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LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

•	 Chúa Nhật 7/8: Tuần 19 Thường Niên, năm C. 
•	 Thứ Hai 8/8: Lễ Thánh Đaminh, Linh mục. Lễ Nhớ.
•	 Thứ Ba 9/8: Lễ Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh giá, 

Trinh nữ, Tử đạo.
•	 Thứ Tư 10/8: Lễ Thánh Lôrenxô, Phó tế, Tử đạo.
•	 Thứ Năm 11/8: Lễ Thánh Clara, Trinh nữ. Lễ Nhớ.
•	 Thứ Sáu 12/8: Lễ Thánh Phanxica Chantal.
•	 Thứ Bảy 13/8: Lễ Thánh Pontianô, Giáo hoàng, Tử 

đạo & Thánh Hippôlitô, Linh mục, Tử đạo.
•	 Chúa Nhật 14/8: Tuần 20 Thường Niên, năm C. KHÓA DỰ BỊ HÔN NHÂN KỲ 22 

MÙA THU 2016

Khóa Dự Bị Hôn Nhân Kỳ 22 sẽ khai giảng vào chiều 
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8, 2016  lúc 7:00 PM tại Trung 
tâm Thánh An Phong/ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Khóa học nói tiếng Việt và kéo dài trong 2 cuối tuần 
liên tiếp:

* Thứ Sáu 19 tháng 8, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; 
Thứ Bảy 20 tháng 8, từ 8:30 AM đến 5:00 PM

* Thứ Sáu 26 tháng 8, từ 7:00 PM đến 9:00 PM; 
Thứ Bảy 27 tháng 8, từ 8:30 AM đến 5:00 PM 

Các học viên chỉ được cấp Chứng chỉ nếu theo học từ 
buổi đầu và dự đầy đủ các giờ học. 

Ghi danh tại Văn phòng Giáo xứ.  Nếu có thắc mắc xin 
gọi: 972-414-7073.

THÔNG BÁO CỦA KHỐI GIÁO DỤC

Sun, Aug 14 (9am – Noon):  Last Day of Late 
Registration / Ngày cuối để Ghi Danh 
Sun, Aug 14:  Khối Giáo Dục Beginning of School 
Year Orientation – for all Giáo Lý-Việt Ngữ teachers 
& Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể (9am - Noon) 
Student Schedules posted / Niêm yết danh sách tại TTAP
Sun, Aug 28:  First Day of GLVN/TNTT / Khải giảng 
niên khóa 2016-2017
Sun, Sep 04:  Labor Day Weekend (No GLVN/
TNTT)
Sun, Sep 11 (9am - 10:15am  & 1:45pm – 3pm): All-
School Parent Meeting / Họp Phụ Huynh 

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG NGƯỜI LỚN (RCIA)
NIÊN KHÓA 2016-2017

Giáo Xứ sẽ khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng 2016-2017 vào 
thứ Ba ngày 23 tháng 08 năm 2016 lúc 7 giờ 30 tối tại Trung Tâm 
Giáo Dục Thánh Alphonsô, phòng 139.

Các Anh Chị Dự Tòng sẽ theo học, tìm hiểu và thực hành đời 
sống đạo của người Công Giáo vào mỗi tối thứ Ba hàng tuần từ 
7:30pm đến 9:30pm và tham dự Thánh Lễ mỗi sáng Chủ Nhật từ 
10:00am đến 11:00am. 

Lớp học sẽ kết thúc vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 
ngày 04 tháng 06 năm 2017.

Để theo học lớp Giáo Lý Dự Tòng, xin đến điền đơn và nộp tại 
văn phòng Gíáo Xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp.

THỨ SÁU 12/8 (Tuần Thứ Hai Trong Tháng)

1. Thánh Lễ Các Gia Đình lúc 7pm.

2. Chầu Thánh Thể từ sau Thánh Lễ 7 giờ sáng đến 7 giờ 
tối tại Nhà Nguyện Nhỏ.

3. Đặc biệt từ 3-3:15pm: Đọc chung kinh Lòng Chúa 
Thương Xót.

Kính mời cộng đoàn đến tham dự 

RAO HÔN PHỐI

Lần III

v	Anh Trần Nguyễn Duy Anh, con ông 
Trần Anh Chương và bà Nguyễn Thị 
Ánh, sẽ kết hôn với chị Phạm Kim 
Anh, con ông Phạm Hồng Hà và bà 
Vũ Thị Kim Phượng, vào ngày thứ 
Bảy 17/9/2016.

Ai biết những đôi này có ngăn trở gì 
xin báo cho cha chánh xứ.
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GIÁO PHẬN DALLAS CỬ HÀNH LỄ 
KỶ NIỆM THÀNH HÔN 25 NĂM, 50 NĂM VÀ TRÊN 50 NĂM

Đức Cha Kevin Farrelll của Giáo phận Dallas sẽ chủ 
sự Thánh Lễ Kỷ niệm thành hôn cho các đôi hôn phối 
kỷ niệm 25 năm (kết hôn năm 1991), 50 năm (kết hôn 
năm 1966) và trên 50 năm (kết hôn trước năm 1966) vào 
2 giờ chiều thứ Bảy ngày 27/8/2016 tại Nhà thờ Chính 
tòa Đức Mẹ Guadalupe. Những đôi hôn phối nào muốn 
tham dự xin vui lòng ghi danh để có chỗ ngồi. Thân 
nhân các đôi hôn phối sẽ ngồi vào những ghế trống. Sau 
Thánh lễ sẽ có liên hoan tại Trung tâm Dàn nhạc Giao 
hưởng Morton Myerson gần đó.

Muốn ghi danh, xin vào website 
www.cathdal.org/Weddding_Anniversary _
August_2016 hoặc gọi số điện thoại (214) 379-2874. 
Hạn chót ghi danh là 15/8/2016.

ANNUAL DIOCESAN SILVER & GOLD ANNIVERSARY MASS 
CELEBRATING 25, 50 AND 50+ YEARS OF MARRIAGE

The Annual Diocesan Silver and Gold Anniversary Mass 
celebrating 25, 50 and 50+ Years of Marriage will be held on 
Saturday, August 27, 2016 at 2:00 p.m., at the Cathedral Shrine 
of the Virgin of Guadalupe. Couples celebrating their 25th 
anniversary (married in 1991), 50th anniversary (married in 
1966), or more than 50 years of marriage (married before 1966) 
during 2016, are invited to participate. Please register if you plan 
to attend so that seating can be reserved.

Bishop Farrell presides at this beautiful Mass and offers a 
special blessing for all anniversary couples. Families are welcome 
to attend and will be seated in open seating. A festive reception will 
be held following the Mass at the Morton H. Myerson Symphony 
Center.  
Register at 
https://www.cathdal.org/Wedding_Anniversary_August_2016 or call 
214-379-2874 to register by phone. 
Deadline for registrations is Monday, August 15th.

Báo Cáo Tài Chánh 
Chúa Nhật Ngày 31/7/2016

Quỹ Điều Hành Giáo  Xứ (Operating Fund)

Tiền Thâu Trong Các Thánh Lễ:     $12,083.00
Tiền Lễ Cưới:            $300.00
Tiền Quảng Cáo:        $1,350.00

Quỹ Nhà Bình An (Columbarium Fund)

Ngăn Số   Tên                    Số Tiền
0304     Nguyễn Văn Tiến          $200.00
0310     Cindy Phạm        $2,450.00
0375     Phan Thị Thanh Thúy          $100.00
0388     Vũ Thị Phượng          $100.00
0391     Phan Thị Thanh Thúy              $100.00

SDB Tên                     Số Tiền 
0412 Trần Văn Luyến              $2.00
0423 Trần Ngọc Oanh          $100.00
0872 Phạm Văn Lập           $100.00
0965 Ẩn Danh           $100.00
1154 Lê Minh Phúc             $20.00
1201 Nguyễn Văn Hùng          $100.00
1222 Lê Huy Phan             $20.00
1330 Hoàng Nguyễn Thị              $5.00
1462 Nguyễn Thị Nghiệp              $5.00
1514 Đinh Lê Quốc Vũ            $10.00
1650 Nguyễn Văn Lạt              $5.00
1795 Võ Bá Vinh             $40.00

SDB Tên                     Số Tiền 
2082 Nguyễn Tiến Thịnh            $10.00
2224 Nguyễn Khải               $5.00
2247 Nguyễn Ngọc Thuần              $5.00
2371 Hoàng Tuấn             $10.00
2428 Kingsley Thị Định (Tina)           $20.00
2546 Nguyễn Hữu Thiện            $50.00
2548 Trịnh Đinh Thịnh              $5.00
2560 Trần Thoa             $15.00
2594 Lê Văn Viên             $10.00
2625 Đinh Hồng Phước              $6.00
2729 Phạm Anh Tuấn               $5.00
  Hội Quán        $2,130.00

Quỹ Trung Tâm Giáo Dục (Parish Center with Parking Lot Fund)
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Trong một cuộc họp với các Giám mục Ba Lan vào ngày 
27 tháng 7 nhân dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua, mà 
bản dịch đã được Tòa Thánh công bố hôm 3/8, Đức Thánh 
Cha nhắn nhủ với các Giám mục Ba Lan rằng hiện đang có 
những tổ chức mạnh mẽ tài trợ cho việc phổ biến ‘Lý thuyết 
về Giống’ trong các trường học.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Ngài cũng đã từng 
thảo luận về vấn đề này với Nguyên Giáo Hoàng Benedict 
XVI. Đức Nguyên Giáo Hoàng cũng có lần nói với người kế 
nhiệm mình rằng: “Thưa Đức Thánh Cha, chúng ta đang 
sống giữa thời đại đầy rẫy những tội lỗi chống lại Thiên 
Chúa – Đấng Tạo Hóa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô lên án tội ác này thường được 
chống lưng và hỗ trợ tài chính bởi “các quốc gia có tầm ảnh 
hưởng lớn mạnh”: đây là một hình thức “thực dân hóa bằng 
ý thức hệ” – Đức Thánh Cha cho biết – và đây quả là điều 
“vô cùng khủng khiếp”.

Đức Thánh Cha đơn cử một ví dụ điển hình – “Tôi muốn 
khẳng định đó chính là vấn đề giới tính”.

Đức Thánh Cha nhắn nhủ với các Giám mục Ba Lan: 
“Ngày nay, trẻ em trong các trường học được giáo dục rằng: 
mọi người có quyền chọn lựa giới tính cho riêng mình. Và lý 
do tại sao các trường học lại giáo dục trẻ em như vậy? Bởi 
vì các giáo trình đều xuất phát từ những cá nhân cũng như 
những tổ chức hỗ trợ tài chính cho họ”, Ngài khắng định.

“Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ; ngay từ 
thưở ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ như vậy, và 
nhân loại chúng ta ngày nay đang làm những điều ngược 
lại”.

Đức Thánh Cha đã kết nối ‘Lý thuyết về Giống’ với việc 
bóc lột con người cũng như các tài nguyên thiên nhiên trên 
toàn thế giới. Ngài khuyến cáo rằng cả hai vấn nạn này đều 
xuất phát từ một sự thiếu tôn trọng phẩm giá mà Thiên Chúa 
đã ban cho nhân loại. “Đây quả là một vấn đề toàn cầu: việc 
bóc lột công trình sáng tạo của Thiên Chúa và bóc lột con 
người. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người 
chính là hình ảnh của Thiên Chúa đang dần bị tiêu diệt”, 
Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Đồng thời, Đức Thánh Cha cho biết chính những hành 
động bóc lột này sẽ dẫn đến cảnh chiến tranh và nghèo đói, 
lần lượt sau đó sẽ là các cuộc khủng hoảng của những người 

tị nạn.
Trong thông điệp ‘Laudato Si’, Đức Thánh Cha cũng đã 

kết nối việc bóc lột kinh tế với ‘Lý thuyết về Giống’. Ngài 
đã chỉ trích mong muốn: hủy bỏ sự khác biệt về giới tính”, 
Ngài cho biết: “lối suy nghĩ rằng con người chúng ta có 
quyền tuyệt đối trên cơ thể chính mình đã biến đổi một cách 
tinh vi thành lối suy nghĩ rằng con người chúng ta cũng có 
quyền tuyệt đối trên công trình sáng tạo của Thiên Chúa”.

Những nhận định trên của Đức Thánh Cha về sự bóc lột 
được đưa ra sau một câu hỏi từ Đức Cha Krzysztof Zadarko 
– Giám Mục Phụ tá Địa phận Koszalin-Kolobrzeg. Ngài đã 
đặt vấn đề rằng làm thế nào để giúp đỡ cho những người di 
cư đến Châu Âu và để giải quyết “nỗi sợ hãi về sự xâm phạm 
hoặc công kích có khả năng xảy ra vốn đã làm tê liệt xã hội”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết phản ứng của mỗi 
chính phủ sẽ phải phụ thuộc “vào tình hình của mỗi quốc gia 
và nền văn hóa khác nhau”. Nhưng Ngài nói tất cả mọi người 
phải “có tâm hồn rộng mở để sẵn sàng đón nhận … Tuyệt 
đối phải như vậy!”.

Tại Đại hội Giới trẻ Thế Giới diễn ra trong tuần qua, 
Đức Thánh Cha đã kêu gọi Ba Lan “hãy chào đón những 
người dân đáng thương đã phải chạy trốn khỏi chiến tranh và 
nạn đói kém”, Ngài xem đây như một thách đố lớn đối với 
một quốc gia mà nơi đây đang có một sự phản đối mạnh mẽ 
công khai trước tình trạng di cư hàng loạt.

Trong cuộc họp này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trả lời 
nhiều vấn đề được đặt ra từ bốn vị Giám mục. Đức Cha 
Marek Jędraszewski – Tổng Giám mục Địa phận Lodz đã 
hỏi Đức Thánh Cha về phản ứng của Giáo Hội đối với “nền 
văn hóa đương đại tự do và vô thần”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo về “chủ nghĩa duy 
linh chủ quan không có Chúa Kitô”, đồng thời Ngài nói 
rằng, để đem Chúa Kitô đến với mọi người, các Giám mục 
cũng như các Linh mục phải trở nên gần gũi hơn với các tín 
hữu.

Đức Thánh Cha đã nhắc đến mẫu gương của Thánh 
Gioan Phaolô II, “Ngài là một Linh mục Ba Lan hết sức gần 
gũi với các sinh viên đại học. Ngài đã cùng đồng hành với 
họ, đưa họ đến những ngọn núi và cùng chơi thể thao với các 
sinh viên này. Ngài luôn lắng nghe và là người đồng hành 
với các bạn trẻ”, Đức Thánh Cha cho biết.

                    ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: 

                                    “QUẢ LÀ ‘KHỦNG KHIẾP’ KHI TRẺ EM ĐƯỢC GIÁO DỤC RẰNG   
                                                                                                              CHÚNG CÓ THỂ LỰA CHỌN GIỚI TÍNH”      
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TUẦN 109 - KHẢI HUYỀN (Chương 1-11)

[Xem tiếp trang 7]

TỔNG QUÁT
Từ thời tiên tri Daniel vào cuối Cựu Ước cho đến 

thời sách Khải Huyền trong Tân ước, người ta thấy xuất 
hiện nhiều loại văn bản trình bày các thị kiến. Như thế, 
các đọc giả vào thời đó đã quen với lối văn này, đang khi 
thể văn này lại xa lạ với chúng ta ở cuối thế kỷ 20 và đầu 
thế kỷ 21. Cũng vì thế, sách Khải Huyền có nguy cơ bị 
vận dụng để trình bày những ý tưởng và quan điểm không 
phù hợp với giáo huấn của Giáo Hội, vd. loan báo ngày 
tận thế đã gần kề, kể cả địa điểm và ngày giờ chính xác! 
Điều lạ là đã nhiều lần loan báo sai nhưng vẫn tiếp tục 
thu hút được nhiều người tin theo!

Cả sách Daniel và sách Khải Huyền đều được biên 
soạn nhằm gửi đến cộng đoàn tín hữu đang bị bách hại. 
Vào thời sách Daniel được viết ra, đế quốc Syria đang 
thống trị đất Palestina và họ ép buộc dân phải từ bỏ Do 
thái giáo. Nhiều người đã bị giết vì không tuân theo. Suy 
tư về ý nghĩa của những hi sinh này đã dẫn đến chỗ hình 
thành nền thần học về tử đạo, nhìn máu của các vị tử đạo 
như giá chuộc cho tội lỗi của những người Do thái đã 
không dám trung thành với tôn giáo của cha ông. Nền 
thần học này cũng góp phần quan trọng trong Kitô giáo 
thời sơ khai khi giải thích về ý nghĩa cái chết của Chúa 
Giêsu. Đó là cái chết cứu độ, chuộc tội cho toàn thế giới. 
Vì thế, sách Khải Huyền mô tả Chúa Giêsu như vị tử đạo 
(chứng nhân) trung tín, và tác giả mượn những hình ảnh 
trong sách Daniel về các vị tử đạo để khuyến khích các 
Kitô hữu giữ vững can trường trong cơn bách hại. Cũng 
như vua Antiôkô đã thất bại trong việc tiêu diệt Do thái 
giáo, thì con thú dữ thời mới là đế quốc Rôma cũng sẽ 
thất bại trong tính toán của nó nhằm tiêu diệt các Kitô 
hữu. Hãy để ý hình ảnh trong sách Daniel về “một ai đó 
giống như Con Người” đang tiến đến ngai toà Thiên 
Chúa (chương 7). Trong sách Daniel, hình ảnh Con 
Người nhận quyền thống trị trên toàn thế giới muốn nói 
đến các vị tử đạo của Israel, nhưng sách Khải Huyền lại 
áp dụng hình ảnh này cho Chúa Giêsu.

Như thế, đâu là những sứ điệp quan trọng mà sách 
Khải Huyền muốn trao gửi ?

Trước hết, sách Khải Huyền được gửi đến cộng 
đoàn tín hữu đang bị bách hại. Câu hỏi lớn nhất là làm 
sao sống đức tin Kitô giáo trong một môi trường thù 
nghịch như thế? Vào thời sách Khải Huyền được biên 
soạn, môi trường thù nghịch là sự bắt bớ và bách hại của 
đế quốc Rôma đối với các Kitô hữu. Ngày nay, có thể 
không còn sự bắt bớ và bách hại như thế nhưng không có 
nghĩa là môi trường sống hôm nay hoàn toàn thuận lợi 
cho các Kitô hữu. Hãy thử nhìn vào cuộc sống xã hội, kể 
cả đường lối của các nhà cầm quyền, xem có phù hợp với 
những giá trị Phúc âm không. Cách nào đó, ta vẫn phải 
sống trong môi trường thù nghịch với Phúc âm, và vì thế, 
sứ điệp của sách Khải Huyền vẫn còn thiết thực cho ta.

Không những để bảo toàn đức tin, sách Khải Huyền 
còn thúc bách ta làm chứng cho đức tin. Làm chứng bằng 
cuộc sống trung tín với Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người. 
Trong thời đại ngày nay, ta còn cần phải làm chứng bằng 
cách cho người khác biết lý do tại sao ta tin và hi vọng. 
Muốn như thế, chính mình phải không ngừng đào sâu đức 
tin về mặt thiêng liêng cũng như về mặt tri thức.

Cuối cùng, sách Khải Huyền thúc đẩy chúng ta giã từ 
sự bi quan để bước đi trong niềm lạc quan được xây dựng 
vững chắc trên cơ sở đức tin và đức cậy. Đối diện với những 
cái ác dường như đang tràn ngập trong đời, như bao người 
khác, ta cũng dễ rơi vào thái độ bi quan vì nghĩ rằng mọi sự 
đã được an bài, không thể thay đổi điều gì; từ đó rơi vào thái 
độ bi quan, thất vọng. Thế nhưng Kitô hữu đích thực là 
người xác tín rằng Chúa Kitô đã chiến thắng tử thần, và 
tiếng nói cuối cùng không phải là sự chết mà là sự sống, 
không phải hận thù mà là tình yêu, vì thế ngay giữa những 
thử thách và đau thương của cuộc sống, người Kitô hữu 
được mời gọi bước tới trong tin tưởng và cậy trông : Marana 
tha, Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.

THƯ CHO CÁC GIÁO HỘI (1,9 – 3,22)
Trong phần này, có 7 lá thư cho 7 giáo hội : Ephêsô (2, 

1-7), Smyrna (2, 8-11), Pergamô (2, 12-17), Thyatira (2, 18-
29), Sardis (3, 1-6), Philadelphia (3, 7-13), Laođicêa (3,14-
22). Mỗi thư đều được trình bày theo cấu trúc tương tự :

1. Lệnh phải viết : “Hãy viết cho thiên thần của Hội 
Thánh …”

2. Công thức trình bày Chúa Giêsu như Đấng ban sứ 
điệp : “Đây là lời của Đấng …”

3. Phần chính khởi đầu bằng lời “Ta biết” với những 
yếu tố chính : “Ta biết” tình hình của cộng đoàn – “Nhưng 
Ta chống lại ngươi…” – Mệnh lệnh hoán cải – Lời hứa và 
khuyến khích.

4. Kêu gọi hãy nghe : “Ai có tai thì hãy nghe…”
5. Phần thưởng cho người chiến thắng.
Trong sách Khải Huyền, số 7 mang tính biểu tượng. 

Một vài tác giả cổ xưa giải thích số 7 tượng trưng cho 7 hành 
tinh. Hoàng đế Rôma được mô tả như người nắm giữ 7 ngôi 
sao (7 hành tinh), diễn tả quyền thống trị phổ quát. Do đó, 
hình ảnh Chúa Giêsu cầm 7 ngôi sao (1,16) diễn tả quyền 
thống trị của Chúa, đồng thời là một thách thức với quyền 
bính của hoàng đế Rôma lúc đó. Trong văn mạch của chương 
I Khải Huyền, số 7 ở đây nói đến 7 giáo hội (câu 20).

Khi trình bày về Chúa Giêsu, tác giả vận dụng nhiều 
hình ảnh trong Cựu Ước để làm nổi bật thần tính và quyền 
bính của Chúa, đặc biệt là hình ảnh Con Người trong Daniel 
7,13-14 và hình ảnh Thiên Chúa, Vị Trưởng Lão, trong 
Daniel 7,9-10. Những hình ảnh này muốn nhấn mạnh Chúa 
Giêsu là Đấng thuộc thiên giới, Người vừa là nguồn mạc 
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In a meeting with Polish bishops which took place on July 
27 during World Youth Day, whose transcript was released on 
August 3 by the Vatican, the Pope said there were powerful 
institutions which funded the spread of “gender theory” in 
schools.

The Pope also said he had discussed the subject with Pope 
Emeritus Benedict XVI, who told his successor: “Your Holiness, 
we are living in an age of sin against God the Creator.”

Pope Francis said this sin was often given financial backing 
by “very influential countries”: a form of “ideological 
colonisation”, the Pope said, which is “terrible.”

The Pope said that one example – “I’ll say it clearly with its 
first and last name – is gender.”

Francis told the Polish bishops: “Today, children are taught 
this at school: that everyone can choose their own sex. And why 
do they teach this? Because the books come from those people 
and institutions who give money,” he said.

 “God created man and woman; God created the world like 
this and we are doing the exact opposite.”

The Pope connected gender theory with the exploitation of 
human beings and of the natural world. He suggested that both 
came from a lack of appreciation of humankind’s God-given 
dignity. “It is a global problem: the exploitation of creation and 
the exploitation of people. We are living at a time when 
humankind as the image of God is being annihilated,” the Pope 
said.

He said that this exploitation led to wars and poverty, and so 
in turn to the refugee crisis.

In his encyclical Laudato Si, the Pope similarly connected 
economic exploitation with “gender theory”. He criticised the 
desire to cancel out sexual difference”, saying: “thinking that we 
enjoy absolute power over our own bodies turns, often subtly, 
into thinking that we enjoy absolute power over creation”.

The Pope’s comments on exploitation came after a question 
from Auxiliary Bishop Krzysztof Zadarko of Koszalin-
Kolobrzeg, who asked how to help the many migrants coming to 
Europe, and to address “the fear of a possible invasion or 
aggression that has paralyzed society.”

Pope Francis said that each government’s response would 
have to depend “on the situation of every country and culture.” 
But he said everyone must “have an open heart ready to receive 
… This is absolute!”

At World Youth Day last week, the Pope urged Poland “to 
welcome those fleeing from wars and hunger”, remarks seen as 
challenging a country where there is strong public opposition to 
mass migration.

In the meeting, Pope Francis answered questions from four 
bishops, the first from Archbishop Marek Jedraszewski of Lodz 
who asked the pope what how the Church could respond to 
“atheist-liberal contemporary culture.”

Francis warned of a “subjective spirituality without Christ” 
and said that, to bring Christ to people, bishops and priests must 
be close to the people.

He gave the example of Pope St John Paul II, who as a priest in 
Poland would go on trips with the university students in his care, taking 
them to the mountains and playing sport. He would listen to them, he 
was with the young people,” Francis said.

POPE FRANCIS: “IT’S ‘TERRIBLE’ CHILDREN TAUGHT THEY CAN CHOOSE GENDER”

Khải Huyền... (Tiếp theo trang 6)

khải vừa thống trị toàn thể vũ trụ. Lưỡi gươm phóng ra từ 
miệng Người (1,16) có lẽ ám chỉ lưỡi gươm Lời Chúa (x. Is 
49,2).

Phản ứng đầu tiên của tác giả là sợ hãi, cũng là phản ứng 
được nhấn mạnh trong nhiều thị kiến Cựu Ước (Is 6,5; Ez 
1,28 Daniel 8,18). Sau đó là sự trấn an : “Đừng sợ. Ta là Đầu 
và là Cuối… Ta đã chết và nay Ta sống đến muôn thưở muôn 
đời”. Chủ đề Sống – Chết là chủ đề xuyên suốt sách Khải 
Huyền. Chúa Giêsu đã chết nhưng nay Người sống. Còn 
những kẻ bất trung có thể đang sống nhưng sau này sẽ chết 
khi bị kết án. Nếu người Kitô hữu xác tín rằng cái chết và sự 
phục sinh của Chúa Kitô đã đảo lộn hai cực sống chết (sống 
thành chết – chết thành sống) thì chúng ta sẽ thoát được nỗi 
âu lo sợ hãi. Điều quan trọng là trung tín với Đấng đã chết 
nhưng nay đang sống và là Đấng Hằng Sống.

Mặc dù những lá thư được gửi đến cho những cộng đoàn 
cụ thể nhưng thật ra những vấn đề được đề cập đến ở đây là 
những vấn đề chung cho toàn thể Giáo Hội cũng như cho đời 
sống thiêng liêng của mỗi Kitô hữu. Vì thế, đọc lại từng lá thư 
để khám phá những khuyết điểm của mình mà sửa đổi là điều 
rất hữu ích.

Những khuyết điểm cần cảnh giác :
- Đánh mất tình yêu thưở ban đầu (2,4)
- Sợ đau khổ (2,10)
- Chạy theo lề thói ngoại giáo (2,14)
- Gian dâm và ăn đồ cúng (2,20)
- Đang sống mà thực ra đã chết (3,1)
- Dối trá (3,9)
- Chẳng nóng chẳng lạnh (3,16)

BẢY ẤN (4,1 – 8,5) và BẢY TIẾNG KÈN (8,6 – 11,19)
Trong phần này, có rất nhiều thị kiến chồng chéo lên 

nhau. Điều cần ghi nhận là theo quan điểm của tác giả cũng 
như đọc giả lúc đó, tất cả những thị kiến này đã được thực 
hiện rồi. Khi trình bày các thị kiến, tác giả không nhắm mục 
đích tiên báo những biến cố lịch sử sẽ xẩy ra vào thời đại sau 
này. Vì thế, nên tránh sử dụng những hình ảnh và thị kiến này 
để giải thích những biến cố trong thời hiện tại. Sách Khải 
Huyền chỉ muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng : Thiên Chúa 
là Đấng làm chủ lịch sử và chính Ngài sẽ xét xử mọi sự. Chân 
lý đó đã được thực hiện trong thời của tác giả và chân lý ấy 
vẫn mãi trường tồn, bất kể lịch sử nhân loại diễn tiến ra sao. 
Vì thế, điều quan trọng là trong mọi hoàn cảnh, hãy giữ niềm 
trung tín với Thiên Chúa.
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Scripture:  Luke 12:32-48
“Fear not, little flock, for it is your Father’s good pleasure to give 

you the kingdom.  Sell your possessions, and give alms; provide 
yourselves with purses that do not grow old, with a treasure in the 
heavens that does not fail, where no thief approaches and no moth 
destroys.  For where your treasure is, there will your heart be also.

“Let your loins be girded and your lamps burning, and be like 
men who are waiting for their master to come home from the 
marriage feast, so that they may open to him at once when he comes 
and knocks.  Blessed are those servants whom the master finds 
awake when he comes; truly, I say to you, he will gird himself and 
have them sit at table, and he will come and serve them.  If he comes 
in the second watch, or in the third, and finds them so, blessed are 
those servants!  But know this, that if the householder had known at 
what hour the thief was coming, he would not have left his house to 
be broken into.  You also must be ready; for the Son of man is coming 
at an unexpected hour.”

Peter said, “Lord, are you telling this parable for us or for all?”  
And the Lord said, “Who then is the faithful and wise steward, 
whom his master will set over his household, to give them their 
portion of food at the proper time?  Blessed is that servant whom his 
master when he comes will find so doing.  Truly, I say to you, he will 
set him over all his possessions.  But if that servant says to himself, 
`My master is delayed in coming,’ and begins to beat the menservants 
and the maidservants, and to eat and drink and get drunk, the master 
of that servant will come on a day when he does not expect him and 
at an hour he does not know, and will punish him, and put him with 
the unfaithful.  And that servant who knew his master’s will, but did 
not make ready or act according to his will, shall receive a severe 
beating.  But he who did not know, and did what deserved a beating, 
shall receive a light beating. Every one to whom much is given, of 
him will much be required; and of him to whom men commit much 
they will demand the more.

Meditation: What is the greatest joy and treasure we could 
possibly possess? The Lord Jesus promises that those who seek God 
and his kingdom first will not be disappointed (Luke 12:32, Matthew 
6:33). The Lord Jesus offers us the greatest treasure possible - but we 
must first seek it and make it our true joy and possession above all 
else. We naturally want to have and keep whatever we think will 
bring us happiness, peace, and security. Jesus offers a priceless 
treasure and source of abundant joy and security that is worth selling 
all else for. 

The priceless exchange and everlasting reward
Jesus tells his followers to not be fearful or anxious about their 

present lives and future security (Luke 12:32). He urges them to sell 
their possessions and to give their money to those who need it most 
- especially those who have nothing to provide for their present 
needs and welfare (Luke 12:33). This seems to go against our natural 
instinct to hoard and save for the future. Why would anyone want to 
sell their possessions and give away their money - unless they 
wanted to exchange these goods for something far more precious 
and of greater value than all the money and possessions they could 
ever hope to acquire in this present life.

Jesus warns that money and possessions will not last and can be 
taken away at any moment by a thief or by death itself. But there is 
one treasure which can never be lost or destroyed because it is kept 
secure by God himself. What is that treasure? It is the Lord himself 
and his kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit 
(Romans 14:17). This treasure is worth far more than anything we 

could possibly acquire on our own. If you make the Lord your 
treasure, then you will have in your possession the greatest source 
of joy and lasting peace and security. The wisdom of Scripture tells 
us, If the Almighty is your gold and your precious silver, then you 
will delight yourself in the Almighty, and will turn your face toward 
God (Job 22:25-26). Do you know the joy and happiness of making 
God your one and only true treasure and security?

The Lord knocks at our door - will we answer him?
What is the meaning of the parable of the master who returns 

from a wedding feast to his home in the middle of the night (Luke 
12:35-40)? The door to one’s house in the ancient world was usually 
bolted from the inside, especially at night to keep out thieves and 
troublemakers. It was not possible to enter from the outside without 
help from someone inside. Household attendants (domestic 
servants) who knew their master’s voice were expected to be always 
vigilant and prepared to unbolt the door and let him in without a 
moment’s delay. This required an attentive watchfulness and 
listening ear for any sign of the master’s approach. No distraction, 
not even sleep, could be allowed to interfere with the preparation 
for the master’s return. If the servants failed to hear the voice of 
their master’s return, they literally shut him out since he could not 
unbolt the door from the outside - only they could open the door 
from within and allow him to enter. Their failure to welcome and 
serve the master on his return brought shame and dishonor. 

If the Lord Jesus knocked on your door today would you be 
ready and eager to receive him? He wants us to be prepared for his 
coming - today, tomorrow, at the hour of our departure from this life 
(our death), and when he comes again at the end of this present 
world to to judge all living and dead. The Lord will reward those 
who have believed in him. The Lord Jesus knocks on the door of 
our heart each and every day. Do we listen to his word and receive 
it with trust and joy. The Lord calls to each of us and he says, 
“Listen! I am standing and knocking at your door. If you hear my 
voice and open the door, I will come in and we will eat together” 
(Revelations 3:20). Do you hunger for the Lord and for the treasure 
of his kingdom? 

The Lord comes to reward his faithful servants
Jesus’ parable adds an unexpected reward for those who have 

patiently and faithfully waited for his return. When the master 
reaches home from the wedding feast at a late hour of the night, he 
does the unthinkable for his servants who are present to welcome 
him. He seats his servants at his own banquet table, and then begins 
to personally wait on them and serve them with a rich feast of 
choice food and drink as a reward for their faithfulness to him 
(Luke 12:37). Jesus’ parable turns the world’s way of thinking 
upside-down. The master rewards his faithful servants by serving 
them himself with the best he has to offer - a royal feast fit for a king 
and his loyal subjects. Are you prepared to feast with the Lord at his 
banquet table?

Jesus’ parable has an important lesson for each one of us. Just as 
Jesus was faithful and ready to obey his Father in everything - even 
to the point of laying down his life on the cross for us, we, too are 
called to be faithful and obedient to the Lord’s will for our lives. 
How can we grow in faithfulness and obedience to the Lord? The 
Lord gives us his Holy Spirit who frees us from pride and fear, so 
we can hear the Lord and embrace his way of love and faithfulness. 
If we fail, the Lord will not fail us. He gives strength to the weak 
and to those who turn to him with trust in his mercy and help. Ask 
the Lord Jesus to fill you with his Holy Spirit and with a holy desire 
to seek the Lord and his kingdom first above all else.

“Lord Jesus, you alone are my treasure and the joy of my heart. 
May there be nothing in this world that holds me back from giving 
you my all - you are my all, my life and joy now and forever.” 

 

Daily Reading & Meditation
“The Lord knocks at the door - Who will answer?”
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