực sự có niềm tin vào 

Chúa, ngày đó không phải là ngày 

sợ hãi. Trái lại, đó là ngày hạnh 

phúc tràn đầy vì niềm hy vọng ơn 

cứu chuộc trở thành hiện thực như 

lời Chúa Giêsu đã nói: “Khi 

những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, 

anh em hãy đứng thẳng và ngẩng 

đầu lên vì anh em sắp được cứu 

chuộc” (Lc 21, 28). Chúa Giêsu, 

khi còn tại thế, đã nhiều lần nhắc 

nhở con người phải tỉnh thức để có 

thể đọc biết những dấu chỉ Chúa 

gửi đến và chuẩn bị sẵn sàng đón 

Chúa khi Ngài đến. Dựa vào đâu 

để nói con người thời nay đang ở 

thời kỳ cuối cùng trước ngày Chúa 

đến? Thưa, dựa vào cảnh báo của 

Lời Chúa, của Đức Mẹ, và của các 

Giáo Hoàng, có lý do chính đáng 

để tin rằng ngày Cánh Chung đã 

gần kề.  

 

1. Cảnh báo của Kinh Thánh.  

 

Dấu hiệu trong trời đất.  

Nói về thời cánh chung, thánh 

Mathêu cảnh báo: “Sẽ có chiến 

tranh giặc giã. Dân này sẽ nổi dậy 

chống dân kia, nước này chống 

nước nọ. Sẽ có đói kém và những 

trận động đất ở nhiều nơi..” (Mt 

24, 6-7). Có người sẽ nói, những 

dấu hiệu này thì thời nào mà chẳng 

có. Vậy mà có thấy Chúa đến đâu! 

Đúng vậy. Nhưng những dấu hiệu 

này đặt vào trong bối cảnh những 

lời cảnh báo của Đức Mẹ và của 

các Giáo Hoàng như sẽ nói dưới 

đây, chúng sẽ trở nên đáng tin hơn. 

Về chiến tranh, chưa từng có cuộc 

chiến nào trong quá khứ và hiện tại 

lại huỷ diệt nhiều nhân mạng như 2 

cuộc thế chiến 1 và 2 trong thế kỷ 

20. Những cuộc diệt chủng người 

Do Thái, Campuchia, các bộ tộc 

Tutshi và Hutu bên Phi Châu và vô 

số các cuộc chiến tranh vì lý do sắc 

tộc và tôn giáo, và khác nhất là 

những cuộc chiến tàn sát đang xảy 

ra ở vùng Trung Đông và I-rắc … 

rồi đến các trận động đất, sóng 

thần trong suốt thế kỷ 20 và những 

năm đầu thế kỷ 21…mức độ khủng 

khiếp của những thiên tai và nhân 

tai này đều là chưa từng có trong 

lịch sử. Tất cả những điều này đã 

làm cho những lời cảnh báo của 

Kinh Thánh được ứng nghiệm đến 

từng chữ. Tuy nhiên, “tất cả những 

sự việc này mới chỉ là khởi đầu các 

cơn đau đớn” (Mt 24,8) mà thôi.  

 

Tiếp đến sẽ là: “mặt trời sẽ ra tối 

tăm, mặt trăng không còn chiếu 

sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống 

và các quyền lực trên trời bị lay 

chuyển” (Mt 24, 29). Sách Khải 

Huyền còn nói cụ thể hơn: “mặt 

trời sẽ ra tối đen như vải thợ dệt 

bằng lông và mặt trăng hoàn toàn 

ra máu” (Kh 6, 12). Biết bao vụ 

sao sa, mưa thiên thạch đã rơi 

xuống gây hoảng loạn cho dân 

chúng. Tiêu biểu là vụ thiên thạch 

khổng lồ rơi xuống ở Nga ngày 15-

2-2013, việc sấm sét kinh hoàng 

giáng xuống mái vòm Đền Thờ 

Thánh Phê-rô ngay sau khi Giáo 

Hoàng Benedicto XVI loan tin từ 

chức, những dấu hiệu từ trời này 

khiến nhiều người liên tưởng đến 

cảnh báo về ngày tận thế.  

Một dấu chỉ lạ lùng đã và sẽ xảy ra 

trong năm 2014 và 2015 này: 4 lần 

nguyệt thực toàn phần (mặt trăng 

sẽ trở nên đỏ như máu) xảy ra liên 

tiếp và cách nhau 6 tháng một lần. 

Chen vào giữa 4 lần nguyệt thực 

toàn phần này, sẽ có 2 lần nhật 

thực toàn phần (mặt trời sẽ trở nên 

tối đen). Sự kiện 4 lần nguyệt thực 

toàn phần xảy ra liên tiếp nhau đã 

từng xảy ra nhiều lần trong quá 

khứ. Nhưng lần này là lạ lùng và 

đáng suy nghĩ nhất vì chúng xảy ra 

trùng vào các ngày lễ của người 

Do-thái: lễ Vượt Qua và lễ Lều. 

Sau đây lã thứ tự của chuỗi nguyệt  

nhật thực toàn phần đã và sẽ xảy 

ra: 

  

- Nguyệt thực lần 1: ngày 

15/4/2014: trùng vào lễ vượt qua.  

- Nguyệt thực lần 2: ngày 

8/10/2014: trùng vào lễ lều.  

o Nhật thực lần 1: ngày 20/3/2015  

- Nguyệt thực lần 3: ngày 

2/4/2015: trùng vào lễ vượt qua.  

o Nhật thực lần 2: ngày 13/9/2015  

- Nguyệt thực lần 4: ngày 

27/9/2015: trùng vào lễ lều.  

 

Kinh Thánh đã minh nhiên đề cập 

đến việc Chúa dùng tinh tú trên 

bầu trời để làm dấu hiệu cho con 

người nhận biết Chúa. Sách Sáng 

Thế Ký nói về việc Chúa tạo dựng 

các tinh tú trên trời để làm Dấu 

Hiệu cho con người xác định các 

ngày lễ (St 1, 14). Thánh Mathêu 

nói đến việc Chúa dùng ánh sao để 

dẫn đường cho các Đạo Sĩ đến thờ 

lạy Hài Nhi Giêsu (Mt 2, 1-12). 

Vậy những lần nguyệt thực và nhật 

thực liên tiếp xảy ra trên nói gì với 

chúng ta? Phải chăng đó là dấu 

hiệu để nhận biết ngày giờ Chúa 

đến như Kinh Thánh đã nói?  

 

Dấu hiệu trong đời sống đức tin.  

 

Nếu những dấu hiệu trong trời đất 

là những cảnh báo mang tính khởi 

đầu thì những dấu hiệu liên quan 

đến đời sống đức tin là những cảnh 

báo mang tính chung cuộc. Tức 

ngày Chúa đến đã gần ngay trước 

THỜI GIỜ  

ĐÃ MÃN? 
 

Rev Phạm Đức Hậu  
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mặt rồi. Phải ngay lập tức chuẩn bị 

tâm hồn sẵn sàng kẻo trở tay 

không kịp.  

 

Những dấu hiệu liên quan đến đời 

sống đức tin là gì? Đó là sự xa rời 

và phản bội niềm tin vào Thiên 

Chúa, sự đoạn tuyệt với đức tin đã 

được gìn giữ và rao truyền qua các 

thế hệ. Thánh Phaolô gọi đích 

danh đó là “cuộc cách mạng – 

revolt” hay “sự chối đạo – 

apostasy” như sẽ nói dưới dây. 

Những cuộc cách mạng hay chối 

đạo này xảy ra ngay trong chính 

cấu trúc Giáo Hội hữu hình của 

Chúa Kitô. Đây là hậu quả do ngôn 

sứ giả và tên phản Kitô của thời kỳ 

cuối gây ra.  

 

Trước tiên chúng ta nhớ đến câu 

nói có vẻ thách thức của Chúa 

Giêsu: “khi Con Người ngự đến, 

liệu Người còn thấy niềm tin trên 

mặt đất nữa chăng?”(Lc 18,8). 

Qua câu nói này, Chúa Giêsu 

dường như thấy trước rằng vào 

thời kỳ cuối cùng, số người còn 

niềm tin thực sự sẽ không nhiều.  

 

Tiếp theo, trong Tin Mừng Thánh 

Mathêu, Chúa Giêsu nhắc nhở: 

“Khi anh em thấy đặt trong nơi 

thánh Đồ Ghê Tởm Khốc Hại mà 

ngôn sứ Đa-ni-en đã nói đến – 

người đọc hãy lo mà hiểu.” (Mt 

24, 15). Rồi Chúa cảnh báo tiếp: 

“sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ 

giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ 

lớn lao và những điềm thiêng, đến 

nỗi chúng lừa gạt cả những người 

đã được tuyển chọn, nếu có thể. 

Thầy báo trước cho anh em đấy!” 

(Mt 24, 23-25).  

 

Những ngôn sứ giả và Kitô giả này 

đến từ đâu? Thưa chúng xuất thân 

từ trong chính hàng ngũ của chúng 

ta, trong chính Giáo Hội như 

Thánh Gio-an đã nói:  

 

“Chúng – những tên phản Kitô - 

xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, 

nhưng không phải là người của 

chúng ta.” (1Ga 2,19).  

Mạnh mẽ và rõ ràng nhất phải kể 

đến những lời của Thánh Phaolô. 

Khi nói về những việc phải xảy ra 

trước ngày Chúa quang lâm, Thánh 

Phaolô nhấn mạnh:  

 

Trước đó, phải có hiện tƣợng 

chối đạo, và người ta phải thấy 

xuất hiện ngƣời gian ác, đứa hƣ 

hỏng. Tên đối thủ tôn mình lên 

trên tất cả những gì được gọi là 

thần và được sùng bái, thậm chí nó 

còn ngồi trong Ðền Thờ Thiên 

Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. 

Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã 

từng nói những điều ấy, anh em 

không nhớ sao? Anh em biết cái gì 

hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ 

chỉ xuất hiện được vào thời của nó. 

Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian 

ác đang hoành hành rồi. Chỉ đợi 

người cầm giữ nó bị gạt ra một 

bên, bấy giờ tên gian ác sẽ xuất 

hiện, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết 

chết bằng hơi thở từ miệng Người, 

và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng, 

khi Người quang lâm.  

 

Còn việc tên gian ác xuất hiện là 

do tác động của Satan, có kèm 

theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, 

điềm thiêng, và đủ mọi mưu gian 

chước dối, nhằm hại những kẻ 

phải hư mất, vì đã không đón nhận 

lòng yêu mến chân lý để được cứu 

độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến 

một sức mạnh mê hoặc làm cho 

chúng tin theo sự dối trá; như 

vậy, tất cả những kẻ không tin sự 

thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì 

sẽ bị kết án. (2 Tx 2, 3- 11).  

 

Cần lưu ý một vài khái niệm trong 

đoạn thư này của Phaolô:  

 

- Hiện tƣợng chối đạo – 

Apostasy/Revolt: Thánh Jerome 

chú giải đây là việc đánh mất niềm 

tin ( a loss of faith) hay việc từ bỏ 

việc phụng thờ chân thật đối với 

Thiên Chúa (a defection from true 

worship of God).1 

 

- Ngƣời gian ác, đứa hƣ hỏng: 
Bản dịch Douay Rheims 1899 gọi 

đó là “the man of sins – người tội 

lỗi”. Còn Thánh Jerome gọi đó là 

“man of rebellion – kẻ nổi loạn” 

 

- Đền thờ Thiên Chúa: theo 

Thánh Jerome, đây không có chút 

dính dáng gì đến đền thờ 

Jerusalem, vốn đã bị phá huỷ từ 

năm 70. 

 

3 Vậy thì đó là đền thờ nào? Theo 

Đức Hồng Y Henry Edward 

Manning (1802-1892), khi chú giải 

về đoạn thư này của Thánh Phaolô, 

ngài đã giải thích: Đền Thờ Thiên 

Chúa ở đây được hiểu là vương 

quốc trần gian của Thiên Chúa, là 

Giáo Hội duy nhất và phổ quát do 

Chúa Kitô thiết lập và được các 

tông đồ loan báo cho muôn dân. 

Chính vương quốc siêu nhiên này 

chứa đựng kho tàng đức tin, lề luật 

và ân sủng của Thiên Chúa.  

 

4 Còn cha Herman Kramer hiểu 

Đền Thờ Thiên Chúa mà Thánh 

Phaolô nhắc đến ở đây chính là 

đền thờ Thánh Phê-rô ở Roma.  Vì 

đây là đền thờ lộng lẫy, lớn nhất 

trên trần gian và xứng đáng được 

gọi là Đền Thờ Thiên Chúa theo 

đúng nghĩa nhất của danh xưng 

này. 

 

Nhƣ vậy, theo những lời Kinh 

Thánh vừa trình bày, nhất là 

theo Thánh Phaolô, trƣớc ngày 

Chúa đến, phải có hiện tƣợng 

phản bội niềm tin, ngƣời ta phải 

thấy tên gian ác, đứa vô kỷ luật, 

kẻ nổi loạn, tên phản Kitô, xuất 

hiện và ngồi trong đền thờ Thiên 

Chúa. Cần phải có sự tỉnh thức 

và ơn khôn ngoan của Chúa để 

có thể nhận biết tên phản Kitô 

và đồng bọn của hắn. 

 
_______________________________________ 

1 The New Jerome Biblical Commentary, trang 
873.  

2 The New Jerome Biblical Commentary, trang 

873.  
3 The New Jerome Biblical Commentary, trang 

874.  

4 Henry Edward Manning. “The Present Crisis 
of the Holy See –  

Cuộc Khủng Hoảng Hiện Nay Của Tòa Thánh”, 

1961, trang 8-9. Rôma.  
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2. Cảnh báo của Đức Mẹ.  

 

Trong lần hiện ra tại La Sallette, 

Pháp, ngày 19/9/1846, Đức Mẹ đã 

cảnh báo những lời kinh ngạc sau: 

“Rôma sẽ mất niềm tin và trở 

thành ngai toà của tên phản Kitô. 

Giáo Hội sẽ trở nên lu mờ.” 

(Rome will lose faith and become 

the seat of the Anti-christ. The 

Church will be in eclipse.) Lời tiên 

tri sửng sốt trên đây của Đức Mẹ 

khiến chúng ta liên tưởng đến 

chương 17 và 18 của sách Khải 

Huyền, trong đó nói về “con điếm 

khét tiếng” tượng trưng cho 

“thành vĩ đại nắm quyền thống trị 

vua chúa trần gian.” Thành vĩ đại 

đó được xây trên thành phố bảy 

ngọn đồi – tức Rôma 6 . Con điếm 

khét tiếng này sắm vai là một giáo 

hội giả và hiền thê giả của Đức 

Kitô sẽ trỗi dậy trong thời sau cùng 

để lừa dối mọi người và làm suy 

yếu Giáo Hội thật xuống còn chỉ là 

một số nhỏ sót lại.  

 

Tiếp đến, trong những lần hiện ra ở 

Fatima, Bồ Đào Nha, năm 1917, 

Đức Mẹ cũng cảnh báo chúng ta về 

ngày chung thẩm đã gần kề. Vì 

thế, Mẹ đã nhắn nhủ chúng ta phải 

“ăn năn đền tội, tôn sùng Trái Tim 

mẹ, và siêng năng lần chuỗi mân 

côi" Đáng chú ý là bí mật thứ ba 

Fatima nói đến hình ảnh một vị 

"Giám Mục Áo Trắng" chạy chốn 

lên ngọn đồi ... Bí mật thứ ba này 

có liên hệ gì với việc từ chức của 

Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI? 

 

--------------------------- 

5 Herman Kramer. The Book ò Destiny - Sách 

số phận " 1975, trang 32 
6 The New Jerome Biblical Commentary, trang 

1012  
 

3. Cảnh báo của các Đức Giáo 

Hoàng (ĐGH).  

 

Tiếp sau lời cảnh báo của kinh 

ngạc của Đức Mẹ tại La Sallette, 

Pháp, như đã nói trên, những giáo 

huấn và các thị kiến (vision) của 

các ĐGH Leo XIII, Pio X, và Pio 

XII, cũng đáng để chúng ta suy 

ngẫm.  

 

ĐGH Leo XIII: 

 

 Đúng 33 năm trước phép lạ cả thể, 

mặt trời quay, xảy ra tại Fatima 

năm 1917, ngày 13/10/1884, ĐGH 

Leo XIII, ngay khi vừa kết thúc 

thánh lễ trong nhà nguyện riêng ở 

Vatican cùng với một số Hồng Y 

và nhân viên Giáo Triều, đã được 

chứng kiến một thị kiến khiến 

khuôn mặt ngài tái mét và té xỉu 

xuống sàn nhà như người bị đột 

quỵ. Sau mấy phút có vẻ như bị 

hôn mê ấy, ngài tỉnh lại và nói với 

những người xung quanh rằng: ôi! 

Tôi mới được chứng kiến một cảnh 

tượng hãi hùng khôn tả xiết. Khi 

được hỏi điều gì đã xảy ra, ngài kể 

rằng, ngài được nghe thấy một 

cuộc đối thoại giữa hai giọng nói 

phát ra từ phía gần Nhà Tạm. Một 

giọng nói ồm oàm xấc láo của 

Satan và một giọng nói trầm ấm 

nhẹ nhàng của Chúa Giêsu:  

 

- Satan: tôi có thể phá huỷ giáo hội 

của ông!  

- CGS: nếu có thể, ngươi hãy đi và 

làm như vậy. 

 - Satan: nhưng tôi cần thêm thời 

gian và quyền lực.  

- CGS: ngươi cần bao nhiêu thời 

gian? Bao nhiêu quyền lực?  

- Satan: tôi cần từ 75 năm đến 100 

năm và quyền lực của những người 

theo phục vụ tôi. 

 - CGS: vậy ta cho ngươi thời gian 

và quyền lực. Hãy làm điều ngươi 

muốn.  

 

Ngay sau khi được thị kiến này, 

ĐGH Leo XIII tin rằng quyền lực 

của Satan sẽ lộng hành và tấn công 

Giáo Hội cách ghê gớm trong 

những năm sau đó. Bị rúng động 

bởi thị kiến và viễn tượng về tai 

ương đang đe doạ Giáo Hội, ĐGH 

Leo XIII đã soạn một Kinh cầu 

nguyện cùng Tổng Lãnh Thiên 

Thần Micae và truyền cho toàn thể 

Giáo Hội phải đọc kinh này ngay 

sau mỗi thánh lễ, để xin Tổng 

Lãnh Thiên Thần gìn giữ và bảo vệ 

Giáo Hội. Không hiểu vì sao, đến 

thời Công Đồng Vatican 2, chính 

xác là năm 1964, thì lời Kinh này 

hầu như biến mất trong Giáo Hội. 

Dưới đây là bản phỏng dịch lời 

Kinh này:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tiếng Anh:  

Saint Michael, the Archangel, 

defend us in battle. Be our 

protection against the wickedness 

and snares of the devil. May God 

rebuke him, we humbly pray; and 

do you, O Prince of the heavenly 

host, by the power of God cast into 

hell Satan and all the evil spirits 

who roam throughout the world 

seeking the ruin of souls. Amen.  

 

ĐGH Pio X:  

 

Lên kế vị ĐGH Leo XIII, trong 

Thông Điệp E SUPREMI (Phục 

Hồi Vạn Vật Trong Đức Kitô) ban 

hành ngày 4/10/1903, ĐGH Pio X 

dạy rằng: “…Khi suy xét về tất cả 

những điều này (những gì đang 

xảy ra trong thế giới), có lý do 

chính đáng để lo sợ rằng sự suy đồi 

khủng khiếp này đã xuất hiện trong 

thế giới, đây là một cảm nghiệm 

trước và cũng là khởi đầu của 

những tai ương vốn được dành cho 

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần 

Micae, / xin hãy bênh vực che 

chở cho chúng con trong chốn 

chiến trường/, cùng nên như 

thành lũy vững bền cho chúng 

con trông cậy / và chống trả các 

mưu sâu chước độc của ma qủy/. 

Chúng con sấp mình xuống / xin 

Đức Chúa Trời ngăn cấm thần 

ngụy ấy./ Lạy Tổng Lãnh Thiên 

Thần Micae / là tướng quân cai 

quản cơ binh trên trời,/ kìa satan 

và thần dữ đang rảo khắp thiên 

hạ / hòng làm hư hỏng loài 

người chúng con, / xin người lấy 

quyền phép Đức Chúa Trời mà 

xua đuổi chúng xuống hỏa ngục 

đời đời. / Amen.  
 

Xin đọc kinh này sau thánh lễ mỗi ngày 
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thời cuối cùng, và dường như đã 

xuất hiện trong thế giới “Kẻ Bị Kết 

Án – Son of Perdition” mà vị Tông 

Đồ đã nói đến trong thư gửi tín 

hữu Thexalonica (2Tx 2, 3). Giờ 

đây, cơn giận giữ cuồng nộ đang 

lan tràn khắp nơi trong việc bách 

hại tôn giáo, trong việc giao chiến 

với những chân lý đức tin, trong 

những nỗ lực vô liêm nhằm bứng 

tận gốc rễ và tiêu diệt mọi liên hệ 

giữa con người với Thiên Chúa. 

Cũng theo vị Tông Đồ trên, tất cả 

những điều này là dấu hiệu phân 

biệt của tên phản Kitô, kẻ dám đặt 

mình vào chỗ của Thiên Chúa, tôn 

mình lên trên tất cả những gì được 

gọi là thần; trong sự quỷ quyệt, dù 

vẫn có sự hiểu biết về Thiên Chúa, 

hắn đã dám khinh miệt Thiên Chúa 

và biến cả hoàn vũ thành đền thờ 

để trong đó hắn được sùng bái. 

„Hắn ngồi trong đền thờ Thiên 

Chúa và xưng mình là Thiên 

Chúa‟(2 Tx 2,4) (Trích Thông 

Điệp Phục Hồi Vạn Vật Trong 

Đức Kitô, số 5)  

 

Ngoài ra ĐGH Pio X cũng đã có 2 

thị kiến tương tự như thị kiến 

Fatima của chị Lucy. Năm 1909, 

trong buổi huấn dụ các tu sĩ Dòng 

Phan-xi-cô, ngài được thị kiến về 

một Giáo Hoàng đang chạy chốn 

khỏi Rôma. Ngài kể: điều tôi thấy 

thật là đáng sợ! Tôi sẽ chính là vị 

Giáo Hoàng đó hay đó sẽ là vị kế 

vị tôi? Điều chắc chắn là vị Giáo 

Hoàng đó đang rời khỏi Rôma, và 

trong khi rời khỏi Vatican, ngài đi 

ngang qua thi thể của các linh mục 

anh em ngài.  
 

Ngay trước khi qua đời, ĐGH Pio 

X lại được một thị kiến tương tự. 

Ngài kể, lần này tôi thấy một trong 

những người kế vị tôi, có cùng tên 

với tôi, đang chạy chốn ngang qua 

những thi thể của anh chị em mình. 

Ngài sẽ trú ngụ ở một nơi kín đáo 

nhưng sau một thời gian ngắn, ngài 

sẽ phải chết một cái chết đau đớn. 

Cái tên được đề cập trong thị kiến 

không phải là tên một Giáo Hoàng 

cụ thể, Pio hay Benedict, đúng hơn 

đó là tên huý (given name) của 

một người đang là Giáo Hoàng và 

một người sau này sẽ làm Giáo 

Hoàng. Tên huý của ĐGH Pio X là 

Giuseppe nghĩa là Giuse. Tương 

tự, tên huý của ĐGH Benedicto 

XVI sau này cũng là Giuse. Vậy 

phải chăng vị Giáo Hoàng đang 

chạy chốn như trong thị kiến là 

ĐGH Benedicto XVI, người cũng 

có cùng tên huý là Giuse như ĐGH 

Pio X?  
 

Đức Giám Mục Bùi Tuần dường 

như cũng đã có linh cảm như vậy. 

Trong bài viết có tựa đề: “Việc 

Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI 

Từ Nhiệm Là Một Sứ Điệp Của 

Năm Đức Tin”, ngày 13/2/2013, 

ngài viết:  
 

"Khi sự từ nhiệm của Đức 

Thánh Cha Bênêđictô XVI đƣợc 

coi là một sứ điệp của Năm Đức 

Tin, thì sứ điệp này không chỉ là 

một bài học, mà còn là một cảnh 

báo. Cảnh báo về một tƣơng lai 

sẽ có những bất ngờ gây bàng 

hoàng sửng sốt. Có thể sẽ xảy ra 

những biến cố về sự bƣớc xuống 

đau đớn và cảnh chịu đóng đinh 

vào thánh giá. Nơi ít nơi nhiều, 

những bất ngờ đau đớn đó sẽ 

xảy ra.  

 

Với những bài học và những 

cảnh báo, sứ điệp Năm Đức Tin 

tiềm ẩn trong sự từ chức của 

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI 

rất đáng đƣợc chúng ta suy nghĩ 

trong thinh lặng nội tâm, dƣới 

ánh sáng của Chúa Thánh Thần. 

 

 Cần suy nghĩ nghiêm túc, để 

điều chỉnh lại đời sống một cách 

mau lẹ. Kẻo, khi những bất ngờ 

đau đớn xảy tới mới tìm hƣớng 

đi, thì sẽ quá muộn.  

 

Cần thức tỉnh mau lẹ. Đừng trì 

trệ, dửng dƣng, khô cứng. Kẻo 

giờ Chúa đến bất ngờ, mà chƣa 

chuẩn bị, thì sẽ không kịp theo 

Chúa đi vào Nƣớc Trời.  

 

Bất ngờ tiếp nối bất ngờ. Sứ điệp 

trong sự từ nhiệm của Đức 

Thánh Cha Bênêđictô XVI mới 

chỉ là khởi đầu. Ở đây, tôi nhớ 

tới những khủng khiếp, mà Đức 

Mẹ đã tiên báo ở Fatima."  

 

ĐGH Pio XII:  

 

Trong suốt triều đại của Đức Piô 

XII (1939-1958) thỉnh thoảng vẫn 

có tin đồn rằng ngài được thị kiến 

những hiện tượng “thiên sứ”. Ngài 

công khai trải qua những thị kiến 

về Chúa Giêsu và Mẹ Maria. 

Người ta kể rằng sau một lần thị 

kiến như vây ĐTC nói với một 

người phụ tá của ngài rằng: “Loài 

người phải chuẩn bị chịu đựng đau 

khổ như chưa từng có bao giờ."  

Ngài tỏ vẻ sợ hãi những biến cố sẽ 

xảy đến cho nhân loại trong một 

tương lai không xa, mô tả những 

thời điểm đó như là những giai 

đoạn “đen tối nhất kể từ thời kỳ 

Đại Hồng Thủy”. Ngài coi những 

thời kỳ ấy như là một thời đại 

xung đột tinh thần to lớn. Ngài 

nói: “Giờ đã điểm - chiến trận đã 

lan rộng, cực kỳ tàn khốc đau 

thương hơn bao giờ hết đang diễn 

ra. Chúng ta phải chiến đấu đến 

giây phút cuối cùng!” Đức Piô 12 

đã nói như vậy sau khi tiếp xúc - 

qua một số người trung gian - với 

Chị Nữ Tu Lucia, người thị kiến 

cuối cùng còn sống lúc đó. Hình 

như sau những cuộc tiếp xúc này, 

Đức Thánh Cha đã thánh hiến 

Giáo Hội hoàn vũ và toàn thể thế 

giới cho Trái Tim Đức Mẹ năm 

1942, kín đáo chấp nhận các thị 

kiến của Chị Nữ Tu Lucia tại Tu-y 

và Pontevedra vào cuối thập niên 

1920 là xác thực. Vào cuối thập 

niên 1940 ngài được Chị Lucia cho 

biết rằng, nếu toàn thể Hội Đồng 

Giám Mục Thế Giới không đồng 

thanh thánh hiến nƣớc Nga cho 

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, 

những đau khổ được tiên báo tại 

Fatima sẽ được giảm thiểu.  

 

Để tái xác nhận sự tín thác của 

ngài đối với Đức Maria, Mẹ Thiên 

Chúa, ngài cũng được chứng kiến 

hiện tượng mặt trời quay như tại 
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Fatima khi ngài đang tản bộ trong 

công viên Vatican. Ngài viết cho 

một trong các vị Hồng Y của ngài 

như sau:  

 

“Khi vừa cầm tập hồ sơ trên tay, 

một hiện tượng chưa từng thấy từ 

trước đến nay khiến tôi sững sờ. 

Mặt trời lúc đó đã lên khá cao 

bỗng trở thành một hình cầu màu 

vàng nhạt chung quanh có hào 

quang rực rỡ, khiến tôi chăm chú 

theo dõi nhìn mà không bị chóa 

mắt. Một đám mây mỏng che trước 

mặt trời, rồi trái cầu mờ đục bắt 

đầu di chuyển ra khỏi đám mây, từ 

từ quay và chuyển dịch từ trái qua 

phải rồi quay ngược lại, và ta có 

thể nhìn thấy rất rõ ràng những 

chuyển động mạnh không ngừng 

bên trong trái cầu.”  

 

Kết Luận:  

 

Qua những gì vừa trình bày, người 

viết cũng cảm thấy có lý do để tin 

rằng, nhân loại đang ở trong thời 

kỳ cuối cùng trước khi Chúa đến. 

Thời gian không còn nhiều. Hãy 

tỉnh thức và lắng tiếng Chúa nói 

với chúng ta qua các biến cố đang 

xảy ra trong Giáo Hội và trên thế 

giới. Hãy nhớ lời thánh tông đồ 

Phaolô quả quyết rằng: 

 

 " ... trƣớc ngày Chúa đến, phải 

có sự phản bội niềm tin trong 

lòng Giáo Hội, phải có sự xuất 

hiện của kẻ gian ác và đứa hƣ 

hỏng trong đền thờ của Thiên 

Chúa. Hãy nhớ lời Đức Mẹ cảnh 

báo: Rôma sẽ mất đức tin và trở 

thành ngai toà của tên phản 

Kitô".  

 

Nhớ những lời dạy, những thị kiến 

của các ĐGH, và cũng suy nghĩ về 

linh cảm của Đức Cha Bùi Tuần.  

 

Trong những bài tiếp theo, người 

viết sẽ trình bày những giáo lý và 

giáo huấn ngàn đời của Giáo Hội 

đã bị thay đổi như thế nào kể từ 

sau lời cảnh báo của Đức Mẹ ở La 

Sallette, Pháp, ngày 19/6/1846. 

Những thay đổi lớn lao nhất bắt 

đầu xảy ra kể từ Công Đồng 

Vatican 2 (1962-1965) và tiếp 

trong những năm sau đó cho đến 

ngày nay. Những sự thay đổi này 

được thực hiện do ảnh hưởng của 

chủ nghĩa hiện đại và Tam Điểm 

vốn bị Giáo Hội kết án nặng nề.  

 

Hãy lắng nghe những lời ngôn sứ 

đang vang lên đâu đó trong cuộc 

sống. Hãy lắng nghe bằng con tim 

và khối óc rộng mở. Đừng để cho 

luật lệ, sự hiểu biết cứng nhắc, và 

đức vâng lời mù quáng, khiến 

chúng ta thành những kẻ câm điếc, 

mù loà trước những lời mời gọi và 

những dấu chỉ Chúa gửi đến cho 

chúng ta hàng ngày. Thái độ tỉnh 

thức và sẵn sàng là không bao giờ 

thừa.  

 

Nhớ bài học khi Chúa chuẩn bị đến 

lần thứ nhất trong biến cố Nhập 

Thể. Tại sao Chúa lại không truyền 

cho các vị lãnh đạo tôn giáo thời 

đó, các tư tế, luật sỹ, và thầy dạy, 

nhắc nhở dân chúng phải mau 

chuẩn bị tâm hồn để đón Đấng 

Thiên Sai? Làm như vậy có phải là 

chắc ăn và dân chúng sẽ tin tưởng 

nghe theo không? Vì lời từ các 

đấng bề trên ban xuống là yên tâm 

rồi. Đó là ý Chúa chứ không còn 

phải nghi ngờ gì nữa.  

 

Đằng này Chúa lại cho ông Gioan 

Tẩy Giả, con của cặp vợ chồng già 

chẳng thế giá gì, lên tiếng kêu gọi 

mọi người hoán cải sửa lòng để 

đón Chúa. Một người lập dị, ăn 

châu chấu với mật ong rừng, chẳng 

qua trường lớp đào tạo gì, mà cũng 

bày đặt lên tiếng rao giảng! Lời 

của một người như vậy thì ai mà 

thèm để ý! Đó chỉ là tiếng kêu lạc 

lõng vọng lên từ sa mạc mà thôi!  

Có thể nói, chính thói lệ luật và sự 

hiểu biêt cứng nhắc đã khiến cho 

dân Dothái xưa nên đui mù không 

nhận ra Chúa Giêsu. Họ đã dùng 

gian kế để kết án và đóng đinh 

Chúa Giêsu.  

Vậy để sửa soạn cho việc Chúa 

đến lần thứ hai trong vinh quang, 

ai dám chắc Chúa lại không hành 

động giống như như xưa, đó là 

dùng những con người bình 

thường để loan truyền thánh ý 

ngài? Vì Chúa vốn hành động cách 

tự do và luôn tôn trong tự do của 

con người. Ai dám chắc con người 

thời nay sẽ không lặp lại sai lầm 

của dân Dothái xưa là cũng giả 

điếc ngoảnh mặt làm ngơ trước lời 

Chúa nói qua các ngôn sứ của thời 

nay?  

 

Nếu để ý, ta cũng thấy con con 

người hôm nay đang dành hết tâm 

trí họ cho danh-lợi-thú mà thôi. 

Chẳng ai thèm để ý đến những lời 

ngôn sứ và dấu chỉ cảnh báo của 

thời kỳ cuối! Quả vậy, trước ngày 

Chúa đến trong vinh quang, con 

người vẫn cứ mải mê trong việc 

thu tích của cải hư nát mà thôi. 

Nhớ lời Chúa Giêsu báo trước:  

 

"Thời ông Nôê thế nào, thì cuộc 

quang lâm của Con Người cũng sẽ 

như vậy. Vì trong những ngày 

trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn 

ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi 

cho đến ngày ông Nôê vào tàu. Họ 

không hay biết gì, cho đến khi nạn 

hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. 

Cuộc quang lâm của Con Người 

cũng sẽ như vậy.” (Mt 24, 37-39)  

 

Cuối cùng, xin nhớ rằng, tất cả 

những gì viết trong bài này cũng 

như các bài tiếp theo không có một 

mục đích nào khác hơn là, giúp gợi 

nhớ đến lời Chúa Giêsu căn dặn:  

 

PHẢI TỈNH THỨC. Tỉnh thức với 

những giáo lý sai lạc và thầy dạy 

giả hiệu. Tỉnh thức với những sự 

phản bội đức tin – apostasy – rất 

tinh vi của thời kỳ cuối mà Chúa 

Giêsu, Đức Mẹ, và các Thánh 

Tông Đồ đã cảnh báo. Thái độ tỉnh 

thức giúp ta biết nhận ra thánh ý 

Chúa và biết chuẩn bị sẵn sàng để 

đón Chúa. Tỉnh thức và sẵn sàng 

không bao bị coi là thừa vì ngày 

giờ Chúa đến thì bất chợt như kẻ 

trộm đêm. 

Rev Phạm Đức Hậu 
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Respect Life Sunday Oct 2 2016  - Chúa Nhật Tôn Trọng Sự Sống ngày 2 tháng 10 - 2016 
 

Một Ngày Đại Tang Cho Thai Nhi 
 

 USA- Vị BS Đã Trở Lại !  

 
Trong Thánh Lễ Cầu cho sự sống, ngày 4 tháng 10 - 2015, do 

hội Vagsc tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo Orange, CA. Đức 

Cha Mai Thanh Lương chủ tế, trong bài giảng thuyết về tôi 

trạng phá thai của thế gian ngày nay, Ngài đã kể một câu 

chuyện có thật mới xảy ra cách đây vài năm.  

 

Một vị BS đang làm chủ khoảng hơn 60 địa điểm phá thai tại 

Hoa Kỳ . Một ngày kia, ông thuê một chiếc máy bay, chở các 

người cháu của ông đến một tiểu bang kia, để dự sinh nhật của 

một đứa cháu khác của ông tại IOWA; nhưng chưa tới nơi, máy 

bay đã bị rớt, rơi đúng vào một khu đất người ta dùng để chôn 

cất thai nhi. Các em nhỏ trên máy bay đã được Chúa đón về 

trời. Còn vị BS không có mặt trên chuyến bay đó, nhưng ông đã 

tỉnh thức nhờ cú sock này. Vị BS đã cho đóng cửa hầu hết các 

VP phá thai, chỉ trong vòng 2 tuần lễ đầu, sau khi tai nạn xảy 

ra. Phải chăng tiếng khóc cầu cứu của thai nhi đã vang vọng tới 

trời xanh, Chúa khiến cho tai nạn xảy ra để đánh thức lương 

tâm của bậc làm cha mẹ và các vị chuyên môn, xin hãy dừng 

tay, không nên nhẫn tâm phá thai, hình hài mà Thiên Chúa cho 

tạo thành. 

 

VN - Chúa Đã Cho Thai Nhi Nói Được. 

 
Một toán đặc nhiệm chuyên môn chôn cất thai nhi ở VN đã 

phúc trình về sự việc như sau:  

 

"Một hôm, anh em đang ngồi trà đàm với nhau, sau khi vừa 

chôn cất thai nhi xong trở về. Bỗng nhiên điện thoại của anh 

Trưởng toán reo vang. Cầm điện thoại trên tay, anh Trưởng nổi 

da gà vi bên kia là tiếng nói của trẻ thơ 'Chú vừa chôn cất cháu 

nhưng cái đầu của cháu đâu ?' Anh Trưởng trả lời: Chú vừa 

nhận được túi Nylon chứa xác một thai nhi nào đó, tại VP BS, 

trong tình trạng sạch sẽ, chú đã chôn cất chu đáo thai nhi ấy, 

vậy cái đầu của cháu đâu xin cho chú biết ?  

 

Chú cứ gọi điện thoại số này ..., chú sẽ biết cái đầu của cháu 

đang ở đâu. Anh Trưởng gọi số DT mà tiếng nói em bé cho,  và 

cho chị biết tất cả mọi sự tình. Anh Trưởng được một chị ở đầu 

giây bên kia trả lời : 'Tôi mới đi nạo thai tại một VP BS, ngày 

mai tôi sẽ đi khám lại ..".  

 

Than ôi ! Chiếc đầu của bào thai còn sót lại trong dạ mẹ ... Anh 

Trưởng đã đến xin chiếc đầu đó chôn vào mộ huyệt thai nhi mà 

anh em vừa chôn cất hôm qua. Từ đó mọi sự thấy êm suôi ...  
 

Phải chăng Chúa đã cho thai nhi cất lên tiếng nài xin ? 

VAGSC 

 

 

 
Atomic bomb mushroom clouds over 

Hiroshima (left)and Nagasaki (right) 

August 6 and August 9, 1945 

Hiroshima: 

 20,000+ soldiers killed 

 70,000–146,000 civilians killed 

Nagasaki: 

 39,000–80,000 killed 

Total: 129,000–246,000+ killed - Internet 

Cả thế giới rung chuyển 

Nước Nhật phải đầu hàng vô điều kiện 

  

Thế mà tội trạng phá thai của thế gian ngày nay, 
hàng triệu triệu triệu thai nhi bị loài người loại bỏ. 

Vẫn cứ ngọt ngào như mía lùi, 
và nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi !!! 

Phải chăng tội trạng này đang được điều khiển 
bởi ma quỉ thế gian? và chỉ có thể trừ được bằng 

cách ăn chay, hãm mình và cầu nguyện 

 

 

Chỉ có Đức Mẹ mới cứu đƣợc thế gian này: 

* Hãy cầu xin cùng Mẹ 

* Hãy thi hành 3 mệnh lệnh Fatima 

*Hãy phó dâng gia đình cho Mẹ - Vagsc 

 

Kính Mời 
Chúa Nhật Tôn Trọng Sự Sống 

Ngày 2 tháng 10 - 2016 

Xin dành một ngày 

Đại Tang Cho Thai Nhi 
* Ăn Chay 

* Hãm Mình 

* Cầu Nguyện cho thế gian tỉnh thức 

* Để Tang cho thai nhi 

* Tham dự Giờ Chầu & Thánh Lễ đồng tế 

Tại Trung Tâm Công Giáo Orange 

Từ 3:00 PM - 5:00 PM  
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TÂM THƢ MỘT 

NGƢỜI MẸ ĐAU KHỔ 

Hôm qua, mười năm trước đây, 

mẹ mang con trong lòng. Hôm 

sau, mẹ làm tim con ngừng đập. 

Mẹ, người mẹ của con, là người 

cho con sự sống, và cũng là 

người cho con sự chết. 

Ðã mười năm trôi qua và mẹ 

vẫn rùng mình khi nghe đến hai 

chữ “phá thai.” Có một khoảng 

trống trong lòng mẹ không bao 

giờ lấp đầy được, một nỗi hiu 

quạnh không bao giờ ấm lại, nỗi 

buồn đau không bao giờ dứt. 

Ðối với mẹ, con luôn luôn là 

một bài ca không đoạn kết, một 

nụ hoa không bao giờ nở, một 

bình minh u ám bởi cơn mưa. 

Ngay cả trong những giây phút 

mong manh cuối cùng của đời 

con, mẹ vẫn tự hỏi, “Con là trai 

hay gái?” Câu hỏi ấy vẫn liên 

tục vang lên trong đầu mẹ ngay 

khi tiếng máy hút con ra khỏi 

lòng mẹ và đời sống của mẹ. 

Dường như cái khao khát muốn 

biết con trai hay con gái đang 

bừng cháy trong lòng mẹ, 

nhưng không hiểu vì sao mẹ 

không thể hỏi người chuyên 

viên phá thai, họ đang nhìn mẹ 

mỉm cười. Thay vào đó, mẹ chỉ 

gật đầu khuất phục và buồn 

thảm khi người này đập nhẹ vào 

tay mẹ và nói, “Cô không vui 

khi mọi chuyện đã xong sao?” 

Mẹ nằm trong vũng máu, nước 

mắt và mồ hôi, mẹ có thể nghe 

những người y tá trò chuyện về 

chiếc xe mới, về y phục thời 

trang. 

Ðối với họ, chấm dứt đời con là 

một công việc “kiếm sống bằng 

cách tiêu diệt sự sống.”Với 

những người có mặt trong căn 

phòng ngập nắng ở Philadelphia 

10 năm trước đây, thì đó cũng 

chỉ là một ngày như mọi ngày. 

Với mẹ, đó là ngày đen tối nhất 

trong đời. 

“Phá thai”–là cảm nghiệm 

khủng khiếp và đau lòng nhất 

mà mẹ đã phải trải qua khi lên 

18 tuổi; và chắc chắn đó là cảm 

nghiệm đau đớn nhất con phải 

chịu khi con mới ba tháng. Phải 

mất bao nhiêu năm mẹ mới 

nguôi ngoai. 

Giờ đây–khi mẹ đong đầy nước 

mắt, mẹ mới nhận ra rằng đó là 

những gì mẹ không bao giờ 

quên được. Cái ngày định mệnh 

của tháng Tư đó diễn lại trong 

đầu mẹ như một cuốn phim 

kinh dị buộc mẹ phải xem, và 

rồi không bao giờ quên được… 

Ngay cả khi mẹ hoang mang 

nhất, mẹ biết có nhiều sự chọn 

lựa khác, nhưng mẹ chỉ quá lo 

sợ khi nghĩ đến những chọn lựa 

đó. Mẹ vẫn là một đứa con nít, 

mẹ “chưa sẵn sàng” để làm mẹ. 

Mẹ không ý thức rằng mẹ đã là 

một người mẹ. Con trở thành 

con của mẹ từ khi thụ thai; tình 

yêu của mẹ dành cho con ngay 

khi sự sống của con bắt đầu, và 

dù rằng đời con đã dứt, tình yêu 

đó không bao giờ cùng. 

Tiếng gào trong câm nín của 

con đã đánh thức mẹ biết bao 

lần trong nhiều năm, và mẹ nằm 

đó trong bóng đêm để than khóc 

sự mất mát của một đứa trẻ mà 

mẹ đã giết. Ðã nhiều lần mẹ 

nghĩ đến việc chấm dứt đời mẹ 

cũng như mẹ đã kết thúc đời 

con. 

Ðã 10 năm qua và mẹ vẫn 

không thể tha thứ cho chính mẹ. 

Con có tha thứ cho mẹ không? 

Chúa có tha thứ cho việc mẹ 

tiêu diệt một sự sống mà Ngài 

đã dựng nên không? 

Mẹ đã trải qua bao cơn ác mộng 

trong nhiều năm. Hình ảnh thai 

nhi nằm trong bao rác đã ám 

ảnh mẹ đến tận tiềm thức. Mẹ 

thức giấc mà toát mồ hôi lạnh, 

cái cảm giác đau đớn cùng cực 

của ngày đó lại sống dậy.  

Mẹ nhớ lại cái đau đớn ghê gớm 

của việc phá thai, nhưng 10 

phút đau đớn đó không thấm gì 

so với 10 năm đau khổ mà mẹ 

phải chịu từ ngày ấy. 

Ðã bao năm lòng mẹ ao ước 

viết cho con những dòng chữ 

này, nhưng mỗi lần mẹ định gởi 

tâm tình qua dòng chữ thì mẹ 

chỉ thấy trang giấy ngập tràn 

nước mắt hơn là mực đen. Tuy 

nhiên, vì một lý do nào đó, đêm 

nay thật khác lạ… 

Có thể lá thư này giúp được 

những người khác tránh khỏi 

những đau khổ mà mẹ đã trải 

qua, giúp những thiếu nữ bị “rắc 

rối,” như mẹ 10 năm trước đây, 

để nhận thấy rằng có những 

thay thế khác cho việc phá 

thai… 

Nếu lá thư này ngăn cản được 

chỉ một vụ phá thai, nó cũng đã 

đạt được mục đích. Nhưng Con 

Yêu, mẹ muốn gởi lá thư này 

cho con để con biết rằng mẹ yêu 

con–bất cứ con ở đâu. Và xin 

con tha lỗi cho mẹ. 

Mẹ yêu con. 

Ẩn danh 
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Xây Dựng VCTD Mẹ La Vang 

 

Vƣơng Cung Thánh Đƣờng Mẹ La Vang 

Đang xây cất dở dang, ở vào giai đoạn cuối. 

Thánh Đƣờng của Mẹ 

Vẫn trông đợi những người con thảo hiếu xa quê 

Giáo Quyền Địa Phương cho biết: Hiện nay, 

của hiến dâng mới có được 3/5 so với ngân sách dự trù 
 

Của Hiến Dâng 
Quí vị có thể gửi thẳng về  GP Huế: 

ĐTGM Lê Văn Hồng hay LM Lê Quang Viên 

6 Nguyễn Trường Tộ 

Thừa Thiên - Huế - VN - ĐT 054 383 1143 

 Website: http://tonggiaophanhue.net 

Hoặc Chƣơng Mục Quốt Tế: ĐTGM Lê Văn Hồng 

0161370432979 (USD) - VIETCOMBANK - HUE 

78 Hùng Vƣơng - TP Huế - VN 

Swift Code BFTVVNVX016 

 

Cả hai VCTD Mẹ La Vang 

Hay Cứu Giúp Nạn Nhân Miền Trung 

Xin gửi check về : 

VAGSC  

PO Box 18209 

Anaheim Hills CA 92817 
 Dưới chech viết rõ Mẹ La Vang  

hay Nạn Nhân Miền Trung 

 Số tiền và danh tánh quí vị, chúng tôi sẽ chuyển về 

trung  tâm và được lưu giữ tại Đền Thánh  LaVang. 

 Của hiến dâng, Vagsc sẽ cấp biên lai khấu trừ thuế. 
   

 

Thƣ Kêu Gọi 

Giúp Đồng Bào Nạn Nhân Thảm Họa Ô 

Nhiêm Môi Trƣờng Biển Miền Trung 
 
Kính thưa quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ  

và anh chị em giáo dân. 

 

Trong những ngày qua, chúng con liên tiếp nhận được 

những thông tin từ nhiều nguồn liên quan đến thảm họa 

ô nhiễm môi trường biển miên Trung, mà hậu quả trước 

mắt và lâu dài của thảm họa này là những tổn thất rất 

lớn ảnh hưởng nghiêm trọng trên cuộc sống và nghề 

nghiệp của bà con trong khu vực. Cụ thể chúng con đã 

nhận được nhiều thư xin giúp đỡ từ giáo phận Vinh và 

Huế. 
 

Đứng trước tình trạng bi đát đó, trong tâm tình Năm 

Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta được mời gọi hiệp lời 

nguyện và bày tỏ lòng thương xót đối với anh chị em 

đang trong hoàn cảnh khó khăn rất đáng quan tâm này. 
 

Chúng con cũng xin Caritas Giáo phận tích cực tham 

gia vận động cho việc bác ái này qua mạng lưới Caritas 

Giáo phận, Giáo hạt và Giáo xứ. 
 

Phần giúp đỡ có thể gửi trực tiếp về Văn phòng Caritas 

Giáo phận hoặc qua tài khoản Caritas Giáo Phận hay 

qua tài khoản Caritas VN. 
 

Caritas VN sẽ tổng hợp phần giúp đỡ này và chuyển về 

Văn phòng Caritas Vinh và Caritas Huế để gửi đến 

những bà con nạn nhân. 

 

Caritas VN  

# 0331373793705 (USD) 

VIETCOMBANK Chi Nhánh Bến Thành 

SWIFT CODE : BFTVVNVXO33 

 

Đức Cha 

Vũ Đình Hiệu 

Chủ Tịch Caritas VN 

Hoặc gửi về hộp thơ VAGSC 

Dưới check xin đề Giúp Đỡ Miền Trung  

 

 

 

 
 

VCTĐ Mẹ La Vang tương lai 

unsaved://../

