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Thánh giá: Nhục hình, chết chóc, hy sinh và cứu độ.
Thánh giá: Thể hiện tình yêu trọn vẹn và tột cùng. Không ai yêu người khác bằng dám
chết cho người mình yêu.
Thánh giá: Chinh phục hữu hiệu. Luôn luôn chiến thắng.
Chúng tôi, những người tỵ nạn muộn màng đã khuân hàng ngàn bao cát từ dười chân
đồi lên tận đỉnh đồi tôn giáo năm 1990 để làm thành núi sọ. Chúng tôi xin xi măng để
đúc thành một thánh giá to, cao năm thước. Chúng tôi, đặc biệt những người có khả
năng điêu khắc đã nắn đúc nên tượng Chúa Giêsu cao một thước rưởi và đường nét thật
đẹp. Thánh giá cao với tượng Chúa chịu đóng đinh giương cao một cách đáng ngưỡng
mộ trên đỉnh đồi tôn giáo Pulao Bidong hướng ra biển Đông. Ngày qua ngày, những
người Việt Nam tỵ nạn muộn màng qui tụ nhau dưới chân thánh giá để cầu nguyện và
xin được sớm về miền tự do.
Nhưng rồi, cây Thánh giá đầy ngưỡng mộ trên đỉnh đồi tôn giáo đã thành sự tức bực và
xỉ nhục cho chính quyền Hồi Giáo Mã Lai. Phải triệt hạ, lệnh của Đại tá Task Force Mã
Lai ban hành. Nhiều cãi cọ và cả chia rẽ đã xảy ra trong chúng tôi. Nhưng sau cùng
Thánh Giá trên đỉnh đồi tôn giáo Pulao Bidong cũng đã phải triệt hạ theo lệnh của kẻ
mạnh. Tức giận, oán hờn và cả nước mắt tủi nhục.
Tại sao phải hạ Thánh Giá Chúa chịu nạn xuống? Luật các quốc gia Hồi Giáo: Không
một ảnh tượng của một tôn giáo nào khác ngoài Hồi Giáo được giương lên cao ngất
ngưỡng như tượng Chúa chuộc tội trên đồi tôn giáo Pulao Bidong. Nhưng tại sao? Vì
quyền lực và sức mạnh của Thánh giá. Thánh giá: dấu chỉ của một hy sinh tột cùng, của
tình yêu tuyệt đối. Thánh giá một khí giới bách chiến bách thắng. Người ta có giết chiết
người yêu mình. Nhưng họ không sao từ chối được tình yêu của người đã yêu mình cho
đến chết.
Hồi Giáo phải triệt hạ thánh giá. Vì Thánh giá, bài học sống động của tình yêu, của yêu
thương tha thứ và hy sinh. Nó hoàn toàn ngược với thứ tôn giáo thù nghịch và chinh
phục bằng giết chóc và bạo lực. Hồi Giáo sợ sức mạnh chinh phục của Thánh Giá Chúa.
Không thể nào chiến thắng kẻ thù ngoài việc yêu thương, cầu nguyện và tha thứ cho họ
như Chúa dạy. Chúa đã chết vì giáo huấn yêu thương mà Chúa dạy. Trong Kitô giáo,
không có kẻ thù hay báo thù hay oán giận mà chỉ có thánh giá yêu thương và cứu độ.
Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên - Canada
Năm Đức Tin bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 - 2012 đến ngày 24 tháng 10 - 2013 & Mùa Chay
Xin suy niệm sâu xa về Mầu Nhiệm Thương Khó và Thập Giá của Đức Giêsu Kytô
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Sức Mạnh
Của Thập Giá
R Veritas

Vào năm 1856, các nhà khảo cổ đã
thực hiện một cuộc khám phá đầy thú
vị tại đồi Palatino ở Rôma. Khi đào
bới lớp đất bao phủ một trại lính
Rôma cổ, trên vách một bức tường họ
tìm thấy một cây thập giá được một
người lính nào đó dùng đinh hay mũi
dao cắt một cách vụng về trên tường.
Bên cạnh thập giá là hình một chàng
thanh niên giơ tay chào kính thập giá.
Trên thập giá có vẽ hình một người
nhưng đầu ấy là hình một con lừa.
Dưới hai bức hình người ta thấy có
viết hàng chữ: "Alexandre Menos” thờ
lạy Chúa của hắn.
Các nhà khảo cổ cho rằng có thể bức
tranh đã được thực hiện khoảng giữa
những năm 123 và 126 sau công
nguyên. Nếu sự phỏng đoán về niên
biểu này đúng thì đây có lẽ là hình vẽ
về thập giá cổ xưa nhất và đồng thời
cũng là một thập giá bị nhạo báng.
Người ta có thể đọc được ý tưởng
đàng sau hình vẽ ấy như sau: "Nếu
Thiên Chúa mà chết trên thập giá thì
đây là một hành động yếu hèn, khờ dại
như hành động của một con lừa. Và cả
những người thờ lạy Chúa trên thập
giá cũng là những kẻ ngu dại như lừa."

tức chúng ta, thì đó là sức mạnh của
Thiên Chúa. Thật vậy, người Do
Thái đòi hỏi phép lạ. Người Hy Lạp
tìm kiếm sự khôn ngoan. Còn chúng
tôi thì giảng về Chúa Kitô chịu đóng
đinh vào thập giá. Người Do Thái
cho đó là điều xấu xa, còn những
người ngoại giáo thì cho là dại dột.
Nhưng với tất cả những ai được
Thiên Chúa tuyển chọn thì Chúa
Kitô chịu đóng đanh là sức mạnh và
là sự khôn ngoan của Thiên Chúa".
Các Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta
thường chiêm ngưỡng sự khôn ngoan
và sức mạnh ấy của Thiên Chúa. Từ
thập giá ấy chúng ta cũng múc lấy sự
khôn ngoan và sức mạnh để vác lấy
chính thập giá của mỗi người chúng
ta. Một người đàn bà tại trại tập trung
Ðức Quốc Xã đã viết một lời nguyện
và cài vào thi thể của đứa con gái nhỏ
của mình. Người đàn bà cầu nguyện
như sau:
"Lạy Chúa, xin Chúa không chỉ nhớ
đến những người thiện chí mà cũng

thương đến những kẻ ác tâm, nhưng
xin Chúa đừng nhớ đến tất cả những
khổ đau mà họ đã gây ra cho chúng
con. Xin Chúa hãy nhớ đến những hoa
quả mà chúng con đã có được nhờ
những đau khổ này, đó là tình bạn, sự
trung thành, tính khiêm tốn, lòng can
đảm, trái tim quảng đại, tâm hồn cao
thượng đã đâm chồi nẩy lộc từ những
khổ đau ấy. Và khi chúng con ra trước
tòa Chúa, xin cho những hoa trái ấy
trở thành bảo chứng của ơn tha thứ
dành cho họ".
Bexitanbul, người thiếu nữ cũng chết
trong cùng một trại tập trung đã thề
nguyền không bao giờ thù ghét những
cai tù đã từng đánh đập hành hạ cô.
Trong cơn hấp hối, người thiếu nữ này
đã thốt lên như sau: "Chúng ta phải
nói với mọi người những gì mà chúng
ta đã học được ở đây. Chúng ta phải
nói với họ rằng không có giếng nào
sâu hơn tình yêu của Thiên Chúa"
Những lời trên đây đã xuất phát từ
miệng của những con người đã bị
chính người đồng loại của mình đày
vào tầng đáy của địa ngục trần gian.
Họ đã tìm thấy sức mạnh và lẽ khôn
ngoan của thập giá.
Lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm và hôn
kính Thập Giá Chúa trong ngày thứ
Sáu Tuần Thánh, xin cho chúng con
cũng biết đến kín múc sức mạnh và lẽ
khôn ngoan từ thập giá Chúa. Xin cho
chúng con biết đón nhận thập giá mỗi
ngày và đi theo chân Chúa với tất cả
những tín thác và tin yêu.

Vào năm 1870, các nhà khảo cổ đã tìm
được câu trả lời mà họ nghĩ là của một
chàng thanh niên mang niềm tin Kitô
Giáo tên là Alexandre Menos. Ở một
cột trụ bằng đá dựng hình một vị thần
vốn là thần của chiến tranh, người ta
lại đọc được dòng chữ như sau:

Ngày 7 Tháng 4 – 2013

Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa
Xin chuẩn bị mừng lễ, làm Tuần Cửu
Nhật kính LTXC, bắt đầu từ Thứ Sáu
Tuần Thánh 29 tháng 3 năn 2013.
Xin Chúa thương xót nhân loại lỗi lầm.

"Alexandre Menos vẫn vững tin".
Quả thật, hình ảnh của một Thiên
Chúa chịu treo trên thập giá là một
hình ảnh khủng khiếp. Hình ảnh này
tự nhiên gợi lên sự yếu nhược và khờ
dại, nhưng thánh Phaolô lại biện hộ
cho hành động mà người đời cho là
điên rồ ấy như sau:
"Tiếng nói của thập giá đối với
những kẻ hư hỏng là điên rồ. Còn
đối với những người được cứu rỗi,

Thắp nến cầu nguyện cho những ai phá đổ & chưa tin vào Thập Giá Chúa Kyto
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Trước Giờ Tử Nạn
Chúa Giêsu
Chịu Đánh Đòn
Trích sách
Thần Đô Huyền Nhiệm
trang 357 - 358

Với hy vọng hão huyền là dẹp yên
được cơn cuồng nộ của người Do
Thái, nên Philatô ra lệnh đánh đòn
Chúa Giêsu, và phải đánh cho thật
nghiêm thẳng. Thêm vào đó, Luxiphe
lúc này đã thất vọng vì không ngăn
cản được Chúa khỏi chịu chết nữa,
nên hắn cũng muốn cho trận đòn này
phải hung tợn hết sức có thể. Hắn
thúc đẩy tất cả những ai có thể đều
được dự vào trận đánh đòn này.
Người ta chọn sáu tên lính vừa vạm
vỡ vừa tàn nhẫn để đánh Chúa.
Chúng đem vào một sân quen dành để
tra tấn tội nhân bắt chúng thú nhận
tội lỗi. Trước hết chúng lột áo trắng
dài Hêrôđê đã mặc cho Chúa trước,
cởi dây và xiềng xích đã lẫn vào cánh
tay và cổ tay Chúa, nên khi cởi ra đã
làm nên những vết thương sưng mọng
nứt máu. Chúng vừa chửi rủa, vừa
bắt Chúa tự cởi áo ngắn ra, và, khi
thấy Chúa cởi ra quá chậm, chúng
sấn vào cởi ra rất mạnh. Chúng cũng
muốn cởi nốt quần lót trong, chiếc
quần mà Mẹ Maria đã may cho Chúa
hồi còn lưu ngụ bên Aicập. Nhưng
chúng không sao cởi ra được, tay
chúng bị cứng đơ y như bọn lính ở
trong hầm nhà Caipha…
Sau đó, chung quang có những cột
cao chống đỡ tòa nhà, lại có những
cột thấp bằng đá. Bọn lý hình trói
Chúa vào một chiếc cột này. Rồi
chúng chia làm ba bọn, mỗi bọn hai
tên, thay nhau đánh Chúa rất hung dữ
như chưa từng thấy bao giờ. Nếu
Luciphe không nhập vào bọn chúng
phần nào, con người của chúng
không thể đánh dữ được như thế.
Hai tên đầu tiên đánh bằng những roi
thừng bện to thô lỗ, cho đến khi toàn
Thân Chúa phủ đầy những lằn nổi
sưng vù bắt đầu chảy máu. Hai tên
này mệt sức, lui ra. Hai tên tiếp theo
quất lên mình Chúa những chiếc roi
da cứng; chúng đánh thật mạnh, máu
Chúa chảy ra lênh láng trên khắp

mình Người; thân mình Chúa chỉ còn
là một vết thương đẵm máu. Máu
chảy ròng xuống đất. Máu dính vào
quần áo bọn lý hình. Máu theo roi da
vãi đầy mặt đất. Máu bám đầu roi
tung vào khoảng không, rơi xuống
như mưa. Hai tên thứ hai mỏi tay, thở
hổn hển lui ra, nhường chỗ cho hai
tên sau cùng. Hai tên này nhăm nhe
những chiếc roi gân bò cứng rắn như
những cây mây khô, tần ngần đứng
ngó thân hình Chúa, không biết đánh
vào chỗ nào. Nhưng rồi chúng cũng
sấn vào quất túi bụi, những cái quất
vun vút xé thân hình Chúa thành
những mảnh thịt, có nhiều mảnh đứt
ra rơi xuống đất, để lộ những mẩu
xương vai. Có những chỗ bằng bàn
tay không còn dính thịt. Người ta thấy
như là roi biến thành dao xẻo từng
miếng thịt trên thân thể Người… Để
khỏi bỏ sót một phần thân thể nào
của Chúa không bị đòn đập, chúng
còn đánh vào chân, đánh lên mặt
Chúa, gây ra những đau khổ không
một ai có thể tưởng tượng. Mặt Chúa
bị đau đớn nhất nứt ra, máu chảy từ
các nơi xuống che kín đôi mắt, khiến
Chúa không còn nhìn thấy gì nữa.
Sau cùng, chúng khạc nhổ đầy đờm
rãi bẩn thỉu lên mặt Chúa. Số các lần
roi in lên mình Chúa là 5115 lần…
Cùng với Thánh Gioan và bà Maria,
Mẹ Maria đứng trong góc sân. Không
những Mẹ nhìn thấy qua một thị kiến
tất cả nhưng roi đòn đánh trên mình
Con Mẹ, mà chính mình Mẹ, Mẹ cũng
cảm thấy roi đòn đau đớn ấy y như
Chúa. Mặc dầu những roi đòn vô
hình ấy không làm cho Mẹ phải chảy
máu, nhưng máu cũng hòa nước mắt
chảy ra chan chứa. Đau đớn đã làm
Mẹ mất hẳn dạng mặt, đến nỗi thánh
Gioan và bà Maria không nhận ra nét
mặt của Mẹ nữa. ...
Được viên trấn thủ cho phép, chúng
đem Chúa vào dinh phủ, sỗ sàng lột
hết áo Người ra, khoác cho Chúa một
áo choàng màu đỏ vừa rách nát vừa
bẩn thỉu, để làm trò cười cho mọi
người. Chúng đặt trên đầu Người một
vòng triều thiên, kết khéo léo bằng
những cành gai đầu nhọn hoắt rất
bén và rất cứng. Chúng ấn mạnh
xuống hết sức, nhiều chiếc gai cứng
như sắt cắm ngập đến óc, lọt xuống
đến tai , thâu đến tận mặt…
Sách Thần Đô Huyền Nhiệm – Tr. 358
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Chúa Giêsu
Trên Đường Hành Quyết
Người ta đã đọc xong bản án giết
Chúa Giêsu và đem thánh giá lại.
Vừa thấy thánh giá. Chúa Giêsu
chăm chú nhìn và hết dạ vui
mừng. Trong tâm hồn Người thầm
than thở rằng:
“Ôi thánh giá đã từ lâu Ta
mong ước. Ngươi là bàn thờ hòa
giải, là vương trượng của quyền
lực Ta, là đường ân sủng cho
loài người, và là chìa khóa mở
nước trời. Lạy Cha, Con chúc
tụng Cha, Con hết lòng đón
nhận Thánh Giá này để vâng
phục theo ý Cha, hầu được hy
sinh Nhân Tính chịu đau khổ
của Con, làm thỏa nguyện phép
công bằng của Cha và cứu rỗi
loài người.”
Mẹ Maria hợp nhất với những
tâm tình đó của Con chí thánh
Mẹ. Mẹ biết rõ giá trị vô cùng mà
Thánh Giá đem lại, khi tiếp xúc
với Nhân Tính thuần hóa của
Chúa Giêsu, nên Mẹ tôn kính
Thánh Giá rất xứng đáng. Mẹ thờ
lạy Thánh Giá. Các thiên thần
tháp tùng Chúa và Mẹ cũng thờ
lạy Thánh Giá theo gương Mẹ.
Sau cùng, giờ tử nạn của Chúa đã
đến. Bọn lý hình xấc xược truyền
cho Chúa phải nằm ngửa lên
Thánh Giá, để chúng đánh dấu lỗ
đanh. Ác tâm của chúng đã xui
chúng cố đo những dấu ấy cách
quá xa chỗ phải đóng. Mẹ Maria
biết rõ ý chúng độc dữ xấu xa,
nhưng không xin được Con Mẹ
cản ngăn: Người muốn chịu cái
đau khổ quá mức ấy vì loài người
… Sợ khi dựng Thánh Giá lên,
những đanh ấy sẽ tuột ra, bọn lý
hình quyết định đánh quặt đầu
đanh ở dưới lại. Thấy bọn chúng
tàn bạo quá như vậy … Mẹ Maria
cầu xin Cha trên trời ngăn cản
không cho chúng làm cái việc tai
quái ấy … Chúa Cha ưng thuận,
cho nên Thánh Giá bị lật ngược,
mà Thân Xác Chúa không bị
chạm xuống mặt đất …
Trích Sách Thần Đô Huyền Nhiệm
Trang 367- 368

Tại Sao Chúa Chọn
Cái Chết Trên Thập Giá?
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Câu chuyện bắt đầu từ một câu hỏi của
em bé tuổi mười lăm: Cha ơi, sao
Chúa không chọn cách khác để cứu
độ nhân loại, có nhiều cách mà phải
không cha? Đúng là có nhiều cách
Chúa cứu độ nhân loại, tại sao Chúa
lại chọn cách nhập thể làm người rồi
đón nhận cái chết thê thảm trên thập
giá. Chúng ta có thể hỏi nhiều câu hỏi
tại sao, tại sao như thế, nhưng chúng
ta có thể tự hỏi lại mình, tại sao Chúa
lại chọn cách thức như thế cho chính
chúng ta? Một tình yêu điên rồ và
cũng là một tình yêu tinh tuyền.
Điên Rồ Vì Tình Yêu
Nếu như một người cha mẹ biết được
rằng con mình bị bọn tống tiền bắt
cóc, điều cha mẹ của bé ấy sẽ làm gì?
Trả bất cứ giá nào cho bọn tống tiền
để chuộc con? Dĩ nhiên, nhưng bọn
tống tiền đòi giá đắt hơn, đòi chính
mạng sống của người cha mẹ phải chết
để đứa con tự do, người cha mẹ nếu
yêu con hơn mạng sống mình sẽ làm
gì? Dĩ nhiên, vì mạng sống con mình
cũng chấp nhận, chấp nhận tất cả để
chuộc lại tự do cho con cái.
Tình yêu có phải sự điên rồ? Phải, có
khi tình yêu thôi thúc đến không còn
lý trí, nhưng Tình Yêu Thiên Chúa
không là mất trí mà là “hết linh hồn
hết trí khôn, hết sức”. Một tình yêu
tuyệt đối là một tình yêu cho đi tất cả.
Chính vì trao đi tất cả nên: “Thiên
Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban
Con Một, để ai tin vào Con của
Người thì khỏi phải chết, nhưng
được sống muôn đời” (Ga 3,16). Một
tình yêu điên rồ có thể thấy ở đâu đó
trong cuộc đời này, một phần nào diễn
tả: khi người mẹ chỉ mong chết thay
cho con, một người cha hy sinh mạng
sống mình để cứu con, khi người anh,

chị em sẵn sàng trao tặng cho nhau
một phần thân thể.
Cái điên rồ vì tình yêu của Thiên Chúa
thật khó diễn tả hơn, làm sao có thể
yêu thương, đến nỗi chấp nhận mọi sỉ
nhục, roi đòn, trong khi chính Người
có đủ sức mạnh hay quyền phép để
cứu Con ra khỏi. Như người cha, mẹ
bán cả gia tài để chữa trị cho con,
dùng mọi sự quen biết để cứu con, tại
sao không? Chúa Cha thinh lặng nhìn
Con chịu roi đòn, sỉ nhục, chịu chết
dưới tay người đời? Vậy mới thấy tình
yêu đích thực là một tình yêu: “Tình
yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy
vọng tất cả, chịu đựng tất cả, cho đi
tất cả” (1 Cr 13,7).
Một Tình Yêu Tinh Tuyền
Tình yêu tinh tuyền diễn tả bằng sự
nhẫn nại. Trong văn hoá “fast food”,
cái gì người ta cũng muốn giải quyết
nhanh chóng, nhanh chóng giải quyết
vấn đề xung đột bằng chiến tranh, bạo
lực, bắt bớ...; những căn bệnh lâu dài
người ta chỉ mong giải quyết nhanh
bằng cách “an tử”; những đau khổ tâm
hồn đến cùng cực người ta giải quyết
bằng “tự tử”; không chấp nhận hôn
nhân bế tắc và chọn giải quyết nhanh,
ly dị. Văn hoá “fast food” cũng đi vào
hành vi thường nhật, nó cho thấy cái
trẻ con trong con người trưởng thành,
khi người ta hờn giận, ghen ghét …
Một tình yêu tinh tuyền bao giờ cũng
đòi nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ.
Tình yêu tinh tuyền diễn tả bằng hành
động tích cực. Chúa Giêsu, trên thập
giá đón nhận bao sự khinh miệt, roi
đòn, xúc phạm, và kể cả chịu đóng
đinh, vẫn một lời: “Xin tha cho
chúng”. Tình yêu tinh tuyền là tình
yêu chiến thắng các xúc cảm: giận,
oán, ghét, thù hận... Kiên vững trong
yêu thương, nghĩ tích cực về kẻ đang
làm hại mình, Chúa Giêsu đã cho rằng
những người đang giết chết Người họ
hành động vì họ đã không biết. Chính
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trong suy nghĩ tích cực này mà lòng
khoan dung được bồi thêm và tình yêu
tha thứ được tỏ bày.
Tình yêu tinh tuyền là tình yêu cả kẻ
thù. Trong 8 câu kệ luyện tâm của
Langri Thangpa, người Tây Tạng vào
thế kỷ XI viết:
“- Mỗi khi hợp tác với ai, ước gì tôi
nghĩ về mình như kẻ thấp kém nhất và
coi người khác tôn quý tự đáy lòng tôi.
- Khi tôi thấy người ta ác tâm, bị dồn
ép bởi tội lỗi, bạo lực và hoạn nạn.
Ứớc gì tôi được ôm lấy những con
người đáng quý ấy như gặp được một
kho báu.
- Khi người khác do ghen tỵ, ngược
đãi tôi bằng nhục hình, phỉ báng và
những điều tương tự. Ước gì tôi chấp
nhận thua thiệt để dâng chiến thắng
cho những họ.
- Khi có người mà tôi giúp đỡ lại làm
tôi tổn thương đau đớn. Ước gì tôi
xem người ấy như vị thầy của mình”.
Những lời ước nguyện trong câu kệ
này cũng cho thấy họa lại đều răn mới
của Chúa: “Yêu thương nhau như
chính Thầy yêu thương anh em” (Ga
15,12). Một tình yêu tinh tuyền là ôm
lấy hết tội nhân, gánh hết tội đời, để
chuộc tội và để tha thứ: “Để cứu
chúng ta thoát khỏi cõi đời xấu xa
hiện tại, Đức Giêsu Kitô đã tự hiến vì
tội lỗi chúng ta” (Gl 1,4).
Tình yêu điên rồ là kết quả của một
tình yêu tinh tuyền không tỳ vết.
Thiên Chúa yêu thế nhân đến tận cùng
vì một điều đơn giản: “Thiên Chúa là
Tình Yêu”(1 Ga 4,8) và tình yêu đó
được bày tỏ: “Thiên Chúa yêu thế
gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai
tin vào Con của Người thì khỏi phải
chết, nhưng được sống muôn đời.
Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của
Người đến thế gian, không phải để
lên án thế gian, nhưng là để thế gian,
nhờ Con của Người, mà được cứu
độ” (Ga 3,16-17).

Ngắm Nhìn Lên
Thập Giá Chúa Kytô
Lm. Jos Tạ duy Tuyền

Chết là hết, sự thường là vậy.
Sau cái chết mọi sự sẽ nguôi
ngoai. Không gì tồn tại và bền
lâu. Thế nhưng sau cái chết
của Chúa Giêsu thì không vậy.
Lời các ngôn sứ đã nói từ xưa:
“Họ sẽ ngắm nhìn Đấng mà
họ đã đâm thâu qua”. Ai sẽ
ngắm nhìn. Nhân loại của thời
đó hay nhân loại hôm nay?
Phải chăng họ ngắm nhìn một
thây ma trơ trụi trên thập giá
? Chắc là không. Vì thây ma
chỉ làm người ta khiếp sợ. Thế
mà hơn 2000 năm nay họ vẫn
đang ngắm nhìn. Ngắm nhìn
một tình yêu tự hiến chết cho
người mình yêu. Ngắm nhìn để
cảm nhận tình yêu thẳm sâu
của Thầy Chí Thánh Giêsu.
Ngắm nhìn Đấng mà họ đã
đâm thâu, để giục lòng ăn năn
sám hối. Ngắm nhìn để thấy
sự sống đang chồi sinh sau cái
chết của Con Thiên Chúa.
Ngắm nhìn một tình yêu tự
hiến: đó là cái nhìn của Mẹ
Maria. Mẹ nhìn con đau khổ.
Mẹ cảm thương nỗi đau của
con. Thân xác con tan nát.
Trái tim Mẹ lại se thắt từng
cơn, nuốt nghẹn đến tận tâm
can. Máu con tuôn rơi trên cây
thập tự. Nước mắt Mẹ tuôn rơi
trên đồi Calvê. Mẹ đã dâng nỗi
đau của mình nên một với nỗi
đau của con để làm hiến tế
tôn vinh Chúa Cha. Ngày hôm
nay cũng có biết bao ngừơi
đang đau khổ, đang nhìn lên
thập giá Chúa để tìm sự nâng
đỡ ủi an. Đón nhận đau khổ
như Đức Giêsu và Mẹ Maria là
đón nhận thập giá của bổn
phận, của trách nhiệm trong
hy sinh, tự hiến cho gia đình,
xứ đạo và cộng đồng nhân
loại.
Ngắm nhìn để cảm nhận tình
yêu thẳm sâu của Thầy Chí

Thánh Giêsu. Đó là cái nhìn
nuối tiếc của các môn đệ, tiếc
nuối vì cả một đời theo Thầy,
nhận được biết bao ân huệ của
Thầy, thế mà chỉ một chút
nghi nan đã bỏ mặc Thầy cô
đơn trong đau đớn tột cùng.
Nhìn để làm lại cuộc đời. Nhìn
để chuộc lại lỗi lầm, để dám
chết cho niềm tin của mình.
Điển hình là Phêrô. Dù ông
muốn bỏ chạy vì sự truy sát
của Nêrón, nhưng ông đã kịp
quay trở lại thành để chịu tử
đạo, vì nhìn thấy Thầy một lần
nữa vác thập giá vào thành.
Ngày nay có biết bao người
vẫn đang sống trong nuối tiếc
ân hận, mặc cảm vì một quá
khứ lầm lỡ. Mặc cảm vì một
lần vô ơn bạc nghĩa đã gieo
vãi sầu đau cho tha nhân. Hãy
ngước nhìn lên Chúa để sám
hối ăn năn, chuộc lại lỗi lầm.
Hãy đền đáp tình yêu bằng
trao tặng tình yêu của mình
cho tha nhân.
Ngắm nhìn để giục lòng ăn
năn: đó là cái nhìn của đám
đông dân chúng bị mua chuộc,
xúi giục la ó “đóng đinh nó
vào thập giá”. Đó là cái nhìn
thống hối của Philatô. Một
người có chức có quyền nhưng
hèn nhát, thiếu bản lĩnh, và
nhu nhược đã để đám đông
lấn áp đến nỗi chẳng dám nói
một câu bênh đỡ cho người
công chính khỏi án chết bất
công. Dù ông biết rõ “người
này vô tội”. Ngày nay cũng có
biết bao người đang đóng đinh
cuộc đời nhau vì xu thời, hèn
nhát, thiếu trách nhiệm đã và
đang dầy xéo cuộc đời anh chị
em mình. Liệu rằng có mấy ai
biết nhìn lại để cúi mình ăn
năn? Vì tội lỗi tôi mà Chúa
mang thảm sầu. Vì lối sống
thiếu trách nhiệm của tôi mà
gia đình tan nát, xào xáo, cơm
chẳng lành canh chẳng ngọt
chăng?
Ngắm nhìn để thấy sự sống
đang chồi sinh sau cái chết
của Con Thiên Chúa. Đó là cái
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nhìn của viên đội trưởng
Rôma, của các người phụ nữ,
của các môn đệ. Trong cái
chết nhục hình, họ đã nhận ra
một sụ chiến thắng của Chúa
Giêsu. Thập giá đã không còn
là biểu tượng của tủi nhục mà
là dấu chỉ một tình yêu. Một
tình yêu dám chết cho người
mình yêu. Một tình yêu dám
tha thứ cho cả kẻ hành hạ,
giầy xéo cuộc đời mình cho
đến chết. “Lạy Cha xin tha
cho họ, vì họ không biết
việc họ làm”. Một tình yêu
bằng lòng chịu chết để tôn
vinh Chúa Cha và cứu độ nhân
loại. Nhân loại ngày nay vẫn
đang cần những con người
dám hy sinh cho nhau, dám
quên đi sự an nhàn bản thân
để hiến thân cho bạn hữu của
mình. Nhân loại ngày nay vẫn
đang cần một tình yêu thứ tha
để có thể giải hoà những đổ
vỡ, những ngăn cách đang làm
cho các gia đình đau khổ,
đang làm cho xã hội bất an vì
những thù oán nhỏ nhen.
Ngắm nhìn xem Đấng họ đã
đâm thâu. Chúng ta có nhận
ra tội lỗi của mình đang tiếp
tục làm khổ Chúa, làm khổ
nhau? Khi ngắm nhìn Đấng đã
bị đâm thâu chúng ta có áy
náy lương tâm hay vẫn dửng
dưng bàng quang như khách
qua đường tại thành thánh
Giêrusalem? Ngắm nhìn xem
Đấng đã bị đâm thâu để chúng
ta thấy mình cũng có trách
nhiệm trong cuộc thương khó
của Chúa, trong nỗi đau của
anh chị em mình. Ngắm nhìn
Đấng đã bị đâm thâu để chúng
ta biết sống bù đắp những lỗi
lầm của mình đã và đang gây
đau khổ cho anh chị em mình.
Nguyện xin Đức Giêsu, Đấng
đã chết và đã phục sinh giúp
chúng con mỗi lần ngắm nhìn
Chúa, biết giục lòng ăn năn
thống hối và can đảm đứng
lên làm lại cuộc đời.
Amen.

Lm. John Nguyễn, Utica, New York.

quan niệm giữa tình yêu và đau khổ.
Đối với ông Gióp, khổ đau là một
mầu nhiệm khôn dò, chứ không
phải là một hình phạt. Ông ta tin vào
Thiên Chúa tuyệt đối, Ngài sẽ hướng
dẫn và giải đáp cho ta qua từng biến
cố xẩy đến trong cuộc sống con người.

Bệnh tật luôn là nỗi đau khổ của con
người trong mọi thời đại. Người đời
vẫn thường nói: Có sinh ắt có tử. Đó
là quy luật của kiếp người. Nhưng khi
đối diện với bệnh tật, ốm đau thì
người ta dễ rơi vào trạng thái, buồn
phiền, chán nản, thất vọng, phản
kháng, và dễ bị đánh mất niềm tin vào
Thiên Chúa, thì Tin mừng hôm nay
giới thiệu cho chúng ta một bác sỹ
tuyệt vời, đó là chính Chúa Giêsu.

Còn Đức Giêsu nghĩ thế nào về đau
khổ của con người?. Ngài không
thuyết giảng về đau khổ, nhưng quan
tâm, lo lắng cho những người đau khổ,
cảm thông và chữa lành kẻ ốm đau, tật
nguyền, và bị quỷ ám. Khi nghe tin
mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nằm trên
giường. “Đức Giêsu lại gần, cầm lấy
tay bà và đỡ dậỵ…” Ngài chữa lành
cho bà. Tin lành đồn xa, chiều đến
nhiều người kéo đến xin Ngài chữa
bệnh, và họ đã được chữa lành.

GIẢI ĐÁP CỦA
CHÚA GIÊSU VỀ
SỰ ĐAU KHỔ

Trong Cựu Ước, chúng ta bắt gặp hình
ảnh ông Gióp. Một người tốt lành,
hiền đức, giàu có, nhưng rồi ông ta
gặp phải nhiều nỗi gian truân và thử
thách khi trận cuồng phong kéo đến,
cướp đi đàn gia xúc, tài sản, người hầu
và con cái của ông. Bấy giờ, ông Gióp
trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp
mình xuống đất thờ lạy Người và nói:
"Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,
tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại
lấy đi: Xin chúc tụng danh Đức
Chúa! " (Gióp 1,20-21).
Hình ảnh của ông Gióp cho ta thấy
được một niềm tin vững vàng vào tình
yêu Thiên Chúa khi gặp thử thách.
Với quan niệm của người Do-thái thời
bấy giờ, họ diễn giải sự thử thách đó
như là hình phạt của Thiên Chúa cho
gia đình ông Gióp. Ngày nay, chúng ta
cũng rơi vào não trạng này khi gặp
điều không may xẩy ra cho người anh
em mình thì ta lại bảo là Chúa phạt.
Khi thăm viếng một người thân bị
bệnh nặng, thì chúng ta thường
khuyên bảo rằng, Chúa trao thánh giá
cho thì cố gắng vác lấy. Phải chăng
Chúa làm những điều ác cho con cái
của Ngài!
Những lời lẽ này, chúng ta thường
thấy xẩy ra trong cuộc sống hàng
ngày. Trong khi đó, chúng ta vẫn ca
ngợi Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên,
trong chúng ta có những mâu thuẩn về

Ngày nay, đau khổ luôn là một vấn đề,
mà con người vẫn chưa tìm được câu
giải đáp thỏa đáng. Chẳng hạn, khi
đứng trước người mù mới sinh, nó đâu
có làm gì nên tội. Ấy thế mà, mọi
người tìm cách để kết án, chạy tội, và
đổ trách nhiệm cho kẻ khác. Còn đối
với Đức Giêsu, để chiến đấu và chiến
thắng đau khổ là làm điều tốt cho tha
nhân để đau khổ sẽ vơi đi, và để biểu
lộ công trình yêu thương của Chúa
Cha.
Khi ta đi sâu vào mầu nhiệm Vượt
Qua, Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến cái
chết và sự phục sinh của Người. Chính
nhờ mầu nhiệm thập giá và đau khổ
của Đức Kitô, chúng ta có được một ý
nghĩa tích cực về đau khổ. Như vậy,
đau khổ không phải là một hình phạt,
mà là một sự thay đổi.
Chính Chúa Giêsu chấp nhận đau khổ
để đi vào vinh quang Nước Chúa. Nhờ
đức tin và tình yêu là sức mạnh giúp
cho chúng ta can đảm chấp nhận
những nghịch cảnh cay đắng và đen
tối của cuộc đời. Nó giống như hạt
lúa phải thối đi để trổ sinh ra những
bông hạt khác. Có đau khổ chúng ta
mới nhận ra đâu là hạnh phúc, là ân
ban của Thiên Chúa.

Chân Thành Tri Ân
Bề Trên & Các Đấng
Đã Tích Cực Cung Ứng & Viết Bài
Trong Bản Tin VAGSC # 9 - 2013

Thập Giá Dấu Yêu
Chúa kêu lên: “Ôi Thập Giá dấu
yêu và đáng khát khao, ngươi sẽ
cứu thoát con cái của Ta; Ta dồn
trọn Tình Yêu của Ta nơi ngươi
…”
Sau đó, vì không thể kiềm giữ Tình
Yêu mà Chúa dành cho loài người,
Chúa hôn Thập Giá một lần nữa và
nói:
“Thập giá đáng tôn thờ, cuối cùng
Ta cũng ấp ủ ngươi! Ngươi là khát
vọng của Trái Tim Ta, là phúc tử
đạo của Tình Yêu Ta. Thập giá ơi,
ngươi lần lữa mãi cho đến giờ này,
còn Ta lúc nào cũng đau đáu về
ngươi. Thập giá thánh thiện ơi,
ngươi là mục tiêu những ước vọng
của Ta, là mục đích cuộc đời trần
thế này của Ta. Nơi ngươi, Ta tập
trung toàn bộ Hữu Thể của Ta.
Nơi ngươi, Ta đặt mọi con cái của
Ta. Ngươi sẽ là Sự Sống, là ánh
sáng, là bảo vệ, là người canh và là
sức mạnh của họ. Ngươi sẽ cứu
giúp họ trong mọi biến cố và dẫn
họ về với Ta trong vinh quang
thiên đàng. Ôi Thập Giá, ngai tòa
Đấng Thượng Trí, chỉ mình ngươi
giảng dạy sự thánh thiện đích
thực; chỉ mình ngươi tạo nên
những bậc anh hùng, những
người dũng mạnh, những đấng tử
đạo và những vị thánh nhân. Ôi
Thập Giá đẹp xinh, ngươi là ngai
tòa của Ta; Ta phải giã biệt thế
gian, còn ngươi sẽ lưu lại chỗ của
Ta. Ta ban mọi linh hồn cho ngươi
làm gia nghiệp. Ngươi hãy vì Ta
mà gìn giữ họ. Hãy vì Ta mà cứu
vớt họ. Ta ủy thác họ cho ngươi.”
Tôi tớ Chúa Luisa Piccaretta
24 Giờ Khổ Nạn của Chúa - Giờ 18

Đồng Hành Với VAGSC
là cứu giúp kẻ khốn cùng,
là con đường gặp gỡ Đức Kito
Mọi sự giúp đỡ, check xin đề VAGSC và
gửi về hộp thơ:

VAGSC
PO Box 18209
Anaheim Hills CA 92817
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Hy Sinh & Đau Khổ
Là Một Định Luật
Lm Trịnh Ngọc Danh

Nhân cơ hội suy niệm về mầu nhiệm
đau khổ của ông Gióp và cách Chúa
Giêsu đương đầu với những con người
khổ đau, chúng ta hãy suy gẫm về
Thánh Lễ mà chúng ta cử hành hoặc
tham dự mỗi ngày hoặc mỗi Chúa
Nhật.
Lễ lớn nhất của Kitô Giáo là Lễ Phục
Sinh chứ không phải lễ Chúa chịu chết
vào thứ Sáu Tuần Thánh.
Niềm tin Kitô giáo đặt trọng tâm nơi
Đức Kitô phục sinh dù rằng sự hy
sinh, đau khổ và tử nạn luôn gắn liền
với Chúa phục sinh. Trong Tin Mừng
Nhất Lãm, Ðức Kitô loan báo ba lần
rằng Ngài sẽ chiu đau khổ, chịu chết
nhưng sau ba ngày Ngài sẽ chỗi dậy.
Thánh Phaolô qủa quyết rằng nếu Ðức
Kitô không sống lại thì chúng ta sẽ là
những kẻ khốn nạn nhất và đức tin của
chúng ta trở nên hão huyền. Tạ ơn
Chúa, trong mỗi thánh lễ, chúng ta
tuyên tín đức tin vào Ðức Giêsu chịu
chết và sống lại. Ðức tin của chúng ta
sẽ trống rỗng nếu Ðức Kitô không
sống lại, và sự sống lại của Ðức Kitô
sẽ không đạt đến tuyệt đỉnh của vinh
quang, nếu Ngài không trải qua hy
sinh và đau khổ. Như vậy, không thể
chỉ có một Ðức Kitô chịu chết mà
thôi, và cũng không thể chỉ có một
Ðức Kitô Phục Sinh mà thôi. Ðó là lý
do tại sao những vết thương trên thân
thể Ngài vẫn còn đó, ngay cả sau khi
Ngài đã phục sinh. Năm dấu thánh của
Chúa chính là những dấu ấn tình yêu
luôn luôn gắn liền với sự phuc sinh
vinh quang của Ngài. Ðau khổ và vinh
quang phải đi với nhau và không thể
tách rời nhau được.
Những kinh nghiệm trong cuộc sống
đã dạy cho tôi một bài học rõ ràng và
minh bạch về sự liên kết mật thiết giữa
đau khổ và vinh quang. Người Mỹ có
câu “No pain no gain.” Tạm dịch là
“không đau khổ thì không vinh
quang.” Tôi đã từng đạp xe đạp để đi
học và đi đây đó ở Sai Gòn. Mỗi khi

phải leo cầu thì rất mệt nhọc và vất vả.
Cầu càng cao thì đạp xe càng mệt,
nhưng càng mệt bao nhiêu thì niềm
vui sướng của sự thả dốc càng lớn.
Cũng vây, học hành càng trải qua khó
khăn vất vả, thì niềm vui của bài thi
đậu đạt điểm cao càng to lớn. Có được
một sức khỏe tốt hoặc một thân hình
đẹp đẽ không phải là chuyện dễ dàng
ở bên xứ Mỹ giàu có này, mà phải ăn
uống điều độ và nhất là phải tập thể
dục đều đặn. Không tập thể dục thì
thôi, một khi đã tập rồi thì ngày nào
không tập sẽ cảm thấy mệt và yếu
hơn. Có những lúc mệt quá muốn bỏ
cuộc không tập nữa, nhưng nghĩ đến
sức khỏe tốt và đầu óc minh mẫn sau
khi tập thì lại ráng tập tiếp. Nhìn vào
những gia đình thành công và giàu có,
hầu như ai cũng trả giá bằng biết bao
giọt mồ hôi, nước mắt, đồng tiền tiết
kiệm và nhất là tính chuyên cần và
chăm chỉ làm việc. Muốn có niềm vui
trong gia đình và con cái khôn lớn nên
người, cha mẹ cần phải hy sinh nhiều
lắm. Họ phải hy sinh giấc ngủ để chở
con cái đi học, đi lễ, đi sinh hoạt trong
những nhóm tốt. Ho phải nhịn đi nhiều
thứ cho riêng mình để nhường cho con
cái và hướng về chúng.
Nói tóm lại, tất cả mọi sự tốt lành và
vinh quang phải đi qua một cửa
ngõ, cửa ngõ của sự hy sinh. Không
ai muốn chọn phần hy sinh gian
khổ, nhưng chúng lại tối cần thiết
để giúp cho một người trở nên một
người tốt trong xã hội.
Một điều chúng ta là các bậc cha mẹ
nên lo cho con cái: đó là lo vì con cái
chúng ta quá sướng. Thật vây, vì con
cái chưa trải qua hy sinh gian khổ, nên
khó lòng đương đầu với những khó
khăn và thử thách sắp tới. Vì có sẵn
những phương tiện vất chất như thức
ăn, áo mặc, đồ chơi, đồ dùng…nên
con cái chúng ta ít có được những cơ
hội gọi là nhịn đói, nhịn chơi, nhịn
nhục, san sẻ, chấp nhận kỷ luật, phiền
toái và hy sinh.
Nhớ lại hồi còn bé, tôi quá sức vui
mừng mỗi khi có được một cái áo mới
để mặc trong ngày Noen, và nhất là
còn giây phút nào thích thú cho bằng
được cầm cái đùi gà trên tay trong
ngày Tết. Nghèo và khổ vậy đó,
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nhưng khi được chút niềm vui và sự
chia sẻ của ai, thì y như đang sống trên
thiên đàng vậy. Phải nếm cái nghèo thì
mới biết cách hưởng cái giàu; phải
biết khổ thì mới biết suớng; phải trả
giá hy sinh thì mới biết hưởng thành
công đạt được; và nhất là phải chết
trong yêu thương phục vụ thì mới biết
hưởng thế nào là phục sinh trong vinh
quang.
Chúa Giêsu đã trải qua nghèo khó,
hy sinh và đau khổ đến mức tận
cùng rồi, cho nên niềm vui phục
sinh của Ngài chắc chắn rất vĩ đại.
Ngài xuống thế từ trời cao, sống
khiêm nhường, nghèo khó, chia sẻ,
yêu thương và tha thứ. Ngài khiêm
nhường đến độ cúi xuống rửa chân
cho những tôi tớ của Ngài. Ngài
chịu khổ hình và bị chửi rủa một
cách thâm tệ trong những giây phút
hấp hối đau đớn nhất. Ngài vẫn
bình tĩnh và mạnh mẽ biểu lộ lòng
yêu thương và tha thứ cho kẻ thù
của Ngài. Ngài đã khổ nhất thì chắc
chắn Ngài hạnh phúc nhất. Ngài đã
chết thê thảm nhất thì Ngài cũng sẽ
chỗi dậy vinh quang nhất.
Thánh Lễ là Mầu Nhiệm Vượt Qua,
mầu nhiệm chết đi và sống lại của
Chúa. Chúng ta tuyên xưng niềm tin
đó khi linh mục giơ cao tấm bánh và
ly rượu đã được thánh hiến. Liền ngay
sau đó chúng ta được ăn và uống
chính Con Người chết đi và sống lại
đó. Nếu của ăn thiêng liêng đó tiêu tan
trong linh hồn ta, thì chúng ta phải
chấp nhận hy sinh & đau khổ như
một phần của sự phục sinh vậy.

Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt mừng lễ
Noel với anh em phong cùi Quả Cảm BN
Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt đã mừng
lễ Noel với anh em phong cùi tại Quả Cảm

Đức Thánh Cha
Ban Ơn Toàn Xá
cho các tín hữu trong Năm Đức Tin
Những trường hợp được ơn toàn xá:
Tòa Ân Giải tối cao cho biết trong trọn Năm Đức Tin
(11/10/2012 - 24/11/2013), các tín hữu có thể được hưởng ơn
toàn xá, tha các hình phạt tạm vì tội lỗi, nhờ lòng từ bi của
Chúa, và có thể nhường các ơn này cho các linh hồn nơi
luyện ngục, nếu họ thành tâm thống hối, xưng tội, rước lễ và
cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha:
1. Mỗi khi họ tham dự ít là 3 bài giảng trong cuộc đại phúc
hoặc ít là 3 bài học về các Văn kiện Công Đồng chung
Vatican hay và về những khoản trong Sách Giáo Lý của Hội
Thánh C. G., tại bất kỳ nhà thờ nào hoặc tại nơi thích hợp.
2. Mỗi khi họ hành hương tại một Vương Cung Thánh
Đường Giáo Hoàng, một hang toại đạo Kitô, một Nhà thờ
chính tòa, một nơi thánh do Bản quyền địa phương chỉ định
cho Năm Đức Tin, ví dụ các Tiểu Vương cung thánh đường,
các Đền Thánh dâng kính Đức Mẹ, các Tông Đồ và các
Thánh Bổn mạng) và tham dự tại đó một lễ nghi thánh hoặc
ít là dừng lại suy niệm một lúc và kết thúc bằng kinh Lạy
Cha, kinh Tin Kính dưới bất kỳ hình thức nào hợp pháp, kêu
cầu Đức Trinh Nữ Maria, và các Thánh Tông Đồ hoặc Thánh
Bổn mạng, tùy theo trường hợp.
3. Mỗi khi họ hành hương tại một Vương Cung Thánh
Đường Giáo Hoàng, một hang toại đạo Kitô, một Nhà thờ
chính tòa, một nơi thánh do Bản quyền địa phương chỉ định
cho Năm Đức Tin, ví dụ các Tiểu Vương cung thánh đường,
các Đền Thánh dâng kính Đức Mẹ, các Tông Đồ và các
Thánh Bổn mạng) và tham dự tại đó một lễ nghi thánh hoặc
ít là dừng lại suy niệm một lúc và kết thúc bằng kinh Lạy
Cha, kinh Tin Kính dưới bất kỳ hình thức nào hợp pháp, kêu
cầu Đức Trinh Nữ Maria, và các Thánh Tông Đồ hoặc Thánh
Bổn mạng, tùy theo trường hợp.
4. Mỗi khi họ tham dự thánh lễ trọng thể hoặc Phụng vụ giờ
kinh, kèm theo việc tuyên xưng đức tin, dưới bất kỳ hình
thức nào hợp pháp, trong những ngày do Bản quyền địa
phương ấn định cho Năm Đức Tin (ví dụ vào những lễ trọng
kính Chúa, Đức Mẹ, lễ kính các Thánh Tông Đồ và Bổn
mạng, lễ kính Tòa Thánh Phêrô) tại bất kỳ nơi thánh nào.
5. Vào một ngày tín hữu tùy ý chọn lựa, trong Năm Đức Tin,
để kính viếng giếng rửa tội hoặc nơi khác, mà họ đã lãnh
nhận bí tích Rửa Tội, và lập lại những lời hứa khi chịu phép
rửa, theo bất kỳ hình thức nào hợp pháp. Các GM giáo phận,
và các vị tương đương theo luật, nhân dịp buổi cử hành
chính yếu, ví dụ ngày 24-11-2013, lễ Chúa Kitô Vua, kết
thúc Năm Đức Tin, có thể ban Phép Lành Tòa Thánh với ơn
Toàn Xá, cho tất cả các tín hữu thành tâm lãnh nhận Phép
Lành này.

Sự Lạ Tại Ai-Cập !
Tạm dịch từ bản tiếng Anh Của CBS - Internet

Một người đàn ông Hồi giáo ở Ai-cập giết vợ vì chị này đọc Kinh
Thánh, rồi đem chôn cùng với hai đứa con gái, một còn đang bú và một
đã lên tám. Cả hai bé gái đều bị chôn sống ! Sau đó anh ta đến báo với
cảnh sát là một ông chú đã giết chết hai đứa bé. Mười lăm ngày sau, một
thành viên khác trong gia đình qua đời. Khi đưa người chết đi chôn,
người ta tìm thấy hai bé gái bị vùi dưới cát – VẪN CÒN SỐNG ! Toàn
quốc Ai-cập đều căm phẫn sâu sắc về vụ việc xảy ra, và kẻ sát nhân sẽ bị
hành hình vào cuối tháng Bảy (2008). Người ta hỏi bé gái 8 tuổi làm
cách nào để có thể sống sót được và em đã trả lời : "Một người đàn ông
mặc áo trắng rực rỡ, cùng với các vết thương trên hai bàn tay, hằng ngày
đến nuôi sống chúng cháu. Người ấy đánh thức mẹ cháu dậy để mẹ cháu
có thể cho em bú". Cô bé đã được phỏng vấn bởi một phụ nữ Hồi giáo
mang mạng che mặt phụ trách tin tức trên Đài Truyền Hình Ai-Cập
Người này đã nói công khai trên truyền hình rằng, "Đó chính là Đức
Giêsu, bởi chẳng một ai khác có thể làm được những việc như thế !"
Những người Hồi giáo tin rằng Isa (tức là Chúa Giêsu) đã thực hiện việc
đó, các thương tích có nghĩa là Người thực sự đã chịu đóng đinh, và rõ
ràng là Người đang sống ! Đằng khác, cũng hết sức rõ ràng là đứa bé
không thể bịa ra được một câu chuyện như thế, và hai đứa trẻ không thể
nào sống sót nếu không có một phép lạ thực sự. Các nhà lãnh đạo Hồi
giáo đang phải trải qua một thời khắc khó khăn chưa biết xử trí ra sao về
việc này, và việc phổ biến các phim ảnh "Chết Vì Đạo" cũng chẳng giúp
được gì ! Ai-cập là một quốc gia nằm ở trung tâm của việc truyền thông
và giáo dục tại vùng Trung Đông, các bạn có thể tin chắc là câu chuyện
này sẽ được phổ biến rộng rãi. Đức Kitô vẫn đang kiểm soát và biến đổi
thế giới. Hãy sẵn lòng chia sẻ câu chuyện này với mọi người.
Đức Chúa phán, 'Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa". (Gr. 17)

Sự Lạ Tại VN
Con, Nguyễn Hoạt nghe kể - Một hôm, anh Năm, trưởng toán
chôn cất thai nhi của VAGSC, ở một địa phương nọ, vừa làm
xong công tác ở nghĩa trang thai nhi về, đang ngồi uống trà hàn
huyên tâm sự với một số anh em trong nhóm. Bỗng nhiên thấy
điện thoại reo vang. Anh buông tách trà và nghe điện thoại. Anh
rùng mình khi nghe thấy tiếng trẻ con, một em bé ở đầu giây bên
kia nói – Tiếng nói không cho biết tên không để lại số điện thoại.
- Chú vừa chôn cháu, nhưng cái đầu của cháu đâu?
- Anh Năm mình nổi da gà trả lời - Chú vừa nhận được ở
nhà thương một bao ny-lon, xác một thai nhi nào đó,
nhưng chú đã chôn cất bao đó mà không coi lại. Vậy cái
đầu của cháu đang ở đâu làm ơn cho chú biết ?
- Chú cứ gọi ĐT số này ……, chú sẽ biết cái đầu của cháu
hiện đang ở đâu.
- Anh Năm gọi số ĐT mới … , thưa trình hết đầu đuôi câu
chuyện, đầu giây bên kia có một chị trả lời.
- Tôi không biết rõ về việc này, nhưng ngày hôm qua thật
sự tôi có đến bệnh viện xin phá thai.
- Anh Năm xin chị đi ra VP BS coi lại xem sao?
- Hôm sau, chị chủ bào thai nhờ BS coi lại thì thấy cái
đầu của bào thai còn sót lại trong dạ người mẹ !!!
- Anh Năm, ngày hôm sau phải đến bệnh viện xin lại cái
đầu của thai nhi sấu số này, chôn cất vào huyệt mộ của
em – Từ đó mọi sự thấy êm suôi.
* Con Nguyễn Hoạt, xin thưa với các bà mẹ trẻ và quí BS chuyên môn, hãy
thương đến thai nhi, và đừng tưởng thai nhi không biết nói! Tiếng khóc than, kêu
cứu của thai nhi đã vang vọng đến trời xanh! – Trong Phúc Âm Thánh Luca
(1:44) “Thai nhi nhảy mừng trong dạ bà Êlisabét khi gặp Mẹ Maria đến thăm”

Quí vị muốn đồng hành với VAGSC, cứu giúp kẻ khốn cùng và gặp gỡ Đức Kito. Xin Quí Ân Nhân gửi quà bằng 3 phương cách sau:
I- Check viết VAGSC và gửi về hộp thơ PO Box 18209 Anaheim Hills CA 92817 - II. Quí vị có thể gửi quà bằng thẻ tín dụng (Credit card) - Xin liên lạc về VP từ
(11:00 AM). III - Quí vị có thể lên mạng bất cứ lúc nào www.vagsc.com Pay Pal (Click Donate) – Tiền sẽ trực tiếp vào ngân sách VAGSC ( lênThánh Phêro).
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