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Bản Tin Hàng Tuần 
TIN MỪNG 

Mc 10, 17-27   
Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì 
một người chạy lại quỳ gối trước Người 
và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm 
gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả 
lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? 
Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình 
Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: 
đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng 
trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng 
lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Người 
ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã 
giữ từ thuở nhỏ". 

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người 
ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: 
"Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi 
bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người 
nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu 
trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người 
ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và 
buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 
Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và 
bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu 
có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" 
Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. 
Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các  
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ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước 
Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào 
nước Thiên Chúa". Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể 
được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Đối với loài người 
thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm 
được mọi sự". 
Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy". 
Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, 
chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ 
lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái 
và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng 
có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất" 
 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
LỰA CHỌN THIÊN CHÚA HAY TIỀN CỦA 

Lm Giuse Đinh lập Liễm  
Nghe Đức Giêsu nói kẻ giầu có khó vào Nước Thiên Chúa khiến các môn đệ 
kinh ngạc. Vì tâm trạng người Do thái đinh ninh rằng sự giầu sang là ân huệ của 
Thiên Chúa. Ý định của Thiên Chúa sáng tạo không phải là để giao cho con 
người quyền sở hữu và thống trị thế giới này, nhằm xây dựng và làm cho thế 
giới thêm giá trị sao (St 1,27-31) ? 
J. Potin giải thích:”Các môn đệ càng cảm thấy sửng sốt hơn nữa vì theo cách giữ 
đạo thời đó, thì càng giầu càng có nhiều thuận lợi. Có tiền thì người giầu có thể 
dâng lễ vật cho Thiên Chúa theo Luật buộc để được xá tội, có thể dâng cúng một 
phần mười tài sản mà các tư tế đòi, hoặc có thể bố thí cho người nghèo… Dường 
như có một thỏa thuận ngầm giữa Thiên Chúa và những người giầu. Như vậy, 
giầu có của cải không phải là dấu chỉ của người đẹp lòng Thiên Chúa sao?”   
Đức Giêsu lại nhấn mạnh thêm làm cho các ông càng kinh ngạc :”Con lạc đà 
chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giầu có vào Nước Thiên Chúa”.(Mc 10,25) 
Chúng ta phải hiểu câu nói của Đức Giêsu như thế nào ? 
Có những người nghĩ rằng: câu nói phóng đại thái quá, muốn làm dịu bớt. Thay 
vì chữ lạc đà, có người thay vào chữ “Giây cáp”. Người khác giữ chữ lạc đà, 
nhưng cho rằng cái lỗ kim phải hiểu là tên một trong các cửa thành 
Giêrusalem. Thực ra phải giữ nguyên cả con lạc đà lẫn lỗ kim.  Trong những 
sách các thầy rabbi viết, cũng đã có những phóng đại như vậy, thí dụ con voi 
chui qua lỗ kim (sách Talmud). Đức Giêsu cũng đã có lần nói đến, khi trách 
người biệt phái:”Quân dẫn đàng mù quáng ! Các ngươi gạn lọc con muỗi, nhưng 
lại nuốt trửng con lạc đà”(Mt 23,24) . Thực ra so sánh người giầu vào nước Trời 
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với con lạc đà chui qua lỗ kim, không phải Chúa có ý nói người giầu vào Nước 
Trời khó mà thôi, mà Chúa có ý nói là việc không thể có.  
Đừng “bắt cá hai tay”. Đây là một câu tục ngữ người Việt ta thường dùng. Dĩ 
nhiên, muốn bắt một con cá thì phải dùng cả hai tay thì mới bắt được, nhưng ở 
đây có ý nói: không phải là hai tay định bắt một con cá mà mỗi tay định bắt một 
con. Câu này thường dùng để chỉ người mưu một lúc cả hai việc, hy vọng rằng 
hễ hỏng việc nọ thì được việc kia. 
Về vấn đề này, Đức Giêsu đã nhiều lần cảnh cáo trong suốt thời gian rao giảng 
Tin mừng:"Các ngươi không thể phục vụ Thiên Chúa và tiền của cùng một 
lúc”(x.Lc 16,13), hoặc:"Người giầu trở nên điên rồ và phi lý. Người ấy tưởng 
mình không cần đến Thiên Chúa nữa”(x. Lc 12,16-20). Người giầu từ từ  đóng 
cửa con tim và không còn thấy anh em của mình đang đau khổ bên cạnh mình 
(Lc 16,19-31).Sự giầu sang bóp nghẹt Lời Chúa (x. Mt 13,22). 
Ông viện trưởng đại học Paris ở thế kỷ 14 đã làm một thí nghiệm như sau : Ông 
để cho một con lừa nhịn đói, nhịn khát trong mấy ngày. Sau đó, ông đưa nó đến 
sân ăn, ông đặt nó giữa một thùng nước và một bó cỏ non. Lừa ta tuy đói lắm 
nhưng hết nhìn đống cỏ này lại ngó thùng nước kia, nó lưỡng lự giữa nước và cỏ, 
để rồi cuối cùng kiệt lả mà chết. 
Cuộc sống không ngừng đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn và lựa chọn lúc nào cũng 
đòi hỏi hy sinh. Kẻ bắt cá hai tay vẫn luôn luôn là người thua thiệt nhiều nhất. 
Hãy nhớ lại Lời Chúa đã phán :”Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét 
chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em 
không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”(Mt 6,24). 
Ai muốn làm môn đệ Chúa phải có tinh thần siêu thoát đối với tiền của. Siêu 
thoát đây không có nghĩa là phải bỏ hết mọi sự để sống một đời sống nghèo nàn 
tuyệt đối như thánh Phanxicô Assisi. Phanxicô đã nghe bài giảng trong Thánh 
lễ:"Anh chỉ còn thiếu một điều: hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho người 
nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Ta”.  Phanxicô lập 
tức thực hiện câu Tin mừng nên đã bán hết những gì mình có, bố thí cho người 
nghèo và bắt đầu một đời sống theo Chúa: ăn mặc rách rưới, rảo quanh các 
đường phố vừa rung chuông vừa rao giảng Tin mừng tình thương của Chúa. 
Chúa không đòi chúng ta phải sống nghèo khó tuyệt đối như thánh Phanxicô. 
Ngài chỉ đòi chúng ta phải có tinh thần siêu thoát đối với tiền của, không để cho 
của cải vật chất chi phối làm cản bước đường tiến tới sự trọn lành mà chỉ dùng 
của cải như bàn đạp để tiến lên, tiến tới đỉnh trọn lành và đạt tới hạnh phúc Nước 
Trời. 
Có một người giầu có kia thường xuyên đến xưng tội với thánh Philipphê Nêri. 
Ông có nhiều tiền của, có thiện chí, nhưng ông vẫn cảm thấy mình không đạt 
được sự tiến bộ nào trên đường thiêng liêng. Từ chán nản đến thất vọng, cuối 
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cùng ông bỏ cuộc và không trở lại xưng tội với thánh nhân nữa. Thấy ông đã lâu 
không đến xưng tội, thánh nhân tìm đến nhà ông để gặp ông. Sau một hồi trò 
truyện, ngài nhìn lên cây Thánh giá trên tường, ngài cân đo độ cao của Thánh giá 
rồi đề nghị với người đàn ông giầu có:"Ông là người cao lớn, ông thử với tay 
xem có chạm tới Thánh giá không”. Ông đứng dậy giơ cánh tay lên cố với nhưng 
không thể nào chạm tới Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Bấy giờ thánh Philipphê 
dùng hết sức đẩy cái hòm tiền của người giầu đến bên cạnh ông và bảo ông hãy 
đứng lên trên cái hòm tiền để với tới cây Thánh giá. Ông làm theo ý thánh nhân 
và sờ được Chúa Giêsu trên Thánh giá. Sau đó ngài nói với ông:"Để có thể nắm 
lấy được Chúa Giêsu, để có thể tiến bộ trên đường thiêng liêng, chúng ta cần 
phải đứng lên trên tiền bạc của cải”. Chúa Giêsu bảo chúng ta: hãy dùng tiền của 
và cư xử cách nào để đem lại ích lợi cho cuộc sống hôm nay và đồng thời cũng 
đầu tư cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau nữa. 
Một phương thế Chúa dạy chúng ta là: hãy chia sẻ. Chúa không đòi chúng ta 
phải từ bỏ tất cả để theo Chúa, nhưng Chúa đòi chúng ta phải biết chia sẻ: chúng 
ta chia sẻ cho người khác một, Chúa sẽ trả lại cho chúng ta gấp nhiều lần. Theo 
kinh Hòa bình của thánh Phanxicô Assisi thì chính lúc cho đi là lúc được nhận 
lãnh và được lãnh nhận dồi dào, nhất là lãnh nhận ở đời sau. 

SỐNG ĐẠO 
“Đức Phanxicô hôn đứa con bị bệnh của tôi và chữa lành trái tim của 
bé” 

Lynn Cassidy nhớ chính xác những gì mà bác sỹ gọi 
điện báo với cô. Khi mang thai tuần thứ 11, bác sỹ 
thực hiện một xét nghiệm. Và bây giờ, ngồi trên bãi 
đỗ xe của cửa hàng tạp hóa ở Pasadena, Cali cô 
nhấc điện thoại và nghe tin. Con của cô mắc bệnh. 
Có vẻ như là triệu chứng Down. 
Cassidy, một người Công giáo, và chồng minh, 
Scott vẫn hi vọng. Sau khi sinh đứa con đầu, bác sỹ 
từng bảo với hai người rằng, những con sau này của 
họ có thể cũng sẽ bị chứng Down, rồi con của cô 
vẫn khỏe mạnh. Nhưng lần này, Cassidy sinh bé 
Ave lúc đã gần 40 tuổi. Bé xinh đẹp. Tóc vàng. Mắt 

xanh. Và mắc triệu chứng Down. 
Hôm đó là vào tháng giêng 2014. Hai vợ chồng còn gặp nói chuyện với bác sỹ 
nhiều lần. Ave có vấn đề về mắt và tai, và đáng ngại nhất là tim. Đội ngũ y khoa 
đã xác định có 2 lỗ hổng trong tim của bé. Dù đứa trẻ không có biểu hiện vấn đề 
gì do bởi 2 lỗ hổng này, nhưng gia đình Cassydy vẫn rất lo lắng. 
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Lúc đó, lễ Phục Sinh đã đến gần. Cassydy nói, ‘Tôi muốn cho con tôi thấy truyền 
thống Công giáo ở các nơi khác trên thế giới.’ Vậy nên gia đình lên đường đi Ý. 
Chuyến đi của họ trùng với lễ phong thánh Gioan Phaolô II, và đám đông chật 
kín trong tuần đó. Ngày thứ tư, họ đến quảng trường thánh Phêrô. 
Cassidy đã nghe, và hàng triệu người Mỹ cũng biết qua các chuyến công du  , 
rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô thích hôn và chúc lành cho các em bé. ‘Và tỷ 
suất sinh ở Ý rất thấp’ cô Cassidy bình luận thêm bởi cô không thấy có nhiều em 
bé ở quảng trường hôm đó. Cô không kỳ vọng gì, nhưng vẫn hi vọng. 
Rồi Đức Phanxicô đến trên xe, và chồng của cô trao đứa trẻ vào tay của một 
trong các nhân viên an ninh của ngài. Ave, ngủ suốt buổi, được đưa đến Đức 
Giáo hoàng, ngài hôn lên trán em. Ngài hỏi bé được mấy tháng và tên là gì. 
Scott Cassidy kêu lên. ‘Bé có hai lỗ hổng trong tim.’ 
Lynn Cassidy không biết liệu Đức Giáo hoàng có nghe thấy chồng mình không. 
Nhưng cũng có thể. Và với người có đức tin, những gì xảy ra sau đó, đã thêm 
lòng tin cho những hoài nghi này. 
Cô Cassidy cho biết, ‘Các bác sỹ không nói về phép lạ. Ngay cả nếu họ là tín 
hữu, họ cũng không nói về chuyện này như là phép lạ.’ Nhưng Cassidy không 
biết gọi biến cố này là gì nữa. 
Cô cho biết, một tháng sau khi trở về từ Roma, cô và chồng đưa bé Ave đến khoa 
tim mạch. Một trong hai lỗ hổng đã liền lại hoàn toàn. Và lỗ kia chỉ còn lại một 
nửa so với trước đó. Các vấn đề về tim mạch của cô bé nhỏ đã giảm đến mức các 
bảo sỹ bảo hãy đưa bé về và trở lại sau 2 năm để kiểm tra lần nữa. 
Mẹ bé Ave nói: ‘Tôi tin ở phép lạ. Và tôi tin là Thiên Chúa có thể hành động qua 
lời chúc lành của Đức Giáo hoàng một cách phi thường như thế.’ 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch 

TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Thượng Hội đồng về gia đình ở Rôma 
Đây là một hội nghị kéo dài ba tuần. Bắt đầu bằng buổi lễ khai mạc ngày chúa 
nhật 4 tháng 10 do Đức Phanxicô chủ sự và kết thúc ngày chúa nhật 25 tháng 10 
cũng do Đức Phanxicô chủ sự. Ngày chúa nhật 18 tháng 10, ở Quảng trường 
Thánh Phêrô, Đức Phanxicô sẽ phong thánh cho ông bà Martin, thân sinh Thánh 
Têrêxa Hài Đồng Giêsu trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Gia đình này. Trong 
vòng ba tuần, ngoài các ngày chúa nhật, 359 đại diện sẽ họp buổi sáng và buổi 
chiều ở phòng họp lớn Vatican theo kiểu giảng đường. Các buổi họp khoáng đại, 
họp nhóm nhỏ theo từng ngôn ngữ sẽ được luân phiên nhau. Tuy nhiên trên con 
số này, chỉ có các “Giáo phụ Thượng Hội đồng” như tên được gọi, mới được 
bầu: 270 giám mục, hồng y và một vài linh mục. Trong số này có 42 là thành 
viên của giáo triều La Mã, 183 người được các hội đồng giám mục chỉ định và 
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45 được Đức Giáo hoàng chỉ định trực tiếp. Ngoài ra còn có 24 “chuyên gia” và 
các “cộng sự viên”. Thêm vào đó có 51 “dự thính”, 18 cặp và 14 “đại diện huynh 
đệ” thuộc các giáo phái Kitô khác nhau. Trên thực tế, qua các công việc của 
mình, Thượng Hội đồng sẽ trình cho Đức Giáo hoàng các đề nghị của mình, 
những đề nghị này chỉ có tính cách tham khảo. Đức Giáo hoàng vẫn là người 
quyết định cuối cùng. Ý thức tính phức tạp của cuộc thảo luận, Đức Phanxicô đã 
quyết định trong lần cải cách tổ chức đầu tiên, cách đây một năm, là Thượng Hội 
đồng sẽ diễn ra hai kỳ, tháng 10 năm 2014 và tháng 10 năm 2015, giữa hai kỳ 
này là sự tham khảo trên toàn thế giới về “nền tảng” công giáo, đặc biệt trên các 
vấn đề gây tranh cãi. Cho kỳ họp Thượng Hội đồng lần thứ nhì này, ngài đã cẩn 
thận chọn các nhân vật mà ngài chỉ định trực tiếp, tất cả đều thuận cho một sự cải 
cách. Ngài cũng quyết định làm thuận lợi cho các nhóm nhỏ theo từng ngôn ngữ, 
như thế để giảm đi các cuộc đụng chạm trong các kỳ họp khoáng đại. Để hoàn 
tựu hồ sơ này, Đức Phanxicô giao cho một hội đồng do ngài chọn để thảo bản 
tổng kết cuối cùng của các nhóm theo từng ngôn ngữ và bản này sẽ là bản quyết 
định. 

ĐGH Phanxico: Đừng chính trị hóa Thượng Hội Đồng 
Đức Giáo Hoàng Phanxico đã khai mạc Thượng Hội Đồng về gia đình với sự 
nhắc nhở rằng đây không phải là một diễn đàn trong đó các nghị phụ đi đến một 
thỏa thuận, nhưng là một cuộc hành trình với Chúa Thánh Thần và " sứ mạng 
tông đồ" chống lại những cám dỗ của thế gian nhằm xô đẩy loài người xa rời sự 
thật. 
"Thượng Hội Đồng không phải là một cuộc họp hay một phòng khách chính trị, 
cũng không phải là một quốc hội hay một thượng nghị viện, nơi chúng ta đi đến 
một thỏa thuận, " Đức Giáo Hoàng nói. “Thay vào đó, Giáo Hội cùng một hành 
trình “đi tìm sự thật với con mắt đức tin và trái tim của Thiên Chúa." 
Trong ngày đầu tiên của hội nghị kéo dài ba tuần, Đức Thánh Cha nói với các 
nghị phụ rằng “ Hãy tin tưởng, tín thác trong cầu nguyện “ để Chúa Thánh Thần 
hoạt động, thực thi ý định của Chúa.” 
“Sứ mạng tông đồ không thể bị đe dọa bởi những cám dỗ của thế gian nhằm dập 
tắt ánh sáng chân lý nơi tâm hồn con người,” dẫn đến việc con người xa dần 
Thiên Chúa. 
Đức Giáo Hoàng tiếp tục nhấn mạnh rằng nếu các Giám Mục không mở lòng 
mình để được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thì những quyết định của các ngài 
sẽ chỉ là những món trang trí, dẫn đến kết quả là Tin Mừng của Chúa bị che lấp 
thay vì được tôn vinh. 
Thượng Hội Đồng năm nay về gia đình , kéo dài từ ngày 04 đến ngày 25 tháng 
10 , là hội nghị lần thứ hai, lớn hơn lần trước, trong hai hội nghị đã được tổ chức 
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trong năm nay. Giống như hội nghị năm 2014, trọng tâm của hội nghị năm 2015 
của Hội Đồng Giám Mục sẽ là gia đình, lần này với chủ đề : "Ơn gọi và sứ vụ 
của các gia đình trong Giáo Hội và thế giới hiện đại. " 
Ngày 5 tháng 10 tại hội trường Thánh Phaolo VI, Đức Thánh Cha kêu gọi các 
nghị phụ tham dự hội nghị hãy tiếp tục diễn tả vai trò của Thượng Hội Đồng là 
Giáo Hội hãy xét hỏi lòng trung thành của chính mình đối với kho tàng đức tin. 
Bằng cách này, Ngài nói tiếp, chứng tỏ rằng Giáo Hội không chỉ đơn thuần là 
một “ viện bảo tàng” để được xem xét, mà còn là một nguồn sống nơi đó Giáo 
Hội uống cho “thỏa cơn khát” và “làm bừng sáng lên kho tàng vô giá của đời 
sống.” 
Qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, Chúa Thánh Thần sẽ nói qua các nghị phụ và 
“được hướng dẫn bởi Thiên Chúa, Đấng luôn gây ngạc nhiên,” Đức Giáo Hoàng 
nói như vậy. 
Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi các nghị phụ một tinh thần khiêm nhường của Tin 
Mừng, theo đó các ngài phải tự mình trút bỏ “ mọi quy ước và mọi định kiến 
riêng”, để lắng nghe nhau mà không xét đoán, không chỉ mặt, và không cho mình 
là ưu việt.  
Đức Giáo Hoàng kết thúc bằng cách nhắc lại rằng nhiệm vụ của Thượng Hội 
Đồng không phải là đi đến một sự đồng thuận, cũng không phải là nơi để đàm 
phán, thỏa thuận hay thỏa hiệp. 
Ngài tin tưởng rằng qua sứ mạng tông đồ, sự khiêm nhường của Tin Mừng, và sự 
cầu nguyện trong tinh thần tín thác, xin Chúa Thánh Thần " hướng dẫn chúng ta, 
soi sáng chúng ta, và khiến cho chúng ta nhìn thấy quan điểm cá nhân của chúng 
ta, đức tin vào Thiên Chúa, sự ích của Giáo Hội, và phần rỗi các linh hồn. " 
Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Giám Mục Vĩnh Long và Kontum 
Hôm 7-10-2015, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC đã bổ nhiệm 2 tân 
GM giáo phận Vĩnh Long và Kontum: 
Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai làm Giám Mục chính tòa Vĩnh Long, cho đến nay 
ngài là Phó Giám Đốc kiêm Giáo sư Triết Học tại Đại chủng viện Cần Thơ. 
ĐTC cũng nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức GM giáo phận Kontum, 
Micae Hoàng Đức Oanh, và bổ nhiệm Cha Luy Gonzaga Nguyễn Hùng Vị làm 
tân GM chính tòa Kontum. 
- Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai  
năm nay 61 tuổi, sinh ngày 18-5 năm 1954 tại Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long, 
gia nhập tiểu chủng viện tại đây năm 1966 và vài năm sau đó lên Đại chủng viện 
Xuân Bích cũng tại Vĩnh Long. 
Năm 1978, vì hoàn cảnh chính trị xã hội, thầy Phêrô Hai trở về gia đình. Mãi 13 
năm sau đó, thầy mới được trở lại Đại chủng viện Vĩnh Long để hoàn tất học 
trình, rồi thụ phong Linh mục ngày 31- 8 năm 1994 khi đã 40 tuổi. 



 8

Sau khi thụ phong, cha Phêrô Hai được gửi đi học tại Đại học Công Giáo Paris 
bên Pháp trong 10 năm, đã đậu tiến sĩ triết học. 
Trở về nước năm 2004, cha Phêrô Hai đặc trách về ơn gọi trong giáo phận Vĩnh 
Long trong 4 năm, rồi từ năm 2008, cha làm giáo sư triết tại Đại chủng viện Cần 
thơ và Sàigòn. 
Từ năm 2012, cha kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Đại chủng viện Cần Thơ. 
Giáo phận Vĩnh Long hiện có 199.404 tín hữu Công Giáo trên tổng số gần 4 
triệu dân cư, với 209 giáo xứ, 205 Linh Mục (trong đó có 26 LM dòng), 43 tu 
huynh, 732 nữ tu và 78 đại chủng sinh. Giáo phận này trống tòa từ 2 năm qua, 
sau khi Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân qua đời đột ngột ngày 17-8-2013. 
- Đức Cha Luy Gonzaga Nguyễn Hùng Vị năm nay 63 tuổi, sinh ngày 18-8-
1952 tại Hà Nội, theo học tại tiểu chủng viện Kontum trong 5 năm, từ 1963 đến 
1968, rồi tại tiểu chủng viện Đà Lạt từ năm 1969 đến 1973. Sau đó thầy Nguyễn 
Hùng Vị theo học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô 10 Đà Lạt trong 4 năm, từ 1973 
đến 1977. Trong khi chờ đợi Nhà Nước chấp thuận cho chịu chức Linh Mục, 
thầy Luy Vị phục vụ trong 13 năm trời tại giáo xứ Bình Cang, giáo phận Nha 
Trang, rồi thụ phong Linh Mục ngày 7 tháng 4 năm 1990 tại Nha Trang khi được 
38 tuổi, và vẫn thuộc giáo phận Kontum. 
Sau khi thụ phong, Cha Nguyễn Hùng Vị làm cha phó Bình Cang thêm 3 năm 
(1990-1993) trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc tiểu chủng viện Kontum ở 
Sàigòn. Sau 13 năm (1993-2006), cha được gửi đi học tại Đại học Công Giáo 
Paris từ năm 2006. Năm 2008, cha Vị đậu cử nhân phụng vụ và trở về nước, làm 
thư ký tòa Giám Mục Kontum một năm (2008-2009) trước khi được bổ nhiệm 
làm cha sở Giáo Xứ Phương Nghĩa. 
Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh năm nay 77 tuổi (23-10-1938), thụ phong Linh 
Mục năm 1968 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục ngày 24-6 năm 
2003. 
Giáo phận Kontum hiện có 300649 tín hữu Công Giáo trên tổng số 1 triệu 775 
ngàn 200 dân cư, gồm 88 giáo xứ với 169 linh mục, trong đo có 50 Linh mục 
dòng, 15 tu huynh và 462 nữ tu, cùng với 79 đại chủng sinh. 
Trung Quốc: Một đạo luật mới đe dọa Kitô hữu 
Các thánh lễ bị cho là “quá đông” được Đảng cộng sản Trung Quốc tuyên bố là 
“bất hợp pháp” và họ có thể đưa ra những quyết định mà không cần thông qua 
tòa án. 
Bản tổng kết con số các cây thánh giá bị hạ trong tỉnh Chiết Giang lên đến 1200 
cây. Trong vòng một năm các cây thánh giá bị triệt hạ, bị di dời, khoảng bốn 
mươi nơi thờ phượng bị san bằng và Đảng cộng sản còn muốn gia tăng chiến 
dịch này nhanh hơn bằng cách tuyên bố “bất hợp pháp” các thánh lễ nào họ cho 
là “quá đông”. Một sự tấn công vào luật còn nguy hiểm hơn bất cứ một cuộc 
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triệt hạ thánh giá nào,” một giáo dân Tin Lành tuyên bố với hãng thông tấn 
UcaNews. 
Đạo luật mới – đi kèm theo các hình phạt mới – sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 
10, dưới quyền kiểm soát của hội đồng về các vấn đề tôn giáo và các dân tộc 
thiếu số của tỉnh bang vừa đưa ra một loạt các sinh hoạt mà họ cho là “bất hợp 
pháp”. Theo hãng tin Ucanews cho biết, các sinh hoạt này là: dạy học trong cơ sở 
tôn giáo, không tôn trọng luật lệ Trung Quốc và các nguyên tắc của Trung Quốc 
về tôn giáo, giảng dạy những điều đến từ bên ngoài,  đưa tin về các nhận xét về 
Đức Giáo hoàng, có thể kéo theo các hình phạt nặng nề. 
Các hình phạt có thể áp dụng trong trường hợp tổ chức một sự kiện tôn giáo quan 
trọng mà không báo trước cho chính quyền, các tổ chức tôn giáo nhận tiền quyên 
góp của nước ngoài, hay tất cả mọi vi phạm các luật lệ về sự độc lập và tự lập 
tôn giáo tại Trung Quốc. Các hình phạt có thể đơn giản là cảnh cáo, đóng cửa 
nhà thờ cho đến việc tịch thu các tài sản thuộc về Giáo hội. 
Đối với tín hữu Kitô, điều đáng lo đặc biệt là điều 8 quy định “Hội đồng sẽ có 
quyền thi hành và áp dụng hình phạt”, như thế Đảng cộng sản có quyền đưa ra 
quyết định mà không cần thông qua tòa án dù chỉ về mặt hình thức. Ngoài ra 
điều 10 còn cho phép nhà cầm quyền phạt các thánh lễ nào họ cho là “quá đông”, 
đó là “bất hợp pháp”. 
Theo các nhà nghiên cứu ở Hong Kong, các điều khoản liên hệ đến các quan hệ 
bên ngoài, chẳng hạn quan hệ với Vatican đã có tác động trên đời sống của Kitô 
hữu ở tỉnh Chiết Giang. Bất cứ một nhà thờ nào cũng sẽ có thể bị cho là bất hợp 
pháp, dưới bất cứ một lý do nào và sự tự lập của các chủng viện ngày càng giảm 
vì chính quyền kiểm soát gắt gao. 
Obama: “Giáo hoàng Phanxicô, tôi ngưỡng mộ ngài” 
Nhiệt thành ủng hộ Đức Phanxicô, ngày thứ sáu 25-9 vừa qua, tại Nhà Trắng, 
Tổng thống Hoa Kỳ tái xác nhận tấm lòng ngưỡng mộ của mình đối với Đức 
Giáo hoàng mà ông vừa tiếp đón. 
Barack Obama không bỏ qua cơ hội nào để tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với 
Đức Giáo hoàng. Thứ sáu vừa qua, ông đã ca ngợi Đức Giáo hoàng, một “người 
tốt”, và thật vô ích khi cố gán cho ngài những nhãn hiệu như “bảo thủ, tiến bộ, 
cánh hữu hay cánh tả”. 
“Đức Giáo hoàng Phanxicô, tôi ngưỡng mộ ngài”, Barack Obama tuyên bố khi 
được hỏi về cuộc gặp gỡ của ông với Đức Giáo hoàng ở Nhà Trắng vừa qua, 
năm ngoái Đức Giáo hoàng đã tiếp kiến ông ở Vatican. “Đó là người thiện tâm. 
Cuộc viếng thăm nước Mỹ của ngài đã để lại một tác động khổng lồ, cũng như 
bất cứ nơi nào ngài đến trên thế giới (…) ngài thể hiện điều cốt yếu của Kitô 
giáo, Tổng thống Obama nói thêm, ông là người theo đạo Tin Lành. 
Barack Obama, nhấn mạnh đến tinh thần hài hước của Đức Giáo hoàng, ông 
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cho rằng ngài đã đóng một vai trò bổ ích khi ngài “nhẹ nhàng” đặt những người 
ở trong tư thế “không được thoải mái”, đẩy họ vào thành lũy của họ. “Ngài yêu 
cầu tất cả, dù họ có khuynh hướng chính trị nào đi nữa, họ cũng có thể làm tốt 
hơn để được lợi ích và để yêu thương”, tổng thống Obama tuyên bố. 
Được hỏi về tác động của buổi gặp gỡ ở Phòng Bầu dục, tổng thống Mỹ tuyên 
bố, trước hết ông học được bài học khiêm tốn của Đức Giáo hoàng. “Điều phi 
thường ở ngài là tính khiêm tốn. Ngài dứt khoát không nói kiểu “tôi có lý 100%, 
bạn sai 100%”. 
Sự sa ngã của một linh mục 
Krzysztof Charamsa. Đó là tên của linh mục Ba Lan, 43 tuổi, làm việc tại Bộ 
Giáo lý Đức tin, sáng thứ bảy 3 tháng 10 đã thú nhận mình là người đồng tính. 
Báo chí chú ý đến loại tin này vì nó dồn dập và thổi phồng. Đối với họ, đây là 
chuyện vui: cuối cùng thì cũng có một linh mục thú nhận mình đồng tính, thêm 
nữa ông lại có người tình, ông còn tiết lộ có nhiều linh mục như vậy nhưng họ 
không dám thú nhận. Cú gây sóng gió truyền thông tuyệt hảo. Một thần học gia, 
lại làm ở Bộ Giáo lý Đức tin (ngày xưa là Tòa Thẩm tra!) thú nhận mình là 
người đồng tính ngay trước ngày mở Thượng Hội đồng Gia đình! 
Linh mục này, tôi biết ông: ông là giáo sư của tôi ở Đại học Grégoria. Ông giúp 
các sinh viên trong một nhóm nhỏ, giúp họ làm tổng hợp tín lý trong những năm 
học giáo luật. Tôi giữ kỷ niệm đẹp về sự giảng dạy của ông: dĩ nhiên tôi không 
đặt lại vấn đề này. Tuy nhiên sự khiêu khích này lại đặt ra nhiều vấn đề. 
Vấn đề đầu tiên, đây là trường hợp cá nhân của linh mục này. Dù ông đồng tính, 
dù ông nhận biết điều này, thì trước hết đây không phải là chuyện phải đặt thành 
vấn đề. Tuy nhiên, ông thú nhận ông sống như một cặp và không giữ đức khiết 
tịnh, ông không trung tín với lời khấn khiết tịnh ngày ông chịu chức, đây là điểm 
đau đớn nhiều hơn cả. Thêm nữa, ông lại cho phép mình vào trong cơn bão 
truyền thông để thành đề tài cho báo chí ngay ngày hôm trước ngày khai mạc 
Thượng Hội đồng Gia đình, đây là một chuyện rất nặng. Vatican có lý khi tỏ ra 
bất bình và ngưng chức ông. 
Âm mưu lố bịch và vụng về để biện minh của linh mục này thật bỉ ổi. Nói rằng 
hàng giáo sĩ có nhiều người đồng tính và bị chứng hoảng sợ người, đưa ra hình 
ảnh anh em mình như những người bị bầm giập, bị hụt hẫng vì một luật bị cho là 
bất công của Giáo hội là sai, là hoàn toàn bất công. Đây là một tai tiếng trầm 
trọng mà chúng ta không được để mình rơi vào. 
Chúng ta không xét đoán tâm hồn linh mục này. Chúng ta tất cả là những người 
khốn khổ phạm tội. Chúng ta hiểu sự ra đi của linh mục này, cha không thể giữ 
cam kết của mình – cha có thể ra đi khiêm tốn, âm thầm, không ai lên án – 
nhưng chúng ta đòi hỏi vị linh mục ấy không được gây bê bối cho những người 
đặt lòng tin vào các linh mục, không được dìm chức thánh mà cha đã nhận 
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và chúng ta đồng ý, không phát tán nọc độc của nghi ngờ, của ngờ vực lan ra trên 
tất cả anh em mình. Khi sa ngã thì phải khiêm tốn ra đi trong thinh lặng và xin 
ơn tha thứ. Không được lật đổ các vai trò khi lên án Giáo hội! Hình dung xem 
một người đàn ông lừa vợ mình, và thay vì xin lỗi cho sự lừa dối này thì lại biện 
minh cho tội ngoại tình của mình bằng cách đổ tội cho vợ! 
Người ta thường hay trích câu nói của Đức Phanxicô khi hỏi ngài nghĩ gì về một 
người đồng tính đi tìm Chúa: “Tôi là ai mà phán xét họ?”. Người ta nhắc lại, 
trong một buổi tiếp kiến riêng, ngài đã tiếp người bạn đồng tính Argentina của 
ngài, ông này đi với người tình của mình, vv… nhưng Giáo hoàng của chúng ta 
chỉ thực hiện đức ái trong khi đón tiếp tất cả những ai đến gặp ngài. Nơi mỗi 
người này, tín hữu Kitô phải tìm dấu chỉ tình thương của Chúa và thấy cách 
Chúa đã có giao ước với từng người trong chúng ta dù chúng ta như thế nào. Đó 
là điều linh mục chúng ta làm khi chúng ta tiếp nhận và tháp tùng những người 
đồng tính; và rất đông chúng ta đã phục vụ những người này mà không làm ầm 
ĩ… Tuy nhiên, nguyên tắc này của đức ái không đồng nghĩa là thuận với lối sống 
này. Tiếp xúc một cách cá nhân với một người không phải là tạo ra một cách ứng 
xử mẫu. Yêu thương không điều kiện, không phán xét, không lên án những 
người này không có nghĩa là hợp pháp hóa các hành vi của họ! Cũng may là 
chúng ta không bao giờ xét người qua hành vi của họ! Điều này đúng cho mỗi 
người chúng ta, dù cho hành vi của chúng ta như thế nào! Trong Tin Mừng, 
Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta, Ngài tiếp nhận không điều kiện dù họ là 
người như thế nào và Ngài có cùng đòi hỏi như thế với tất cả mỗi người. Đức ái 
và sự thật không tách rời nhau. 
Chúng ta cầu nguyện cho các ký giả và cấp cao của họ. Để họ được trung thực, 
để họ không làm khí cụ cho tất cả các toan tính truyền thông thật hiển nhiên này! 
Trong thời gian tổ chức Thượng Hội đồng Gia đình, chúng ta tín thác Giáo 
hoàng của chúng ta, các giám mục của chúng ta cho Chúa. Cầu xin Thượng Hội 
đồng này là nơi của sự giải thoát thần thánh chứ không phải là nơi giam hãm ý 
thức hệ. Chỉ có Sự thật mới giải thoát. 
Cuối cùng là chúng ta phải cầu nguyện cho vị linh mục này. Hơn bao giờ hết, 
chúng ta phải cầu nguyện cho tất cả các linh mục. Các linh mục hạnh phúc cũng 
như các linh mục đau khổ. Những ai bị sa ngã cũng như những người đứng vững. 
Những người làm tổn thương chúng ta cũng như những người nâng đỡ chúng ta. 
Để tất cả có một ngày tự nguyện nói  ”vâng” để phục vụ… (Tác giả: Linh mục 
Roland-Gosselin: Linh mục địa phận Versailles, 30 tuổi, thụ phong linh mục năm 
2013.) 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Lịch Phụng Vụ: 
_ 10/04/2015: CN XXVII thường niên 
_ 10/11/2015: CN XXVIII thường niên 
_ 10/18/2015: CN XXIX thường niên 
_ 10/25/2015: CN XXX thường niên 
  

VƯỜN ADONG & EVA 
Chuyện bên lề Tông Du Hoa Kỳ: Ai là cái 
bóng của ĐGH vậy?  
 
Tới bây giờ thì mọi người đều thấy mỗi khi ĐGH 
đi đâu cũng đều có một cái 'bóng' không rời khỏi 
Ngài. Một linh mục trẻ, 'đẹp trai', má lúm đồng 
tiền. Người ta, nhất là phái nữ, hỏi nhau rối rít: là 

ai vậy? 
Xin thưa ngay đó là vị thông ngôn tiếng Anh cuả ĐGH, Đức Ông Mark Gerald 
Miles, một linh mục làm việc trong văn phòng Ngoại Giao cuả Toà Thánh. 
Đ.Ô. Miles là công dân Anh Quốc, sinh quán ở Gilbralta, một lãnh địa cuả nước 
Anh nằm ngay cạnh Tây Ban Nha, và do đó Ngài thông thạo hai thứ tiếng, tiếng 
Anh (tiếng mẹ đẻ) và tiếng Tây Ban Nha (cuả ĐGH.) 
Người ta bắt đầu 'để ý' đến ngài trong dịp ĐGH đi thăm Phi Luật Tân. Trong 
cuộc tông du ấy các bài diễn văn đều dọn sẵn bằng tiếng Anh nhưng khi đi tới thị 
trấn Tacloban là nơi mới trải qua một cơn bão lớn có tới 6300 người chết và lúc 
đó một cơn bão nữa đang ập tới, ĐGH nhận thấy bài giảng cuả mình không còn 
hợp cho hoàn cảnh, Ngài hỏi dân chúng rằng: 
“I have a translator, a good translator,” Ngài nói. “May I do that? May I?” (Cha 
có một người thông dịch giỏi, Cha có thể nói tiếng Tây Ban Nha được không? có 
được không?) 
Dân chúng reo vang chấp thuận, và ĐTC đã giảng một bài xuất ra từ đáy lòng và 
chạm vào trái tim cuả từng người một. Bài giảng cảm động nhất cuả cuộc tông 
du. 
Đ.Ô. Miles đã thông dịch nhịp nhàng theo sau lời nói cuả ĐTC, từng chữ một, 
gần như hoàn hảo. Gọi là gần hoàn hảo vì chỉ có một lần duy nhất Đ.Ô. Miles đã 
phải ngập ngừng vì ĐTC dùng chữ 'pollera' (cái váy) theo thổ ngữ cuả Argentina 
trong khi đó thì các nơi khác dùng chữ 'falda'. 
Ngay sau đó, Đ.Ô. Miles trở thành một 'ngôi sao sáng' trên cộng đồng Mạng cuả 

 



 13

Phi Luật Tân. 
Trong cuộc tông du Hoa Kỳ lần này, ĐTC có tổng cộng là 18 bài giảng hoặc diễn 
văn, chỉ có 4 bài bằng tiếng Anh, những bài còn lại đều nhờ ở tài thông dịch cuả 
Đ.Ô. Miles. 
ĐGH không muốn dùng những người thông dịch chuyên nghiệp ngồi ở sau hậu 
trường và chỉ có tiếng nói như là tiếng dội phát ra, Ngài muốn có một con người 
sống động hiểu Ngài để có thể biểu lộ cái tâm tình chân thực cuả mình. 
Những vị giáo hoàng tiền nhiệm đều nói tiếng Anh sành sõi, nhưng đức 
Phanxicô tuy có học tiếng Anh nhưng còn ngập ngừng lắm. Theo lời cuả ĐHY 
Timothy Dolan cuả New York thì "Ngài có khả năng về tiếng Anh nhiều hơn là 
người ta nghĩ, nhưng Ngài không nói mau được." 
Trong cuộc tông du Hoa Kỳ, mặc dù tất cả các diễn văn đều có in phụ bản Anh 
văn, nhưng như mọi người đã biết, ĐGH hay thường đi ra ngoài bản văn để nói 
lên cái tâm tình riêng cuả mình, đó là chưa kể những lúc đối thoại với công 
chúng, giữa những câu chuyên cười, những lời kể lể, và những bàn bạc riêng tư 
giữa các nhà lãnh đạo với nhau. Đ.Ô. Miles sẽ là cái tai và là cái miệng cuả 
ĐGH. 
Tuy được phô trương nhiều trên các hệ thống truyền thông và gặp gỡ nhiều nhân 
vật chóp bu cuả thế giới như ông tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và tổng thống 
Hoa Kỳ Obama, Đ.Ô. Miles luôn luôn nép mình lại để giữ một hình ảnh khiêm 
nhường về mình. 
Ngài từ chối mọi cuộc phỏng vấn, lấy lý do luật lệ cuả văn phòng Toà Thánh 
không cho phép. "Luật về phỏng vấn thì khắt khe lắm," Ngài nói. 
"Tôi sẽ rất nhàm chán," Ngài trả lời bằng một giọng tiếng Anh có British accent 
(giọng người nước Anh). Chỉ tiết lộ mình mới 48 tuổi. 
Tuy thế vẫn có một số đông những người ham mộ lập ra những trang Facebook, 
Twitter nói về Ngài. Họ chuyền cho nhau những hình ảnh, bài viết và cả những 
bài báo nhắc đến tên Ngài. Họ theo dõi Ngài như theo dõi một minh tinh màn 
bạc vậy. 
Có trang Web còn dám tuyên bố cái má lúm đồng tiền cuả ngài là "dễ thương 
chưa từng thấy"! 
Ôi, thế gian mà, 'các cô đội gaọ lên chuà' đấy!...xin Chuá thương xót! 

 Trần Mạnh Trác  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Tình nghĩa Vợ Chồng: khi kẻ mất, người còn lại đời sống sẽ ra sao? 

Có thời ông Tư thường hay đùa, trêu chọc bạn bè rằng: “Đời người đàn ông có 
hai lần sung sướng: Lần cưới vợ, và lần vợ chết. “Bây giờ vợ chết, ông mới ý 
thức được cái câu đùa nghịch đó vô cùng bậy bạ và bất nhân, không nên 
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nói. Có lẽ anh chàng nào nghĩ ra câu nầy là kẻ độc thân, chưa có kinh nghiệm 
chết vợ. Ông ân hận và tự giận mình. 
Sau khi chết vợ, ông như mất hồn, lãng đãng, trí óc để trên mây. Nhiều lần trên 
đường về nhà, ông đi lạc, lái xe qua khỏi nhà rồi mà không biết. Ngày xưa, ông 
hay bực mình mỗi khi được bà nhắc nhở đi lối nầy, quẹo góc kia, và bà cũng nổi 
nóng la nạt ông mỗi khi đi lạc đường. Bây giờ, mong được nghe lời cáu kỉnh gây 
gổ đó, mà không có được. Ông thở dài và đau nhói trong tim như có vật nhọn 
đâm vào. Không thể ngờ, vợ ông không còn trên đời nầy nữa. Bây giờ bà nằm 
ngoài kia, nghĩa địa hoang lạnh âm u. Không còn chầm chập kiểm soát từng 
hành động của ông để mà phê bình sửa sai. 
Mở cửa, bước vào nhà, ông nói lớn như khi bà còn sống: “Em ơi! Anh đi làm 
về.” Trước đây, nếu không nghe tiếng trả lời, ông chạy vụt lên lầu tìm vợ. Bây 
giờ, ông lẳng lặng đến thẳng bàn thờ, thắp ba cây nhang, lạy bốn lạy. Ông thầm 
nghĩ, người ta chỉ lạy vợ khi vợ đã chết rồi, tại sao không ai lạy vợ khi vợ còn 
sống? Dù có gây nên tội lỗi tầy đình, cũng không ai lạy vợ bao giờ. 
Ông nhìn tấm hình màu, ảnh bán thân của bà, có nụ cười thật tươi, hai vành môi 
uốn cong, đôi mắt sáng tinh anh, có ánh tinh nghịch. Ông thấy bà còn đẹp lắm, 
nét đẹp dịu dàng. Thế mà bao nhiêu năm nay, ông không hề biết, và chưa một lần 
nhìn ngắm kỹ cái nhan sắc của vợ. Sống lâu ngày bên nhau, thấy nhau, nhưng 
quên nhìn ngắm, chỉ thấy hình thể tổng quát của nhau. Cũng như nhiều ông có 
vợ thiếu nhan sắc, cũng không bao giờ biết vợ họ xấu. Những ông lấy được vợ 
đẹp, lâu ngày, cũng chẳng còn biết vợ mình là đẹp. Nhiều bà đi xâm môi, xâm 
lông mày xong, về nhà, ông chồng cũng không hề biết có sự thay đổi trên mặt 
vợ. 
Ông Tư gieo mình nằm vật ra tấm ghế bành, hai tay ôm mặt khóc rưng rức như 
đứa bé đi về vắng mẹ. Tiếng khóc buồn bã vang dội trong căn phòng vắng. Ông 
ước sao chuyện thật hôm nay là một giấc mộng dữ, để khi ông thức dậy, thấy còn 
có bà bên cạnh. Có thể ông sẽ bị vợ cằn nhằn trách móc một điều gì đó như 
thường ngày, nhưng thà còn có những phiền hà của vợ, còn hơn là nằm đây một 
mình. 
Ông đã khóc như thế cả tháng mấy nay, mỗi lần đi làm về. Bước vào căn nhà 
vắng vẻ lạnh lẽo, không còn bóng dáng người vợ thương yêu, làm trái tim ông se 
sắt, tâm trí ông trống rỗng mịt mờ. Nỗi đau cũng tan dần theo giòng nước mắt, 
rồi ông thiếp đi trong một giấc ngủ buồn ngắn. Khi thức dậy, ông nhìn quanh, 
đâu đâu cũng có bóng dáng, có kỷ niệm với bà. Tất cả đều còn đó. Vật dụng, đồ 
đạc của bà trước khi chết, vẫn còn để y chỗ cũ, giữ nguyên trạng. Ông không 
muốn thay đổi chuyển dịch gì cả. Trên bàn trang điểm, vẫn còn chiếc lược nằm 
nghiêng nghiêng, thỏi son dựng đứng, hộp phấn, những chai thuốc bôi tay cho 
mịn da, tất cả đều không xê dịch, không sắp xếp lại. Ông tưởng như 
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hương tay của bà còn phảng phất trên từng món vật dụng. 
Mỗi bữa ăn, không còn ai thúc hối, hò hét dục ông ngồi vào bàn ngay, sợ cơm 
canh nguội lạnh. Bây giờ, ông tha hồ lần lữa, không tha thiết đến bữa cơm. Có 
khi chín mười giờ mới bắt đầu ăn, qua loa cho xong, miệng nhạt phèo. Thường 
ông để thêm chén dĩa đũa muỗng đầy đủ cho bà. Rồi thì thầm mời vợ ăn, tưởng 
như bà còn sống, ngồi đối diện và cùng chia vui hạnh phúc trong từng giây phút 
của thời gian. Ông có ảo tưởng như bà còn ngồi đối diện, đang lắng nghe ông 
nói. Hôm nay bà làm biếng phê bình, không mắng trách khi ông làm rơi cơm 
canh ra bàn. Với cách đó, ông tự dối lòng, để có thể nuốt trôi những thức ăn, mà 
vì buồn chán, ông không còn cảm được hương vị ngon ngọt. 
Nhiều khi thức giấc nửa đêm, vòng tay qua ôm vợ, ôm vào khoảng trống, ông 
giật mình thảng thốt, chợt hỏi thầm, bà đi đâu rồi? Khi chợt nhớ bà không còn 
nữa, nước mắt của ông chảy ra ướt cả gối. Có khi úp mặt khóc rưng rức, khóc 
cho đã, cho trái tim mủn ra, và thân thể rã rời. Chiếc giường trở thành trống trải, 
rộng thênh thang. Ông vẫn nằm phía riêng, bên kia còn để trống, dành cho bà. 
Ông ôm hôn cái gối, mùi hương của bà còn phảng phất gợi bao kỷ niệm của 
tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Khi không ngủ được, ông bật đèn nằm đọc sách, 
bây giờ ông không sợ ai cằn nhằn, ngăn cấm đọc sách giữa đêm khuya. Trước 
đây, nhiều khi ông tha thiết thèm đọc vài trang sách trước khi đi ngủ, mà vợ cứ 
cằn nhằn mãi, làm ông mất đi cái thú vui nầy. Bây giờ ông nhận ra vì thương 
chồng, sợ ngày hôm sau ông buồn ngủ, mệt, nên bà ngăn cản, bảo là chói mắt 
không ngủ được. 
Ông tiếc, vợ chồng đã hay cãi vã những chuyện không đâu, chẳng liên quan gì 
đến ai, mà làm mất đi cái vui, cái hòa hợp của gia đình. Có khi chỉ vì tranh luận 
chuyện con khỉ bên Phi Châu, mà đi đến to tiếng, giận hờn, khóc lóc, làm vợ 
chồng buồn giận nhau, dại dột như hai đứa trẻ con ngu dại. 
Tại sao phải gắt gỏng, đâu có được gì, mà làm nhau buồn. Bây giờ muốn nói lời 
ân hận, thì làm sao cho bà nghe được. Ông tự xét, ông là một con người tệ mạt, 
thiếu hiểu biết. Khi có hạnh phúc trong tay thì không biết trân trọng, để đến khi 
mất đi, mới ân hận, mà không còn kịp nữa. 
Nếu được làm lại, ông sẽ đối xử với bà tử tế hơn, nói nhiều những lời êm ái dịu 
dàng. Sẽ không nổi giận khi bà làm chuyện ngang phè, sẽ nhường nhịn bà nhiều 
hơn, và sẽ phớt tỉnh mỗi khi bị bà chê bai, mai mỉa. Nhất là bày tỏ cái lòng ông, 
nói ông yêu thương bà, yêu thương lắm lắm. Đâu có gì ngăn trở, mà những ngày 
bà còn sống, ông không nói được những điều đó. Ông chợt nhớ có ngưòi viết 
rằng, vợ chồng phải đối xử như ngày mai thức dậy sẽ không còn nhau. Vì chẳng 
ai được sống mãi, và cũng không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong giờ sắp tới, 
cho ngày hôm sau. Cuộc đời con người vốn bấp bênh trong định mệnh. 
Lấy kinh nghiện đó, nhiều lần nói với những người bạn mà vợ chồng còn 
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được sống bên nhau, cho họ biết rằng, họ đang có hạnh phúc quý báu, họ nên 
trân trọng giữ gìn, kẻo mai đây, khi chỉ còn chiếc bóng, thì tiếc thương cũng đã 
muộn màng. Đa số có lắng nghe, và tin lời ông là đúng, nhưng họ quên phứt 
ngay sau đó, và không thực hành điều hiểu biết. 
Mẹ ông mất trước vợ sáu tháng. Ông cũng buồn, thương. Nghĩ rằng mẹ già thì 
chết là chuyện thường tình. Nhưng khi mất vợ, ông cảm thấy đau đớn và buồn 
khổ vô cùng tận. Buồn hơn mất mẹ mười lần. Ông tự cảm thấy xấu hổ, vì mất mẹ 
mà lại không đau buồn bằng vợ chết! Có phải ông đã thương vợ hơn thương mẹ 
chăng? Có phải ông là đứa con bất hiếu? Ông cũng không biết, và không so sánh 
được hai cái đau vì mất mát. Nhưng rõ ràng, ông đã ngã gục khi chết vợ 
Có khi quẩn trí, ông muốn chết theo bà. Sao cuộc sống vô vị quá chừng. Rồi mai 
mốt cũng già, bệnh, đâu có thoát được cái chết. Chết bây giờ, nếu còn linh hồn, 
thì còn gặp lại vợ ngay. Nhưng ông sực nhớ nhiều lần bà nói không muốn gặp 
ông lại trong kiếp sau. Bà đâu có thù ghét ông mà nói câu đó nhỉ. Nói chi cho 
ông đau lòng lúc nghe, và còn đau cả đến tận bây giờ. Ông nghe nói, có một loài 
chim, khi một con chết đi, thì con kia ngày đêm kêu thương, bỏ ăn bỏ ngủ, than 
gào cho đến chết. Chim còn chung tình đến thế, mà ông thì còn sống, còn ăn, còn 
ngủ, còn đi làm, còn giữ tiền bạc. Chẳng bằng được loài chim sao? 
Trong căn nhà nầy, đâu đâu cũng có dấu vết của bà. Mở tủ đựng ly chén ra, ông 
đứng nhìn xem, bên trong sắp đặt thứ tự, gọn gàng. Có những thứ mà bây giờ 
ông mới thấy, và không biết công dụng nó làm gì, khi nào thì dùng đến. Bà đã 
mua sắm, sắp đặt cẩn thận. Ông cầm một cái ly, biết vật nầy đã có bàn tay vợ 
đụng đến, ông ghé môi hôn, tưởng đang hôn bàn tay bà. Ba bộ ấm pha trà xinh 
xắn, bà mang về trong dịp đi du lịch bên Nhật, để cho ông thù tiếp bạn bè. Bà 
thương ông đến như vậy đó. 
Hơn cả chục chai rượu nho, rượu mạnh trong tủ kiếng, cũng do một tay bà mua. 
Bà không biết uống, nhưng hễ nghe ai khen rượu ngon, rượu quý, thì bà cũng cố 
mang về cho chồng một vài chai. Ông thường dặn nếu không biết uống rượu thì 
đừng mua, vì khẩu vị của mỗi người khác nhau. Cũng như mình khen mắm nêm 
thơm ngon, nhưng cho Tây ăn, thì họ bịt mũi mà oẹ ra. Bây giờ đứng đây, đưa 
tay sờ vào những chai rượu màu nâu sẫm, lòng ông đầy ân hận, đáng ra lúc đó, 
ông phải nói những lời tử tế ngọt ngào cám ơn, và bày tỏ cái hân hoan với tình 
thương chăm sóc của vợ. Những khi đó, ông đã nói những lời chân thật như đất 
ruộng, làm phụ tấm lòng yêu thương của bà. Ông định nhấp vài hớp rượu để 
tưởng nhớ đến ơn vợ, nhưng rồi đặt chai xuống, và thì thầm hai câu thơ của Vũ 
Hoàng Chương: “Em ơi! lửa tắt bình khô rượu. Đời vắng em rồi say với 
ai?” Mắt ông cay cay, tim đập sai nhịp. 
Tủ áo quần của bà còn nguyên vẹn đó. Những chiếc áo giản dị, màu sắc khiêm 
tốn. Bà phải chờ cho đến khi bán hạ giá thấp nhất mới dám mua. Bà cần kiệm, 
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không dám hoang phí. Đi đám cưới, tiệc tùng, bà không cần phải thay đổi áo 
mới, kiểu nầy, kiểu kia. Bà nói: “Ngay cả ông chồng, còn chưa nhớ được kỳ 
trước mình mặc áo nào, màu gì, huống chi thiên hạ. Họ đâu có dư thì giờ mà vớ 
vẩn nhớ đến cách phục sức của cả trăm người trong bữa tiệc. Mà dù cho họ có 
nhớ đi nữa, cũng không sao, đâu có gì quan trọng. Chắc cũng chẳng ai chê mình 
không có áo quần mới khi tham dự tiệc tùng.” Cái đơn sơ giản dị chân thành của 
bà làm ông thương và mến phục. 
Áo quần của ông, cũng do bà tìm tòi mua giúp. Khi thấy cái áo quần tốt, màu sắc 
trang nhã, giá cả tương đối được, bà hối hả kêu ông chạy gấp đến tiệm thử liền. 
Ngay cả áo quần lót, vớ, cà-vạt, cũng do bà mua cho ông. Bà đem áo quần đã cũ 
sờn vất đi, thay vào các thứ mới. Ông cứ tự nhiên dùng, chưa bao giờ biết kích 
thước đúng của chính ông. Đã có bà lo hết. Bây giờ không còn bà, ông mới thấy 
rõ ràng hơn những gì đã nhận được xưa nay mà vô tình không nghĩ đến. Cầm 
chiếc quần được lên lai trong tay, nhìn đường kim mũi chỉ cẩn thận, ông thấy rõ 
tình thương của bà gói ghém trong đó. Áo quần mùa đông, mùa hè của ông cũng 
được bà sắp xếp riêng từng ngăn cẩn thận. Bà đã cho giặt sạch, kỹ lưỡng trước 
khi được treo xếp vào ngăn tủ áo quần, để dành mặc vào mùa sau. Từ khi có bà 
trong đời, ông mất dần đi khả năng tự lo, tự lập mà ông vô tình không biết. 
Ông nhớ những khi tham dự tiệc tùng, trong lúc ăn uống, khi có chút rau, thịt 
mắc vào kẽ răng, không dùng lưỡi cạy ra được, bà nhìn ông, biết ngay. Bà len lén 
mở ví, kín đáo chuyền tay cho ông một cây tăm bọc trong giấy. Ông xem đó như 
chuyện tự nhiên. Cũng có khi ông quay qua bà hỏi khéo: “Em còn cây tăm nào 
không?” Bà mở ví, đưa cho ông ngay. Trong lúc ăn, có món ngon vừa ý, bà thì 
thầm nhắc ông. Hoặc khi lấy thức ăn, bà chọn cho ông miếng ngon nhất. Những 
lúc đó, ông hơi ngượng, liếc mắt nhìn quanh bàn. Phần ông, thì cứ dặp đại, chưa 
bao giờ phân biệt miếng ngon, miếng dở. Gắp được cục xương không dính chút 
thịt cũng cứ vui. Trong bữa ăn, khi thấy ly nước của ông cạn, bà châm thêm, ông 
hoàn toàn không quan tâm đến. 
Bà biết rõ ông ưa thích món ăn gì, để mỗi ngày nấu nướng. Khi nghe ông khen 
món nào đó, thì hôm sau, bà nấu ngay cho ông ăn. Ông chỉ lờ mờ nhận ra hảo ý 
của bà, nhưng không biết nói một câu nịnh cho vui lòng vợ. 
Nhiều lần ông bà rủ nhau đi du lịch xa, ông có nhiệm vụ lên mạng mua vé máy 
bay, đặt khách thuê sạn. Thế là xong. Phần bà lo cho tất cả các mục còn lại. Từ 
áo quần thường, áo lạnh, áo ngủ, đồ lót, vớ, giày phụ, dép, bàn chải răng, kem, 
kiếng phụ, tăm, thuốc cấp cứu, thuốc dùng ngừa bệnh, điện thoại di động, giây 
cắm điện thoại, máy hình, máy điện toán xách tay và các thứ phụ tùng cần thiết. 
Danh sách của bà đủ bốn mươi tám món. Bà cũng không quên mang theo một ít 
thức ăn khô, phòng khi lỡ đường. Nhiều khi thấy va-li căng kè, nặng nề, ông gào 
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to: “Đi chơi chứ đâu phải là dọn nhà? Sao không mang theo cả cái tủ lạnh cho 
tiện.” 
Một lần đi Âu Châu, cuộc đình công kéo dài, điện tắt và trời bão tố. Ông bà bình 
tâm nằm trong khách sạn, không chút nao núng, vì đã có sẵn một ít thức ăn khô 
mang theo. Thường trước khi đi, bà đọc kỹ và kiểm soát lại chuyến bay, lộ trình, 
các hãng đưa đón, khách sạn, ngày giờ của các ‘tua’ du lịch. Bà bắt ông xuất 
trình giấy thông hành, căn cước, thẻ tín dụng, tiền bạc, kiểm soát lại từng chút 
một, để khỏi quên bất cứ vật gì. Ông cảm thấy khó chịu vì bị vợ xem như đứa trẻ 
con. Nhưng khi vợ mất rồi, ông đi xa mà để quên đủ thứ, nghĩ lại càng thương bà 
hơn. 
Ông thường ham mê xem các trận đấu thể thao. Nhiều lần ông đang đi chơi với 
bạn, bà sợ ông bỏ mất trận đấu, kêu điện thoại nhắc nhở: “Anh nhớ chiều nay 5 
giờ có trận chung kết bóng rổ đó nghe!” Ông cám ơn bà, và thu xếp về cho kịp 
giờ khai đấu. 
Từ khi có gia đình, ông phụ thuộc quá nhiều vào vợ. Không có bà, ông như rơi 
xuống một vực sâu, tối tăm mù mịt, ngày tháng tẻ nhạt. Không gian và thời gian 
dường như thành trống rỗng. 
Mỗi chiều tan sở, ông bâng khuâng không biết đi đâu, về đâu cho đỡ thấy quạnh 
hiu. Khi vợ còn sống, phải lo về ngay, không dám ngồi quán cà phê lai rai, về 
nhà vợ hạch hỏi không dám trả lời thật. Có khi ông điện thoại cho bạn, hỏi chiều 
nay ông đến chơi được không, và xin được ăn cơm tối. Bạn biết ông đang buồn, 
đơn lẻ, nên thường niềm nở chấp nhận. Nhiều lần, ông mua một vài món ăn ở 
tiệm, đem đến nhà bạn góp vào mâm cơm chiều và sau bữa ăn, uống trà, cà phê. 
Ngồi trong ghế bành, đôi khi không nói gì, cầm tờ báo lật qua lật lại, thế mà thấy 
bớt cô đơn trong lòng yên ổn. Rồi cũng phải về cho gia chủ đi ngủ. Ông ra xe, 
nỗi buồn lại dấy lên thấm thiá. Trời đất như rộng thênh thang. Đường về nhà hiu 
quạnh. Nghĩ đến căn nhà trống vắng, lòng ông rưng rưng. 
Mỗi khi mở tủ lạnh tìm thức ăn, thấy trống không, chẳng có thứ gì ăn được. Vài 
ba cây trái đã đen điu thối rữa. Mấy bó rau đã đổi màu đen, khô quéo. Chai nước 
lọc cũng cạn. Không còn gì. Trong nhà không có bàn tay đàn bà, thì xem như 
chẳng còn có cái gì cả. Ông thầm thán phục những người bạn độc thân. Không 
biết làm sao họ có thể sống sót đến tuổi già, mà vẫn vui vẻ, yêu đời, nói cười. Họ 
đã làm gì cho tiêu tán quãng thời gian trống rỗng sau giờ tan sở nhỉ? 
Như một thói quen, những chiều tan sở, ông chạy thẳng ra nghĩa địa, thơ thẩn 
bên mộ bà. Trong nghĩa địa hoang vắng nầy, ông thấy bớt cô đơn hơn là về nhà 
một mình. Cắm vài bông hoa, thắp nén hương. Rồi ngồi trò chuyện, như khi bà 
còn sống. Nói đủ thứ chuyện, nói nhiều hơn cả khi ông bà còn bên nhau. Ông 
độc thọai, và ông cứ tin ở dưới lòng đất, bà đang lắng nghe ông tâm sự. Khi có 
người lạ đi đến gần, ông hơi xấu hổ, nói nhỏ lại, chỉ thì thầm thôi. Ông sợ 



 19

thiên hạ lần tưởng ông đau bệnh thần kinh. Rồi ông hát cho bà nghe. Hát những 
bài kỷ niệm, mà ngày trước, ông bà cùng song ca trong những buổi “Karaoke” tổ 
chức tại nhà bạn bè. Tai ông, vẫn còn văng vẳng giọng bà thánh thót hoà lẫn với 
tiếng hát trầm ấm trên môi ông. Ông hát từ bài nầy qua bài khác đến khô ran cả 
cổ. Nhiều khi ông nằm dài trên cỏ, bên tấm bia mộ ngang bằng, nhìn lên trời cao 
mênh mông và tưởng tượng có bà đang thân thiết nằm bên cạnh. Nghe được cả 
hơi thở của bà. Hơi thở có mùi hương quen thuộc của ngày nào. Ông thèm nghe 
vài lời cằn nhằn trách móc của bà. 
Khi bóng đêm bắt đầu phủ xuống trên nghĩa địa, ông mới uể oải đứng dậy ra về. 
Ông nấn ná không muốn rời khu mộ, nhưng vốn yếu bóng viá và sợ ma, không 
dám ở lại khi đêm đen bao trùm khu nghĩa địa hoang vắng. Ông thì thầm: “Ngày 
mai anh sẽ đến thăm em.” Có những ngày chủ nhật, ông cứ mãi thơ thẩn quanh 
khu mộ. Ông nhận ra rằng, bây giờ ông yêu thương yêu vợ hơn nhiều lần khi bà 
còn sống. Tình cảm ông tha thiết, nồng nàn hơn xưa rất nhiều. 
Mùa đông mưa dầm dề, gió thốc từng cơn trên nghĩa địa trống trải, ông trùm áo 
mưa, ngồi co ro run rẩy trong buốt giá bên mộ bà. Ngày nghỉ ông ngồi từ sáng 
đến trưa, từ trưa đến chiều. Tâm trí miên man mơ hồ vô định. 
Chỉ mới một năm thôi, ông hốc hác, gầy rộc, vì mãi miết đắm chìm trong thương 
nhớ, khổ đau. Nhiều người khuyên ông nên đi bác sĩ tâm lý để điều trị, để tránh 
sa vào tình trạng suy sụp trầm trọng. 
Ông nghĩ, bác sĩ cũng không giúp gì được khi trong lòng ông thương nhớ bà. Bác 
sĩ không thể làm bà sống lại, không thể làm phép lạ cho ông quên buồn. 
Một buổi sáng khi nắng vàng rực rỡ nhảy múa trên khu nghĩa địa, gió mát mơn 
man cỏ cây, tiếng chim kêu văng vẳng. Ông Tư rầu rĩ mang bó hoa hồng đến đặt 
lên mộ bà, định than vãn vài câu cho bớt nỗi buồn thương không dứt được trong 
lòng. Ông ngạc nhiên thấy một tờ giấy cuộn tròn trong bình đựng hoa. Ông giật 
mình, ô kià, lạ chưa, có nét chữ của bà. Ông mở tờ giấy ra đọc. Một bài thơ của 
ai chép tay chữ viết giống hệt nét chữ bà. Những chữ h, chữ g và cả cách đánh 
dấu hỏi ngã. Ông run run đọc: 
“Đừng đứng khóc lóc bên mồ em. Bởi em đâu còn dưới đó nữa. Em đang là ngàn 
gió bay cao trên đồng nội, là ánh dương quang lóng lánh giữa biển trời. Em 
đang tắm trong mưa thu mát dượi. Em đang trên cao, ngàn sao của giải ngân hà. 
Và một sáng mai kia, tiếng chim đánh thức anh. Thì hãy biết đó là tiếng em kêu 
anh. Thôi đừng khóc bên mồ em, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau…” 
Ông đọc đi đọc lại đến ba lần, và chợt nhớ ra đây là lời bản nhạc phổ từ bài thơ 
của bà Mary Elizabeth Frye viết trong cơn xúc động trên một mẫu giấy vụn. 
Trước đó bà Frye nẩy chưa hề bao giờ làm thơ. Bài thơ nầy về sau rất nổi tiếng, 
phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới, được phỏng dịch ra hàng chục ngôn ngữ 
khác nhau. Ông đã từng nghe trong các đám tang người Mỹ. Nhưng khi đó, 
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ông chẳng hề để ý. Bây giờ được đọc lại, ông thấm thiá và ngộ ra: Đúng. Bây giờ 
bà đâu còn nằm dưới đó nữa. Bà đang ở trên miền cực lạc. Bà đang sung sướng 
trong một thế giới khác, không có khó khăn, vất vả, không giận hờn ganh ghét, 
không có chiến tranh giành giựt, và không phải “Đổ mồ hôi trán mới có được 
miếng cơm vào mồm.” Thế thì, tại sao lâu nay ông phải âu sầu thương tiếc khóc 
lóc. Ông đã tự làm khổ ông, tự đọa đày trong vũng đau thương. Nếu bên kia thế 
giới mà bà biết được ông khổ sở rầu rĩ như thế nầy thì bà vui hay buồn? Ông tự 
hỏi, ông đau đớn vì thương bà hay tự thương mình? Bà đang hưởng lạc phúc, thì 
ông phải mừng, chứ sao lại sầu khổ? Nếu ông tự thương mình, thì phải chống tay 
đứng dậy, làm cho ngày tháng còn lại nầy được vui vẻ, hạnh phúc và lành mạnh 
hơn là chìm đắm trong tối tăm mịt mù. Ông đến trước bia mộ và thì thầm: 
“Đúng, em đâu còn nằm dưới lòng đất nầy nữa. Thân xác là cát bụi phải về với 
cát bụi. Không còn là em nữa. Em đã bay cao với gió trên mây vàng long lanh, 
đang rong chơi nơi thiên đường cực lạc. Anh phải biết mừng cho em. Phần anh, 
phải đi nốt tháng ngày còn lại trên hành tinh nầy với những bước chân vững 
vàng, vui vẻ và hạnh phúc cho riêng mình. Đó là bổn phận cấp thiết đối với bản 
thân.” 
Ông lái xe ra về, lòng nhẹ thênh thang. Con đường có nắng vàng reo vui, cây cỏ 
xanh ngắt yêu đời. Tiếng nhạc vui rộn rã vang vang trong xe, ông đã tìm được ý 
nghiã cho tháng ngày vắng bóng vợ. Ông tin rằng, nếu chết là chưa hết, chưa 
vĩnh viễn tan biến, thì ông sẽ gặp lại bà trong tương lai, ở một nơi an bình hạnh 
phúc hơn ở cõi trần thế nầy. Nhưng nếu chết là hết, là xong, thì cũng khỏe. Bà đã 
khoẻ, và mai đây ông cũng sẽ theo bước bà tan vào hư không. 
Về nhà, ông ngồi vào bàn, lập một chương trình sinh hoạt mới cho ngày tháng 
còn lại. Trước đây ông không dám về hưu vì sợ cô đơn, sợ không có việc chi làm 
bận rộn rồi sinh ra quẩn trí mà phát bệnh. Nhưng bây giờ, ông đã có một chương 
trình năng động, phủ kín thời gian trong tuần, còn sợ không đủ thì giờ để thực 
hiện. Nhưng không sao, với ông thì thi hành được chừng năm mươi phần trăm 
cũng đã là thành công rồi. 
Mỗi sáng ông dậy sớm, đi đến phòng tập thể dục, chạy bộ, cử tạ, bơi lội, tập 
yoga, tắm nước nóng. Sau đó họp bạn già uống cà phê, bàn chuyện trời đất thời 
thế. Về nhà đọc email bạn bè, giải quyết các công việc lặt vặt. Rồi ngủ ngay một 
giấc ngắn. Tự nấu nướng lấy, mặc dù có thể đi ăn tiệm, hoặc mua thức ăn về. 
Ông học cách nấu ăn trong mạng vi tính. Đọc bốn năm bài dạy khác nhau, rồi 
chọn lựa, kết hợp, tìm ra cách nấu hợp với khẩu vị mà ông nghĩ là ngon nhất. Từ 
đó, ông ghiền xem truyền hình dạy nấu ăn, ông nấu được những món ngon tiếp 
đãi bạn bè. 
Có một bà góa ỡm ờ đề nghị: “Anh nấu ăn ngon thế nầy, mà ăn một mình cũng 
buồn và uổng quá. Hay là nấu cơm tháng cho em đi, mỗi ngày tới bữa em 
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đến ăn. Hôm nào anh bận, thì báo trước, em sẽ đi ăn tiệm.” 
Ông cười lịch sự đáp: “Cám ơn chị quá khen và đề nghị. Xin cho tôi suy nghĩ lại, 
xem có đủ sức phục vụ chị không, rồi sẽ trả lời sau.” 
Ông bóng bẩy nhấn vào hai chữ ‘phục vụ” làm bà kia đỏ mặt e thẹn. Ông không 
thể tưởng tượng nổi có người nào đó thay thế được vợ ông. Mỗi khi nói chuyện 
thân thiết với bà nào đó, mà trong lòng ông có dấy lên một chút cảm tình, thì ông 
thấy như mang tội với người vợ đã khuất, ông đã thiếu chung thủy. Cứ áy náy 
mãi. 
Ông tham gia các chương trình du lịch xa, đi chơi trên du thuyền. Ông gặp nhiều 
bạn bè, đàn ông, đàn bà, cùng vui chơi. Tham dự các trò đùa tập thể trên du 
thuyền. Nhiều bà góa thấy ông cô đơn, nhắm muốn tung lưới bắt mạng, nhưng 
ông cũng đủ khôn ngoan để né tránh. Ông nói với bạn bè rằng, mình già rồi, 
khôn có lõi, không còn ngu ngơ dại dột như thời trai trẻ, để nhắm mắt chui đầu 
vào tròng. 
Đôi khi ông cũng muốn có bạn gái, có chút chất “mái”, dù không làm gì được, 
nhưng mơ hồ thấy có sự thăng bằng nào đó trong tâm trí. 
Ông đã cùng bạn bè tham gia các chuyến du lịch xa, Âu Châu, Ấn Độ, Phi Châu. 
Bây giờ còn đủ sức để đi, có điều kiện tài chánh thong thả, tham gia kẻo mai mốt 
khi yếu bệnh, khỏi luyến tiếc. Đi theo đoàn đông đảo bạn bè, thì giờ rất sát, eo 
hẹp, làm ông không kịp nghĩ, kịp buồn. 
Trên du thuyền, gia đình người bạn giới thiệu bà Huyền cho ông, bà đẹp, duyên 
dáng, hơi trầm tư, đôi mắt mở to như khi nào cũng ngạc nhiên ngơ ngác, cánh 
mũi thon, môi hình trái tim chúm chím. Bà Huyền xa chồng đã hơn ba năm. 
Lòng ông Tư mơ hồ dấy lên chút cảm tình vì bà đẹp, hiền thục, ít nói. Mấy lần 
hai người ngồi gần nhau trong bữa ăn. Bà Huyền hé lộ một chút tâm sự riêng tư 
cho ông nghe, rằng bà may mắn chạy thoát đến Mỹ vào năm 1975, bà lặn lội 
thân cò nuôi chồng theo đuổi đại học trong bao nhiêu năm. Nhờ may mắn trong 
thương trường, tiền bạc có thời vô như nước. Gia đình vui vầy tràn đầy hạnh 
phúc. Rồi tai họa đổ xuống, chồng bà say mê một cô nhỏ tuổi hơn con gái ông, 
cô nầy làm công cho cơ sở thương mãi của gia đình. Ông chồng li dị bà để vui 
duyên mới. Bà nói rằng, chẳng trách gì ông, một phần cũng lỗi tại bà không 
phòng xa, để cho ông chồng và cô gái có dịp tiếp xúc thường xuyên. Lửa gần 
rơm thì phải cháy. Chia đôi gia tài, bà cho ông cơ sở kinh doanh, bà không cần 
làm nữa, tài sản có thể sống đến khi già chết. 
Ông Tư cũng cảm mến bà Huyền vì cái giọng nói dịu dàng ngọt ngào, trái tim 
nhân áí, và tâm từ bi của bà cùng tấm lòng cao thượng. Khi nhắc đến ông chồng 
cũ phản bội mà không thù hận, không gay gắt giận hờn. 
Bà Huyền biết kiên nhẫn lắng nghe, tôn trọng ý của người khác, dù có khi bất 
đồng quan điểm. Ông Tư cảm thương cho một người đàn bà biết điều như thế 
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mà gặp phải hoàn cảnh không may. Cái tình cảm trong lòng ông đâm mầm nhú 
mộng êm ái. Đôi khi ông cũng giật mình, sợ trái tim ông yếu đuối, đổi cái quan 
hệ bạn bè với bà Huyền thành tình yêu. Ông không muốn mang mặc cảm phản 
bội bà vợ bên kia thế giới. Nhưng cũng là chuyện lửa gần rơm, mối giao hảo thân 
thiết của ông với bà Huyền càng ngày càng khắng khít. Đã có vài lần ông toan 
tính thổ lộ cho bà Huyền mối tình cảm chân thành của ông, nhưng rồi vốn nhát, 
nên lại thôi. Ông tự cười, đã chừng nầy tuổi, trên đầu tóc trắng nhiều hơn tóc 
đen, mà vẫn còn nhút nhát như thời mười sáu tuổi. Cuối cùng, chính bà Huyền đã 
mở đường dẫn ông vào cuộc tình già. Khi ông đi gần đến quyết định mời bà 
Huyền về sống chung, thì bạn bè can gián, cho ông biết bà Huyền là một trong 
ba người đàn bà nổi danh đanh đá độc ác nhất của thành phố nầy. Ai cũng biết, 
mà chỉ riêng ông Tư không biết mà thôi. Ông không tin một vài người, nhưng 
phải tin khi nghe nhiều người khác nói. Ông quyết tâm tìm hiểu, và vô tình gặp 
ông Duẫn là người chồng cũ của bà Huyền trong một buổi họp mặt. Ông lân la 
đến làm quen. Thấy ông Duẫn hiền khô, không rượu, không trà, không cả cà phê 
thuốc lá, và nói năng lịch sự dịu dàng. Bạn bè lâu năm của ông Duẫn cũng xác 
nhận anh nầy là một ‘ông Phật đất’. Hoàn toàn không hề có chuyện gian díu với 
một người đàn bà nào. Bà Huyền cũng không nuôi ông Duẫn một ngày trong đời 
như bà nói, bà đã đặt chuyện, cứ nói mãi, nên tin là có thật. 
Ông Tư mạnh dạn hỏi thẳng Duẫn: “Anh nghĩ sao, nếu tôi cưới bà Huyền, vợ cũ 
của anh?” 
Ông Duẫn gãi đầu, và nói ngập ngừng: “Ô… ô, không nghĩ sao cả. Đó là chuyện 
riêng của bà ấy với anh. Tôi không can dự gì. Chúng tôi đã li hôn lâu rồi. Tại sao 
anh hỏi tôi câu đó?” 
Ông Tư hạ giọng: “Không phải tôi xin phép anh, mà tôi muốn hỏi ý kiến của anh 
về bà ấy. Nhận xét của riêng tôi, thì bà Huyền là một người đoan trang, trinh 
thục, hiểu biết, có trái tim nhân ái. Nhưng theo nhiều người khác thì đó là một 
trong ba bà ác độc nhất của thành phố nầy. Có thật vậy không?” 
Ông chồng cũ của bà Huyền ngửng mặt lên trời mà cười ha hả: “Khoan khoan, 
đừng nói thế mà tội cho người ta. Phần tôi, nếu không nói tốt cho bà ấy được, thì 
cũng không có quyền nói xấu. Tôi không dám có ý kiến gì cả. Có thể bà ấy 
không hợp với tôi, nhưng lại hợp với người khác. Có thể tại tôi bất tài, không tạo 
được hạnh phúc cho gia đình. Biết đâu, bà ấy với anh đồng điệu, hai người có thể 
tạo nên thiên đàng dưới trần thế nầy.” 
Ông Tư ngại ngần và chùn chân, âm thầm lảng xa dần bà Huyền. Bà nầy biết 
được ý định, mắng ông Tư một trận nên thân, chưởi ông hèn nhát, bần tiện, keo 
kiết, không đáng xách dép cho bà. Ông Tư nghe xỉ vả chưởi mắng mà mừng 
húm. May mà chưa có cam kết gì với bà Huyền. Từ đó, ông đâm ra có thành kiến 
với bất cứ người đàn bà nào muốn tiếp cận với ông. 
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Ông Tư đã hết suy sụp tinh thần, tự tổ chức cho ông một đời sống có ý nghĩa, có 
nhiều niềm vui nhỏ nhặt trong đời sống, tránh xa mọi phiền toái của thế gian. 
Trong nhà ông treo một tấm biển lớn, chữ viết theo lối bút họa, ghi lời của một 
người bạn: 
“Có thì vui. Không cũng vui. Được mất đều vui.” 
 
Tràm Cà Mau 
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brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

Phở Đà Lạt 
Vietnamese Cuisine 

39400 Murrieta Hot Spring Rd #107 
Murrieta, CA 92563. 
Tel: 951-600-5700 

Hours: Mon-Sun: 10:00am-9:00pm 

Hiệp Hội Thánh Lễ Đời Đời 
Hội viên sẽ được cầu nguyện trong những Thánh Lễ hàng ngày và được 

thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc Dòng Truyền Giáo 
Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo. 

Thánh Lễ Đời Đời có thể xin cho người thân còn sống hay đã qua đời. 
Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone ( 951 )454 – 0529 

PO Box: 760 Riverside, CA 92513.0060 
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com 

EJ Belle Tiệm Tóc - Nail Day SPA. 
Cựu Giáo Sư thẩm mỷ (40+ năm kinh 

nghiệm). Nhận dạy bằng về tóc hoặc da, 
cung cấp mỷ phẩm,trị các loại mụn 

không để lại thẹo không cần uống thuốc, 
sơn môi giữ nguyên ngày, lip conditioner 
cho phái nam chống khô môi, thâm môi 

Liên lạc: Cô Đào: 714 675 3950 
www.ejbelle.com 

 

Land For Sale: 
Hesperia City. one half acre 
corner lot on paved road near 
Freeway 15 and Main Street off 
ramp.  Zoned 2-8 units per acre. 
Water and electrical @ street. 
Near new Walmart, new hotels, 
and shopping. Only 60k. 
Owner 714 675-3950. 

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

GIÁO XỨ NGHÈO MIỀN BẮC VIỆTNAM 
Ước mong đón nhận hảo tâm của Quí Vị Ân Nhân, xin Thiên Chúa trả công bội hậu 
cho những tấm lòng vàng. Suốt 100 năm qua, Giáo Xứ ước mơ một mái ấm đơn sơ 

cho con cháu có nơi học hành. 
Lm. Quản Xứ: Jacintô VÕ THÀNH CHÂU, SVD: email: hyachau@gmail.com 

Giáo Xứ Trang Cảnh                                                L/L tại Mỹ: 
Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An                              13552 Garden Grove Blvd. 
Xứ Nghèo Miền Bắc - Việt Nam                                Garden Grove, CA 92868 
Tel: 0903-877-053                                                   Tel: 714-226-6175, 714-750-0266 

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, 
Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Cứu 
Thế đầy quyền năng.  Nay con cầu khẩn 
Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp 
thiết hiện nay.  Đọc những lời nguyện 
này 9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày 
với lòng thành tâm sẽ được toại nguyện . 
Được việc hứa in lời nguyện này và tình 
Cha Trương Bửu Diệp.  Thuý Trần 
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

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

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

Lemongrass Asian Cuisine 
Lemongrass Asian Cuisine is home to the finest Thai infusion and 

Vietnamese food in the Inland Empire 
3376 Wentworth Dr, Hemet, CA 92545 

(951) 766-1506 
Website: www.lemongrasshemet.com 

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

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

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

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

951-786-8693 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: 619-282-9696  Fax: 619-516-1279 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  

email: asianprinting@gmail.com  
Chuyên in Thiệp Cưới và  

mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

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

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

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

Liên hệ 951-813-5362  

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

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

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

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

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

Sửa computers & labtops 
Nhận sửa computers, labtops các loại. Giá rẻ cho mọi 

người. 
Liên lạc  KHOA NGUYEN @ 951.834.7709 hoặc 

951.834.6312. 

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

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

Website: www.chrisnrealestate.com

Furniture for Sale  
Nếu ai có cần mua furniture, 

xin liên lạc với Chị Sa 
Tel. : 951-249-2190 

 

Nhận giữ trẻ và dạy Việt Ngữ 
 

Ai có nhu cầu xin liên hệ  
Cô Hương Nhi 

 
Tel. 951-305-1798 

Grand Opening. Brand new dental office:  
Free Exam & Xrays, 50% off Teeth Cleaning & Zoom Whitening. 

Cavity Catcher Dentistry & General and Cosmetic 
42210 Lyndie Lane, Suite B 

Temecula, CA 92591 
(951) 695-5678, www.cavitycatcher.com 

Smile Dental Care, Steven T. Nguyễn 
Cosmetic, Braces & Implants 

Office Hours: Mon-Tue, Fri: 9:00am-5:30pm 
Thu: 10am-6:30pm, Sat: 9am – 2pm 

25100 Hancock Ave. # 112 
Murrieta, CA 92562 
Tel 951-304-7881 

www.murrietasmiledental.com 
 


