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CHÚC MỪNG PHỤC SINH 

 
Kính chúc cha Quản Nhiệm 

Quý ông bà anh chị em  
thuộc CĐ ĐMLV 

tràn đầy ân thánh và niềm vui tâm 
hồn trong suốt mùa Phục Sinh, mùa 
Xuân Giáo Hội, mùa đem lại sự sống 
mới cho mỗi tâm hồn Kitô hữu chúng 

ta. Alleluia! 
 

Chân thành kính chúc. 
BMV CĐ Đức Mẹ La Vang 

Winchester 
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TIN MỪNG 
Ga 20, 1-9 
"Người phải sống lại từ cõi chết". 
 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà 
thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và 
người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: 
"Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để 
Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng 
môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống 
thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô 
theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, 
và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, 
nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới 
mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo 
Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
 SỰ BIẾN ĐỔI KỲ DIỆU 
 "Phục sinh chính là tin mừng rằng Chúa Giêsu sẵn sàng làm phép lạ trong 
cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta để Người thi hành." 

Lm. Mark Link, SJ 

Ernest Gordon có viết một quyển sách tựa đề Through the Valley of the 
Kwai River (Ngang Qua Thung Lũng Sông Kwai), trong đó ông trích dẫn 
một chuyện có thật xảy ra tại một trại tù binh Nhật dọc bờ sông Kwai trong 
thế chiến II. Nhiều người trong chúng ta đã nghe nói về trại này trong cuốn 
phim Bridge Over the River Kwai (Cầu Sông Kwai). Nơi đây 12 ngàn tù 
binh đã chết vì bệnh tật và bị đối xử tàn tệ khi họ phải xây một tuyến đường 
xe lửa.  

Đàn ông bị cưỡng bức lao động dưới cái nóng đôi khi lên đến 120 độ F 
(khoảng 49 độ C). Đầu trần, chân đất, họ vác từng thúng đá trên vai để xây 
cho xong toàn bộ tuyến đường. Họ chỉ mặc mỗi manh áo rách và nằm ngủ 
trên mặt đất không chăn chiếu. 

Nhưng kẻ thù khủng khiếp nhất đối với họ không phải là lính Nhật hay cuộc 
sống gian khổ mà lại là chính họ. 

Theo lời kể của Gordon, vì quá sợ lính Nhật, nên các tù binh đã bị mắc 
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chứng hoang tưởng. Họ lấy luật rừng cư xử với nhau. Họ trộm cắp của nhau, 
nghi ngờ nhau và chỉ điểm lẫn nhau. Bọn canh gác cười nhạo khi thấy 
những người lính da trắng từng kiêu hãnh biết bao giờ đây đang tiêu diệt lẫn 
nhau. 

Thế rồi một điều khó tin đã xảy ra. Hai tù nhân nọ chia nhóm học hỏi Kinh 
Thánh cho các tù nhân khác. Qua việc học hỏi này, dần dà các tù nhân khám 
phá ra Chúa Giêsu là một người đang sống giữa họ. Hơn nữa, họ còn khám 
phá được rằng Chúa Giêsu hiểu rõ hoàn cảnh của họ. Người cũng không có 
chỗ gối đầu vào ban đêm. Người cũng đói khát, trơ trụi. Người cũng bị phản 
bội, cũng nếm roi đòn trên lưng. 

Tất cả những gì về Chúa Giêsu--Người là gì, Người nói gì, Người làm gì--
bắt đầu có ý nghĩa và trở nên sống động. Các tù nhân không còn cho rằng họ 
là nạn nhân của một tấn bi kịch độc ác nào đó. Họ không còn chỉ điểm. Họ 
không còn tiêu diệt lẫn nhau nữa. Sự thay đổi tâm hồn của họ được tỏ lộ 
không đâu rõ rệt cho bằng trong lời cầu nguyện. 

Họ bắt đầu cầu nguyện cho nhau nhiều hơn cho chính mình. Và nếu có cầu 
xin cho chính họ, thì họ chẳng xin cho được điều gì. Mà xin cho sức mạnh 
mới mẻ trong tâm hồn của họ được bộc lộ. Dần dà, cả trại đã được biến đổi, 
đến nỗi không phải chỉ đám lính Nhật mà cả các tù binh cũng phải ngạc 
nhiên. 

Một đêm nọ, sau khi gặp gỡ với nhóm học hỏi Kinh Thánh xong, Gordon 
khập khiễng bước về trại của mình. Đang lúc lần mò trong bóng đêm, ông 
bỗng nghe có tiếng nhiều người ca hát, có người dùng mảnh gỗ để gõ nhịp 
vào loong thiếc. 

Tiếng ca hát và tiếng gõ nhịp làm cho bóng đêm trở nên sống động. Sự khác 
biệt giữa tiếng hát vui tươi lúc đó và cái yên lặng chết chóc của những tháng 
qua là sự khác biệt giữa sự sống và sự chết - sự khác biệt giữa sự chết và sự 
phục sinh. 

Câu chuyện về sự biến đổi trong trại tù của Nhật là một minh họa tuyệt vời 
cho lễ Phục Sinh hôm nay. 
 Phục Sinh là phép lạ làm cho các tù nhân tin tưởng lẫn nhau sau khi đã 

nghi ngờ nhau. 
 Phục Sinh là phép lạ giúp họ biết chia sẻ với nhau thay vì chỉ biết bóc 

lột nhau. 
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 Phục Sinh là phép lạ khiến họ biết giúp đỡ nhau thay vì chỉ tìm cách tố 
cáo nhau. 

Và điều đó đã quy tụ chúng ta lại nơi giáo đường này trong buổi sáng Phục 
Sinh đẹp trời hôm nay. Đối với chúng ta, Phục Sinh là gì? 

- Phục Sinh là sự nhận thức rằng sự biến đổi đời sống nơi các tù nhân kia 
cũng có thể xảy ra trong chính cuộc sống chúng ta. 

- Phục Sinh là sự nhận thức rằng sự thay đổi nơi trại tù binh nọ cũng có 
thể xảy ra trong thế giới chúng ta. 

- Tất cả những gì chúng ta cần thực hiện là những điều mà các tù nhân ấy 
đã thi hành. 

- Tất cả những gì chúng ta cần hành động là mở rộng tâm hồn để đón 
nhận các ơn sủng mà Chúa đã chiến thắng cho chúng ta vào dịp Phục 
Sinh cách đây 2000 năm. 

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tin mừng Phục Sinh là không gì có 
thể chế ngự chúng ta được nữa - +dù là sự ngã lòng, sự bất hạnh, sự ruồng 
bỏ, sự đớn đau và cả kể sự chết. 

Tin Mừng Phục Sinh là chúng ta không cần phải đợi đến khi chết mới được 
tham dự vào quyền năng phục sinh. Chúng ta có thể bắt đầu thi hành điều ấy 
ngay tự bây giờ. 

Như thế, Phục Sinh mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn cho Chúa Giêsu 
Phục Sinh để Người làm cho chúng ta điều mà Người đã làm cho các tù binh 
trong trại tù của Nhật. 

Phục Sinh mời gọi chúng ta hãy để Chúa giúp chúng ta tin tưởng lẫn nhau 
sau khi phản bội nhau. 

Phục Sinh mời gọi chúng ta hãy để Chúa giúp chúng ta yêu thương nhau sau 
khi đã khước từ tình yêu của nhau. 

Phục Sinh mời gọi chúng ta hãy để Chúa giúp chúng ta lấy lại hy vọng sau 
khi chúng ta đã làm hy vọng ấy tan thành từng mảnh. 

Phục Sinh mời gọi chúng ta hãy để Chúa giúp chúng ta nhặt lại những mảnh 
vỡ ấy và bắt đầu lại sau khi chúng ta đã sẵn sàng bỏ cuộc. 

Đây là tất cả ý nghĩa của Phục Sinh. 
- Đó là một tin vui cho biết Chúa Giêsu Phục Sinh đang ở giữa chúng ta, 

ngay trong thánh đường này, vào buổi sáng hôm nay. 
- Đó là một tin vui cho biết Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ, sự 
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chết và chúng ta cũng sẽ như vậy, nếu chúng ta mở rộng tâm hồn cho 
Người. 

- Đó là một tin vui cho biết Chúa Giêsu sẵn sàng làm phép lạ cho chúng 
ta, nếu chúng ta để cho Người thi hành. 

- Đó là một tin vui cho biết không gì có thể tiêu diệt được chúng ta, dù là 
đau đớn, ưu phiền, bị chối từ, tội lỗi và ngay cả sự chết. 

Tóm lại, đó chính là tất cả những gì mà Phục Sinh mang lại cho chúng ta. 
Và đó chính là điều mà chúng ta hân hoan cử hành khi cùng nhau chuẩn bị 
bẻ bánh nhân ngày khai sinh đức tin Kitô Giáo của chúng ta hôm nay. 

SỐNG ĐẠO 
BỐN BÀ VỢ 
Một thương nhân giàu có có 4 bà vợ. Ông yêu người vợ thứ tư nhất, ông tự 
hào về người vợ thứ ba, ông tìm đến người vợ thứ hai như một người bạn 
tâm tình nhưng hầu như chẳng bao giờ chú ý đến người vợ thứ nhất… 

Ông nâng niu chiều chuộng, coi người vợ thứ tư như một món đồ trang sức 
quý, luôn mua sắm cho bà ta những bộ đồ sang trọng đắt tiền. 

Ông cũng rất yêu người vợ thứ ba. Ông tự hào về người vợ này và luôn 
muốn “khoe” vợ với bạn bè. Tuy nhiên, trong ông luôn thường trực nỗi lo sợ 
bà bỏ đi với người đàn ông khác. 

Ông cũng yêu người vợ thứ hai. Ông coi bà như người bạn tâm tình, người 
giúp ông vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bất cứ khi nào gặp 
khúc mắc, ông đều tìm đến bà. 

Người vợ thứ nhất lại là người rất chân thành, chung thuỷ, luôn kề vai sát 
cánh bên ông lo toan chu đáo chuyện gia đình. Tuy nhiên, ông lại không yêu 
bà vợ thứ nhất. Mặc dù bà rất yêu ông, ông hầu như chẳng bao giờ chú ý đến 
bà. 

Một ngày, ông ngã bệnh. Ông tự biết rằng mình sắp từ giã cõi trần. Ông nghĩ 
về cuộc sống giàu sang xa hoa và tự nhủ: “Hiện mình có 4 bà vợ. Nhưng khi 
mình chết, lại chỉ có một mình. Thật cô đơn làm sao!”. 

Ông ta hỏi bà vợ thứ tư: “Tôi yêu mình nhất, luôn dành cho mình sự quan 
tâm đặc biệt và những điều tốt đẹp nhất. Tôi chẳng còn sống được bao lâu 
nữa, liệu khi tôi chết, mình có nguyện đi theo tôi không?”. 

“Không đâu” – Bà vợ thứ tư đáp lại và bước đi. 
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Người vợ thứ ba vốn là niềm tự hào của ta, rồi cũng sẽ bước đi theo người 
khác, bỏ mặc ta mà thôi 

Câu trả lời như một nhát dao cứa vào. Ông hỏi người vợ thứ ba: “Tôi yêu bà 
nhiều lắm, tôi sắp chết rồi, bà có nguyện theo tôi không?”. 

“Không, cuộc sống vẫn đang đẹp mà. Sau khi ông chết, tôi sẽ tái hôn”. Trái 
tim ông run lên đau đớn. 

Sau đó, ông hỏi người vợ thứ hai: “Bất cứ khi nào gặp vấn đề khó khăn rắc 
rối gì tôi cũng đều tìm đến bà. Bây giờ tôi xin bà hãy kề vai sát cánh cùng 
tôi lần cuối cùng. Khi tôi chết, bà có nguyện đi theo tôi không?”. 

Bà vợ thứ hai trả lời: “Xin lỗi, lúc này tôi không thể giúp ông được. Nếu có, 
tôi chỉ đưa linh cữu ông ra nghĩa trang thôi”. 

Người vợ thứ hai – người bạn tâm tình thân thiết thủy chung của ta cũng chỉ 
khóc khi ta chết, đưa ta ra đến mộ rồi quay đầu. 

Ông nghe câu trả lời mà như sét đánh ngang tai. Ông thực sự quá đau đớn vì 
người mà ông nghĩ có thể tin tưởng nhất cũng bỏ rơi ông. Bỗng có một 
giọng nói cất lên: “Tôi sẽ đi cùng ông, đi đến bất cứ nơi nào ông tới”. Ông 
dáo dác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó và nhận ra chính là người vợ 
thứ nhất, người mà chẳng mấy khi ông để ý tới. 

Trông bà gầy và xanh xao quá. Rưng rưng xúc động, ông nói: “Đáng lẽ ra 
trước đây tôi phải chăm sóc bà nhiều hơn nữa”. Chỉ có duy nhất người vợ 
cả, người thường bị ta bỏ mặc, lãng quên khi sống… là kiên quyết đi theo, 
yêu thương ta cả cuộc đời 

Mỗi chúng ta ai cũng có 4 bà vợ. 

Bà vợ thứ nhất chính là tâm hồn ta, thường bị lãng quên khi ta chạy theo tiền 
tài, địa vị, danh vọng, của cải, nhưng nó sẽ theo ta suốt cuộc đời. 

Bà vợ thứ hai chính là gia đình và bạn bè. Cho dù có thân thiết đến mức độ 
nào, khi ta chết, họ cũng chỉ khóc đưa ta ra mộ mà thôi. 

Còn bà vợ thứ ba? Đó chính là của cải, địa vị. Khi chúng ta chết, chúng sẵn 
sàng đi theo người khác. 

Bà vợ thứ tư chính là thân thể của chúng ta. Cho dù ta có chăm chút, trau 
chuốt đến mấy, rồi nó cũng rời bỏ ta khi ta chết. 

Tốt hơn hết là nuôi dưỡng tâm hồn ngay từ bây giờ, vì đó là “người” thân 
tín nhất bên ta. Đừng để phải hối hận vì đã lãng quên nó. Hãy giữ cho tâm 
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hồn thanh thản, đừng coi vật chất, tiền tài ,địa vị ...là đích cuối cùng mình 
phải đạt tới. Tất cả rồi sẽ mất hết khi mình từ giã cõi đời này. Lúc đó sẽ 
chẳng còn lý tưởng, nguyên lý, chủ nghĩa... dù lúc sống cố thề bồi,  nguyện 
suốt đời phấn đấu và trung thành. Vậy thì... đúng như ý nghĩa của câu 
truyện ngắn này. Hãy sống làm người tử tế, quan tâm đến mọi người, làm 
một người có ích cho xã hội và Giáo Hội. 

                   TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha tiếp kiến 20 ngàn tín hữu hành hương 

 

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến chung dành cho 20 ngàn tín hữu hành 
hương sáng ngày 4-4-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã hài lòng kể lại cuộc tông 
du của ngài tại Mêhicô và Cuba. 

Vì mới viếng thăm mục vụ tại Mêhicô và Cuba từ ngày 23 đến 29-3-2012, 
ĐTC đã dành bài huấn dụ để thuật lại cho các tín hữu những nét nổi bật 
cũng như cảm tưởng của ngài về chuyến viếng thăm, đồng thời ngài không 
quên nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa Tam Nhật Thánh. 

 "Anh chị em thân mến, cuộc tông du tại Mêhicô và Cuba đã để lại nơi tôi 
những ấn tượng mạnh mẽ. Chúa đã cho tôi đến đại lục này để khích lệ dân 
chúng tại đó sống trong hy vọng và cùng nhau dấn thân xây dựng một tương 
lai tốt đẹp hơn. Tại Mêhicô, tôi đã nhắc nhở về sự cần thiết phải nhìn nhận 
các quyền căn bản của con người, trong đó nổi bật là quyền tự do tôn giáo. 
Qua niềm vui được biểu lộ, tôi đã đề cập đến lòng kiên trì hy vọng của các 
tín hữu Kitô tại Mêhicô, đang phải đương đầu với bạo lực và nạn tham 
nhũng. Môn đệ của Chúa phải chiếu tỏa niềm vui được làm Kitô hữu và 
thuộc về Giáo Hội của Chúa. Từ niềm vui ấy nảy sinh nghị lực để phụng sự 
Chúa Kitô trong những hoàn cảnh khó khăn. 

"Tại Cuba, tôi đã khích lệ Giáo Hội Công Giáo tiếp tục sứ mạng loan báo 
Tin Mừng. Tôi lập lại rằng Cuba và thế giới cần thay đổi. Họ có thể thực 
hiện điều đó nếu mỗi bên cởi mở đối với sự thật trọn vẹn về con người, để 
đạt tới tự do. Khi Thiên Chúa bị gạt bỏ, thì thế giới trở nên đố kỵ đối với con 
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người. Các bạn thân mến, chúng ta sắp bước vào Tam Nhật Vượt Qua để cử 
hành mầu nhiệm trọng yếu của đức tin, đó là cuộc khổ nạn, cái chết và sự 
sống lại của Chúa Kitô. Toàn thể cuộc đời của Chúa Giêsu đều qui hướng 
"vào giờ ấy", giờ của tình yêu cho đến cùng. Chúng ta hãy để cho tình yêu 
Chúa đến cùng chúng ta, hãy để cho mình được tình yêu Chúa biến đổi để 
sự phục sinh được thực sự diễn ra nơi chúng ta". 

Mời gọi tham dự Tam Nhật Thánh 

Cuối bài huấn dụ, ĐTC nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa tam nhật thánh, từ 
chiều mai với thánh lễ kỷ niệm Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể và mời gọi 
tất cả sống 3 ngày này với tất cả lòng sốt sắng. 

Buổi tiếp kiến được tiếp tục với phần giới thiệu các phái đoàn lên ĐTC và 
ngài tóm tắt ý chính bài huấn dụ đồng thời chào thăm họ. 

Sau cùng, bằng tiếng Ý, ĐTC đặc biệt chào thăm 4 ngàn sinh viên thuộc 200 
đại học tại nhiều nước, đang tham dự Hội nghị quốc tế do Giám hạt Opus 
Dei tổ chức. Ngài nói "Các bạn thân mến, các bạn đến Roma nhân dịp Tuần 
Thánh để cảm nghiệm đức tin, tình thân hữu và sự phong phú tinh thần. Tôi 
mời gọi các bạn hãy dành những ngày này để đào sâu sự hiểu biết về Chúa 
Giêsu, đáp lại tiếng gọi yêu thương mà Chúa gửi đến mỗi người trong các 
bạn. Về vấn đề này tôi muốn nhắc nhớ điều mà thánh Josémaria Escrivà, vị 
Sáng lập Opus Dei đã viết: "Tất cả những gì được thực hiện vì tình yêu đều 
đạt được vẻ đẹp và sự cao cả". 

ĐTC không quên chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. 
Ngài nhắn nhủ rằng "Các bạn trẻ thân mến, ước gì việc chiêm ngắm cuộc 
khổ nạn, cái chết và sự sống lại làm cho các bạn kiên vững hơn trong việc 
làm chứng tá Kitô. Và hỡi anh chị em bệnh nhân thân mến, hãy kín múc từ 
Thập Giá Chúa Kitô sự nâng đỡ thường nhật để vượt qua những lúc thử 
thách và đau buồn. Và hỡi các đôi vợ chồng mới cưới, ước gì các con được 
sự khích lệ từ mầu nhiệm Vượt Qua mà chúng ta chiêm ngắm trong những 
ngày này, để biến gia đình các con thành một nơi yêu thương chung thủy và 
phong phú". 

 G. Trần Đức Anh OP 

 
Cuba đã công nhận ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày lễ nghỉ toàn 

quốc 
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Miami 31/3/2012.- Tin của hãng thông tấn Reuters cho biết nhà nước Cuba 
đã quyết định Thứ Sáu mồng 6 tháng Tư 2012, tức Thứ Sáu Tuần Thánh là 
ngày nghỉ lễ chính thức của toàn dân Cuba. Quyết định này là thể theo lời 
yêu cầu của ĐGH Bênêđictô XVI khi Ngài hội kiến với Tổng Thống Raul  

Castro trong ngày thứ Ba vừa qua. 

Cơ quan thông tấn nhà nước Cuba cũng cho biết sau này chính quyền sẽ 
quyết định các ngày Thứ Sáu Tuần Thánh trong tương lai có phải là ngày lễ 
nghỉ chính thức và vĩnh viễn của dân chúng Cuba hay không 
Khi ông Fidel Castro thiết lập chế độ cộng sản tại Cuba vào năm 1959, tất cả 
các ngày lễ quan trọng của Công Giáo đã không còn được coi là ngày lễ 
nghỉ toàn quốc nữa. Đến năm 1998, Chủ Tịch Fidel Castro đã tái lập ngày lễ 
Giáng Sinh là ngày lễ nghỉ chính thức của toàn quốc. Quyết định lịch sử này 
là do lời yêu cầu của ĐGH Gioan Phaolô II với ông Fidel Castro khi ngài 
viếng viếng thăm Cuba và nhờ cuộc viếng thăm này, liên hệ ngoại giao giữa 
Vatican và Cuba đã được nối lại 

Truớc tin chính quyền Cuba nhận ngày thứ Sáu Tuần Thánh là ngày lễ nghỉ, 
phát ngôn viên Tòa Thánh, LM Federico Lombardi tuyên bố “ Đây là một 
dấu hiệu tích cực”. 

Ngài nói thêm “ Tòa Thánh hy vọng rằng sự kiện này sẽ khuyến khích nhiều 
người tham dự các nghi thức tôn giáo và các nghi lễ trong Tuần Thánh trong 
tương lai. Cuộc viếng thăm của ĐGH sẽ tiếp tục mang lại những kết quả 
mong muốn cho Giáo Hội và cho cả dân chúng Cuba” 
Trong cuộc viếng thăm Cuba, Đức Thánh Cha đã thúc giục chính quyền đảo 
quốc này thay đổi và yêu cầu để cho Giáo Hội có vai trò tích cực hơn trong 
thời gian chuyển đổi. 

Ông Raul Castro lên thay thế ông Fidel Castro vào năm 2008. Từ đó ông đã 
đưa ra nhiều biện pháp cải tổ kinh tế và mới đây ông công bố sẽ sa thải 1 
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triệu nhân viên làm việc cho chính phủ. 

Áo Thánh Chúa Giêsu và các cuộc hành hương vĩ đại 
 LM. NGUYỄN HỮU THY 

Trong bản Phúc Âm thứ bốn, thánh sử Gioan đã trình 
thuật: Đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá xong, bọn 
lính lấy áo của Người chia ra làm bốn phần, mỗi người 
một phần. Họ cũng lấy cả áo dài của Người nữa. Nhưng 
chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên 
xuống dưới. Vậy, họ nói với nhau: Đừng xé áo ra, cứ bắt 
thăm, ai được thì lấy hết.“ (19,23-24) 
Chiếc áo dài không có đường khâu này của Chúa Giêsu 
hiện là một trong những thánh tích quan trọng của Kitô 
giáo hiện đang được bảo quản một cách cung kính và 
cẩn mật tại nhà thờ chính tòa Giáo Phận Trier, CHLB 
Đức. 
Và từ trên 800 năm nay, hằng ngày có cả hàng ngàn người từ khắp nơi trên 
thế giới tuôn về kính viếng và tham quan thánh tích đầy ý nghĩa này. Theo 
tương truyền, thánh nữ Helena (257-336), thân mẫu hoàng đế Constantin, đã 
cho cung nghinh di tích thánh “Tunica Christi“, chiếc áo dài không có 
đường khâu này của Chúa từ Thánh Địa Palestina về Trier, một thành phố cổ 
kính nhất của Đức quốc. 

Lịch sử đã ghi là vào năm 327, dù đã tuổi cao sức yếu, nhưng nữ hoàng 
Helena đã sốt sắng đi kính viếng Thánh Địa Palestina, quê hương của Chúa 
Giêsu. Và theo trình thuật của hai Đức Giám Mục Gelasius thành Caesarea 
và Ambrosius thành Milan, thì nữ hoàng Helena đã ra lệnh cho khai quật 
toàn bộ khu đồi Golgota, nơi Chúa bị đóng đinh, để khôi phục lại tình trạng 
nguyên thủy của vùng đất đã thấm đượm Máu Thánh Chúa Cứu Thế, vì 
trước đó hơn một thế kỷ, hoàng đế Aelius Hadrian đã cho đắp toàn bộ đồi 
Golgota thành một ngọn núi đất nhân tạo khổng lồ, với thâm ý là phi tang tất 
cả mọi dấu tích Kitô giáo tại đây. Và trong quá trình khai quật này, người ta 
đã tìm thấy cây Thánh Giá của Chúa còn nguyện vẹn. 

Trong khi đó Áo Thánh Chúa vẫn chưa được nhắc tới trong các sử liệu này. 
Mãi về sau, vào khoảng thế kỷ XII, người ta mới đọc thấy trong sử liệu 
“Gesta Treverorum“, trong Biên Niên Sử thành phố Trier, có ghi rằng, trong 
cuộc hành hương Thánh Địa Palestina ấy thánh nữ Helena cũng đã cho sưu 
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tầm và tìm thấy được chiếc áo dài của Chúa hãy còn nguyên vẹn và bà cũng 
truyền lệnh cung nghinh về thành phố Trier. Từ đó tới ngày nay, chiếc 
“Tunica Christi“ vẫn luôn được bảo quản tại nhà thờ chính tòa Trier. Trong 
sử liệu này cũng ghi rõ vào ngày 1.5.1196 chiếc áo dài của Chúa được 
chuyển từ ca tòa phía đông nhà thờ chính tòa về quàn tại bàn thờ chính, 
nhưng không hề đề cập tới thời gian chiếc Áo Thánh của Chúa đã được quàn 
tại ca tòa phía trong bao lâu. 

Các cuộc hành hương kính viếng Áo Thánh Chúa 
Nhưng vào năm 1512, nhân dịp thăm viếng thành phố Trier, hoàng đế 
Maximilian đã yêu cầu được chiêm ngưỡng Áo Thánh Chúa, một thánh tích 
quý báu và quan trọng vào bậc nhất của Kitô giáo nói chung và của Giáo 
Phận Trier nói riêng, mà trong hàng bao thế kỷ qua đã được quàn giữ kín 
trong một chiếc tủ bằng gỗ được niêm phong cẩn mật. Trước hoàn cảnh bất 
khả kháng ấy, vào ngày 14.4.1512 Đức TGM Reichard von Greiffenklau, 
Giám Mục giáo phận Trier lúc bấy giờ, đành phải mở các khóa niêm phong 
tủ chứa đựng chiếc Tunica Christi và đem ra trưng bày trên bàn thờ chính 
của nhà thờ chính tòa trước sự hiện diện của hoàng đế Maximilian, của 
nhiều vị Giám Mục và của đông đảo các chức sắc đạo đời. 

Khi nghe tin chiếc Áo Thánh của Chúa được mang ra trưng bày cho hoàng 
đế, các Giám Mục và các quan chức khác khác chiêm ngưỡng, hàng ngàn 
giáo dân đã tuôn về Trier và yêu cầu cho họ cũng được hạnh phúc chiêm 
ngưỡng và tôn kính Áo Thánh của Chúa. Trước yêu cần khẩn khoản và hợp 
lý đó, Đức Tổng Giám Mục Reichard von Greiffenklau đã ra thông cáo cho 
trưng bày công khai Áo Thánh Chúa tại nhà thờ chính tòa Trier. Tin vui này 
bay tỏa khắp nơi trong Giáo Hội và hàng triệu người từ khắp nơi đã tuôn đổ 
về Trier để chiêm ngắm và kính viếng. Truyền thống thánh thiện ấy vẫn lưu 
giữ mãi cho tới ngày nay. 

Trong thế kỷ XX vừa qua, Áo Thánh Chúa đã ba lần được trưng bày công 
khai. Đó là vào các năm 1933 có trên hai triệu người về kính viếng thánh 
tích này; năm 1959 có 1,8 triệu khách hành hương có mặt tại Trier và năm 
1996 có khoảng một triệu người thuộc mọi tôn giáo và mọi màu da về Trier 
tôn kính Áo Thánh Chúa. 

Đặc biệt năm 2012 này, dịp kỷ niệm năm thứ 500 Áo Thánh Chúa lần đầu 
tiên được trưng bày công khai cho giáo dân chiêm ngưỡng và tôn kính 
(1512). Bởi vậy, Giáo Quyền giáo phận Trier sẽ long trọng tổ chức trưng 



 12

bày Áo Thánh Chúa trong vòng một tháng, từ ngày 13 tháng 04 đến ngày 13 
tháng 05. 2012, để các khách hành hương trong Giáo Phận cũng như trên 
khắp thế giới về chiêm ngưỡng và tôn kính. 

Hiện trạng Áo Thánh Chúa 

Trước hết, trên phương diện khoa học người ta không thể xác định một cách 
chính xác thời gian ra đời của chiếc áo. Một điều chắc chắn là do điều kiện 
bảo quản trong các thế kỷ trước kia không được tốt và qua các cuộc thuyên 
chuyển tử chỗ này qua chỗ kia, đã làm cho chiếc Áo Thánh Chúa hóa dạng 
và nhất là chất vải của chiếc áo thay đổi dần tính chất nguyên thủy của nó. 
Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu khoa học của các nhà chuyên môn người 
Thụy Sỹ về chất vải, thì người ta có thể khẳng định được rằng, thứ vải của 
chiếc “Tunica Christi “ phát xuất vào thời Chúa Giêsu. 

Mục Đích các cuộc hành hương Áo Thánh Chúa 

Đối với các tín hữu, chiếc Áo Thánh của Chúa là một thánh tích cụ thể nhắc 
bảo và hướng dẫn họ đến cùng Đức Kitô, suy niệm về cuộc sống, cuộc tử 
nạn và biến cố phục sinh vinh quang của Người. Nói cách khác, mục đích 
các cuộc hành hương Áo Thánh Chúa là để tôn thờ chính Đức Kitô, Đấng đã 
được sinh ra, đã chịu chết cho hạnh phúc chân thật và vĩnh cửu của con 
người, chứ không phải dừng lại nơi việc chiêm ngắm chiếc áo thuần tuý. 
Nhất là tính chất hoàn toàn đặc thù của chiếc áo từ trên xuống dưới không 
có đường khâu là một biểu tượng cho chính Đức Kitô, Đấng hôm qua, hôm 
nay và mãi mãi, vẫn không hề thay đổi, vẫn yêu thương và mưu tìm hạnh 
phúc chân thật cho tất cả mọi người không phân biệt giáo phái, tôn giáo, tín 
ngưỡng, chính kiến hay văn hóa, v.v… Vâng, chiếc Áo Thánh Đức Kitô là 
một lời mời gọi tha thiết và khẩn trương mà chính Người đã tỏ bày trước khi 
bước vào cuộc tử nạn, là mong muốn cho tất cả mọi tín hữu biết can đảm 
vượt lên trên mọi khác biệt, mọi biên giới ngăn cách để hợp nhất nên một 
trong tình huynh đệ chân thành. Vì thế, tính cách lịch sử của chiếc áo chỉ là 
vấn đề thứ yếu, không nhất thiết phải được đặt ra. 
Chính trong cuộc hành hương vĩ đại năm 1959 tất cả các tín hữu có mặt 
trong cuộc hành hương đã cùng đồng thanh cầu nguyện: 

„Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc thế gian, xin thương xót chúng con 
và mọi người trên thế giới. Xin thương đến toàn thể các tín hữu Chúa và xin 
hợp nhất lại với nhau, tất cả những ai đang sống trong chia rẽ và ngăn 
cách. Amen“ 
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Gp. Bà Rịa: Cung hiến Thánh đường giáo xứ Hải Đăng 

Lm Giuse Nguyễn Hữu An 

 
Để có niềm vui tạ ơn hôm nay, giáo xứ Hải Đăng đã trải qua bao biến cố 
thăng trầm để từng trang sử của giáo xứ in đậm dấu ấn tình yêu quan phòng 
của Thiên Chúa và Mẹ Maria. 

Sáng ngày 17.3.2012, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Gp. Bà 
Rịa đã long trọng cử hành Thánh lễ Cung hiến Thánh đường Hải Đăng với 
sự hiện diện của 70 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ, hàng ngàn quan khách, 
ân nhân, thân nhân xa gần và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ. 

Chuẩn bị cho ngày Lễ Tạ ơn, Cha Quản xứ Phêrô Trần Thanh đã mời tôi đến 
giúp tĩnh tâm 3 ngày cho bà con giáo dân. Anh em cùng lớp, khóa III ĐCV 
Sài gòn đến chúc mừng và chia vui. Một người anh em xây dựng được một 
ngôi Nhà thờ mới, anh em cả lớp hân hoan hòa chung niềm vui tạ ơn. Những 
ngày sống tại Hải Đăng, tôi cảm nhận sức sống thiêng liêng của cộng đoàn 
nhờ mọi người hiệp nhất yêu thương cùng nhau xây dựng giáo xứ. 

Từ Long Hải qua hướng cầu Phước Tỉnh bắc ngang sông Cửa Lấp, Nhà thờ 
Hải Đăng bề thế trên một ngọn đồi, tháp chuông cao vút vươn lên giữa bình 
nguyên rộng lớn. 

Cách đây hơn 40 năm, nơi đây là miền đất hoang vu ít dấu chân người. Miền 
đất hoang sơ còn nhiều quyến rũ của thiên nhiên. Kể từ khi Cha Giacôbê 
Trần Mạnh Thắng đưa 100 giáo dân từ La Ngà đến lập nghiệp khai phá miền 
đất mới lập nên giáo xứ Hải Đăng, Nhà thờ như ngọn hải đăng tỏa ánh sáng 
đức tin mời gọi dân chúng khắp nơi tụ về miền “đất lành chim đậu”. Dân 
chúng sống bằng nghề đánh cá ven sông và cửa biển, họ còn làm rẫy, làm 
rừng. Đường đi khó khăn hiểm trở. Chưa có đường giao thông và cũng chưa 
có điện, chẳng có điện thoại. Nhà thờ cũng chỉ là mái tranh vách lá. Nhà thờ 
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nghèo giữa cộng đoàn nghèo. Hiện diện, đồng hành, chia sẻ Tin Mừng Chúa 
Giêsu với người nghèo để giúp họ thăng tiến là lý tưởng sống của linh mục 
mở đường nơi miền đất “khỉ ho cò gáy” này. Qua những thăng trầm lịch sử, 
nay giáo xứ đã lớn mạnh và là nơi quy tụ nhiều đồng bào di dân đến định cư. 

 
Hơn 40 năm hình thành và phát triển 

Ngày 10/4/1970, Cha Giacôbê Trần Mạnh Thắng (1921 – 1985) từ Phước 
Tỉnh đem theo khoảng 100 giáo dân, mà nòng cốt là số gia đình đã theo cha 
Giacôbê từ La Ngà (Định Quán) về Tam Hiệp (Biên Hòa), sang bến đò sông 
Cửa Lấp, đối diện với xã Phước Tỉnh để lập nghiệp. Miền đất này, sau đó đã 
được Cha Giacôbê đặt tên là Hải Đăng. Lúc đó, Hải Đăng là một vùng đất 
hoang sơ, dân chúng đi chài đánh cá ven sông Cửa Lấp và trồng lúa để sinh 
sống. 

Một thời gian sau, Hải Đăng đã được Đức Giám mục Giuse Lê Văn Ấn ký 
sắc lệnh thành lập giáo xứ vào ngày 09 – 03 – 1970 (theo Kỷ yếu Giáo phận 
Xuân Lộc 1974, trang 292). 

Trong thời gian mới thành lập, Cha Giacôbê và cộng đoàn đã làm một Nhà 
thờ bằng cây, mái lợp tôn để cử hành Thánh lễ. Đến năm 1974, gồm có 214 
hộ gia đình, với 1.765 giáo dân (theo Kỷ yếu Giáo phận Xuân Lộc 1974, 
trang 292). 

Sau biến cố 30/4/1975, Cha Giacôbê và một số giáo dân phân tán đi nước 
ngoài và các nơi khác. Lúc đó, có cha Matthêu Trần Trinh Khiết đến và ở lại 
chăm sóc cộng đoàn, thì số giáo dân chỉ còn khoảng 600 người. Đến năm 
1978, Cha Matthêu về Thủ Đức. 

Từ 1978 – 1992 là giai đoạn giáo xứ Hải Đăng không còn linh mục trực tiếp 
cư ngụ tại giáo xứ. Mọi công việc về mặt tôn giáo do Cha Phaolô Vũ Minh 
Trí, chánh xứ Nam Bình, hướng dẫn. Hằng tuần, Cha Phaolô vào dâng lễ 
cho cộng đoàn vào ngày Chúa Nhật. 
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Trong thời gian này, Cha Phaolô đã cùng với cộng đoàn xin được phép để 
xây dựng một ngôi Nhà thờ tường gạch, mái lợp tôn ximăng. Ngôi nhà thờ 
này được sử dụng từ năm 1985 cho đến khi bị cơn bão Durian (5/12/2006) 
tàn phá. 

Từ năm 1989 – 1992, giáo xứ có thầy GB Nguyễn Văn Bộ đến giúp xứ. Sau 
khi lãnh tác vụ linh mục, Cha GB Nguyễn Văn Bộ được cử làm Chánh xứ 
Hải Đăng từ 1993 – 1994. Trong suốt thời gian giúp xứ với tư cách là thầy 
xứ và nhất là từ khi làm cha xứ, Cha Gioan đã làm các chòi lá, để có nơi cho 
các em học giáo lý, xây dựng lại các cơ cấu của giáo xứ: Giáo lý viên, Gia 
trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ… 

Từ năm 1994 – 2002, giáo xứ được điều hành bởi Cha PX Nguyễn Văn Đạo. 
Trong thời gian này, Cha Phanxicô đã dần đưa mọi sinh hoạt của giáo xứ 
vào nề nếp. Về mặt cơ sở vật chất, Cha Phanxicô đã cho lát đá chẻ, mở rộng 
lối đi xung quanh Nhà thờ, làm lại các chòi cho các em học giáo lý, xây 
dựng mới Nhà hội và Nhà xứ, trang bị lại hệ thống âm thanh của Nhà thờ. 
Bộ mặt của giáo xứ đã khang trang hơn. 

Từ năm 2002 – 2004, Cha Phanxicô được Đức Giám mục cử làm chánh xứ 
Nam Bình, nhưng vẫn tiếp tục quản nhiệm giáo xứ Hải Đăng. 

Từ ngày 5/2/2004, Cha Phêrô Trần Thanh Sơn được Đức Giám mục Xuân 
Lộc bổ nhiệm làm chánh xứ Hải Đăng. Tiếp tục công việc của các cha tiền 
nhiệm, cha Phêrô đã củng cố và phát triển các đoàn thể trong giáo xứ. 

Sau cơn bão Durian (5/12/2006), nhà thờ bị hư hại nặng, không thể sửa 
chữa. Do đó, khi được sự đồng ý của Đức Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Cha 
Phêrô đã cùng với cộng đoàn quyết tâm xây dựng lại một ngôi Nhà thờ mới. 
Để thực hiện được ước mơ này, toàn giáo xứ đã nỗ lực cầu nguyện và đóng 
góp với tất cả khả năng của mình. Đồng thời, giáo xứ cũng kêu gọi và đã 
nhận được rất nhiều lời cầu nguyện và sự giúp đỡ rất tận tình của quý ân 
nhân xa gần, trong và ngoài nước. 

Trong tiến trình xây dựng ngôi nhà thờ mới, giáo xứ đã xây dựng một dãy 
nhà dài 65m, rộng 14m, hành lang mỗi bên 2m. Trong đó, 40m được được 
sử làm Nhà thờ tạm, phần còn lại được sử dụng làm phòng hội, phòng ở cho 
khách, phòng giúp lễ, nhà máy lọc nước và nhà vệ sinh chung. 

  Hướng về tương lai 
Cha Sơn cho tôi biết, tổng diện tích giáo xứ đang sở hữu là 53.000m2. Tọa 



 16

lạc tại phường 12 Thành phố Vũng Tàu nên giáo xứ là nơi thật lý tưởng cho 
những sinh hoạt hội đoàn giữa những vườn cây xanh ngát tỏa bóng mát. 

Nổi bật giữa khuôn viên rộng rãi là ngôi Nhà thờ mới thật nguy nga. Hai 
tầng với tổng diện tích xây dựng đến 3.500m2. Tầng trệt có nhà nguyện 
Chầu Thánh Thể, 11 phòng giáo lý, phòng truyền thống, phòng hài cốt, văn 
phòng giáo xứ. Tầng lầu là Nhà thờ, mái đúc bêtông, có sức chứa cả ngàn 
người, cung thánh rộng thoáng. Tháp chuông cao 40m với 3 quả chuông hòa 
âm Sol, Si, Re ngân vang khắp bình nguyên rộng lớn. Nhà xứ mới cũng thật 
đẹp và nhiều phòng. 

Bệnh viện đa khoa, trường đại học, trung học và nhiều công trình khác đang 
được xây dựng trong địa bàn giáo xứ Hải Đăng. Nhiều di dân từ Phước 
Tỉnh, Vũng Tàu sẽ đến lập nghiệp nơi đây. Nhìn xa trông rộng, Cha Sơn ưu 
tư cho những đường hướng mục vụ trong tương lai. 

Song song với việc xây dựng cơ sở vật chất, cha xứ đã nâng cao đời sống 
tinh thần, củng cố các hội đoàn: Gia trưởng, các Bà mẹ Công giáo, Lêgiô, 
huynh đoàn Đaminh, Phan Sinh tại thế và quan tâm nhiều đến giới trẻ và các 
em thiếu nhi. Sau 8 năm nhận xứ, ngài đã làm thay đổi bộ mặt giáo xứ. Nay 
Hải Đăng như ngọn đèn tin yêu tỏa sáng. 

Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nhà thờ luôn là biểu trưng của cuộc sống. Nhà 
thờ là nhà của con người, chính nơi đây con người nhận lấy sự sống mới và 
cũng chính nơi đây, con người được yên nghỉ sau cuộc sống tạm bợ nơi trần 
gian. Nhà thờ còn là nơi chứng kiến biết bao buồn vui của kiếp người. Nhà 
thờ là nơi gặp gỡ giữa trời cao đất thấp là nơi gặp gỡ giữa con người với 
Thiên Chúa. Nhưng quan trọng hơn cả, nhà thờ là nơi gặp gỡ giữa người 
với người. Gặp gỡ trong lời cầu nguyện, gặp gỡ nhau trong chia sẻ, gặp gỡ 
nhau trong lời chào bình an, trong cái bắt tay của tha thứ, của hòa giải. 
Gặp gỡ nhau để nối kết vòng tay với người khác, gặp gỡ nhau để cùng trở 
lại cuộc sống với lòng hăng say và nhiệt thành hơn. 

Hiệp ý tạ ơn với cộng đoàn giáo xứ Hải Đăng và nguyện xin Thiên Chúa 
giàu tình thương ban phúc lành cho mọi người gần xa đã góp công góp của, 
góp cảm tình và mọi thứ giúp đỡ khác vào việc xây dựng những công trình 
phục vụ lợi ích chung, nhất là những công trình nhằm phát triển chiều kích 
thiêng liêng. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
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Thánh Lễ Truyền Dầu tại Giáo Phận San Bernadino 
Các linh mục, tu sĩ nam nữ và rất đông tín hữu Công Giáo đã đến tham dự 
Thánh Lễ Truyền Dầu do Đức Giám mục Gerald Barnes và Giám Mục phụ 
tá Rutilio del Riego trong Thánh Lễ truyền Dầu được tổ chức ngày 03 tháng 
4 tại giáo xứ Thánh Frances Xavier Cabrini ở Yucaipa.  

Trong Thánh Lễ Truyền Dầu, các tín hữu Công Giáo đã chứng kiến Đức 
Giám Mục Barnes làm phép dầu thánh sẽ được sử dụng khi ban Bí Tích rửa 
tội, thêm sức, xức dầu bệnh nhân tại các giáo xứ trên toàn giáo phận. 

 
 

Đài tưởng niệm thánh giá được dựng lên gần I-15 ở Murrieta 
Hàng trăm cư dân địa phương đã tụ tập trên khu đất 9 mẫu thuộc sở hữu của 
gia đình Don Viestra nhìn ra xa lộ Interstate 15 ở Murrieta vào ngày 25 
tháng 2 vừa qua để dựng một cây thánh giá bằng gỗ trắng cao 20 feet và một 
bia đá tưởng niệm, vinh danh các chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh vì tự do và hoà 
bình thế giới. ChaTom Burdick, cha xứ giáo 

xứ Chân phước Têrêsa Calcutta, Winchester đã làm phép thánh giá và bia đá 
tưởng niệm. Hội Knights Columbus 2247 đã tổ chức và tài trợ kinh phí cho 
việc đặt đài tưởng niệm này. 
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MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 

Nói Thêm Về Vấn Đề Tội Tổ Tông 

Lm .Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

 
Hỏi: Gần đây, có ý kiến cho rằng Tội Tổ Tông là điều không đúng và hợp lý 
xét về mặt tâm lý, công lý và khoa học. Xin cha cho biết ý kiến về quan 
điểm này. 

Trả lời: 

Trước hết, chúng ta cần minh định điều này: khoa học và tôn giáo là hai lãnh 
vực hoàn toàn khác biệt nhau về mục đích cũng như phương pháp. Chân lý 
của khoa học không phải là chân lý của bất cứ tôn giáo nào, nhất là Kitô 
Giáo. Chân lý của khoa học có thể và phải được kiểm chứng (verify) bằng 
phương pháp và phương tiện khoa học, trong khi chân lý của Kitô Giáo chỉ 
được giải thích và giữ vững bằng đức tin (faith) mà thôi. Vì thế, không thể 
dùng khoa học làm nền tảng hay phương pháp để kiểm chứng bất kỳ khía 
cạnh nào của niềm tin Kitô Giáo, đặc biệt là Kinh Thánh. 

Đây là điều kiện tiên quyết phải chấp nhận và tôn trọng trước khi đi vào bất 
cứ vấn đề tranh cãi (controversial) nào liên quan đến khoa học và Kitô Giáo. 

Từ căn bản trên, chúng ta có thể khẳng định ngay rằng vấn đề Tội Tổ Tông 
(Original sin) trong niềm tin của Giáo Hội Công Giáo không dính dáng gì 
đến chân lý hay khám phá nào của khoa học. Vây, ai nói rằng “quan niệm về 
tội tổ tông” không phù hợp với khám phá của khoa học là điều không công 
bằng và hợp lý nếu không muốn nói là ngớ ngẩn vì lý do vừa nói trên đây. 

Mặt khác, đã gọi là đức tin thì không thể giải thích hợp lý bằng luận lý 
(logics) hay phương pháp của bất cứ khoa học nhân văn nào. Cụ thể, nếu 
dựa vào luận lý và khoa học, thì Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi (Mystery of the 



 19

Holy Trinity) là điều nghịch lý to lớn nhất, vì không ai có thể cắt nghĩa hợp 
lý được sự kiện có Ba Ngôi vị riêng biệt nhưng cùng Một Thiên Chúa duy 
nhất, đồng bản thể (consubstantial) và uy quyền như nhau. Cũng vậy, sự 
kiện Chúa Giêsu được thụ thai ngoài kết quả phối hợp giữa người nam và 
người nữ cũng như sự kiện Đức Trinh Nữ Maria đã sinh con mà vẫn còn 
trọn đời đồng trinh (ever virgin) là những điều hoàn toàn trái ngược với mọi 
luật tự nhiên về sinh sản và là điều không khoa học nào của con người có thể 
hiểu và chấp nhận được. 

Nhưng đây lại là những tín điều mà người Công Giáo phải tin cho được rỗi 
linh hồn. Nghĩa là không ai trong Giáo Hội được phép dựa vào bất cứ khoa 
học hay luận lý nào của con người để phi bác hay thách đố (challenge) 
những tín điều này được, vì nếu làm như vậy sẽ trở thành lạc giáo (heresy) 
hay bội giáo (apostasy). 

Do đó, để sống đức tin Kitô Giáo cách vững chắc, người Công Giáo phải 
tuyệt đối vâng phục và thi hành không thắc mắc những điều Giáo Hội dạy 
không sai lầm ( infallibly) với quyền Giáo Huấn (Magisterium = Teaching 
Office) trong các lãnh vực tín lý (dogma), giáo lý (doctrine) luân lý (moral) 
và Kinh Thánh (Sacred Scripture). Ai không chấp nhận vâng phục Quyền 
Giáo Huấn của Giáo Hội thì không thể sống đức tin Kitô Giáo cách tinh 
tuyền và vững mạnh được. 

Cụ thể, khi nói về Kinh Thánh, chúng ta phải chấp nhận không tranh cãi là 
Kinh Thánh không phải là cuốn sách lịch sử ghi lại những sự kiện khách 
quan đã thực sự xẩy ra trong không gian và thời gian nào đó. Các tác giả 
kinh thánh không phải là những sử gia chuyên ngành, tức những học giả đã 
được đào tạo về khoa sử học để giải thích cách khách quan cho hậu thế 
những biến cố lịch sử (historical events) đã xảy ra trong quá khứ. Ngược lại, 
các tác giả kinh thánh chỉ là những công cụ loài người (human instruments) 
trong khi Chúa Thánh Thần mới thực sự là tác giả Kinh Thánh. Cho nên, 
những điều họ viết ra hoàn toàn liên quan đến những gì Chúa Thánh Thần 
đã linh ứng (inspired) cho họ viết để loan truyền LỜI CHÚA (DEI 
VERBUM) cho con người mà thôi. Vì thế,  chúng ta không đọc kinh thánh 
như đọc một cuốn lịch sử để biết về một số sự kiện đã thực sự xảy ra trong 
quá khứ theo sự giải thích của sử gia, mà đọc để tìm hiểu Lời Chúa được 
mặc khải qua những trình thuật hay nhân vật được đề cập trong Kinh Thánh 
mà thôi. Đại Công Đồng Tridentinô ( Trent)(1537-1563) của Giáo Hội đã 
đóng thư qui (canon) về Kinh Thánh với 46 tác phẩm Cựu Ước và 27 sách 
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Tân Ước, tổng cộng là 73 sách như chúng ta đọc thấy trong toàn bộ Kinh 
Thánh (Bible) của Giáo Hội ngày nay. Nghĩa là chỉ có những Sách này được 
công nhận là có ơn linh ứng (inspiration) và do đó được gọi là Sách Thánh 
vì có chứa Lời Chúa mà thôi. 

Kinh Thánh đã nói rõ về tội Tổ Tông (Original Sin) nơi chương 3 trong Sách 
Sáng Thế ký (Genesis) qua trình thuật Eva và Adam đã ăn trái cấm và bị 
đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Thánh Phaolô cũng xác nhận tội này như sau: 

 “Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây 
nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì một người 
đã phạm tội” (Rm 5:12) 

Mặt khác, Giáo lý hiện hành của Giáo Hội cũng dạy rằng: TỘI NGUYÊN 
TỔ LÀ MỘT CHÂN LÝ CHỦ YẾU CỦA ĐỨC TIN vì sự sa ngã của Adam 
có liên hệ mật thiết đến Mầu Nhiệm Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, 
mặc dù “câu truyện sa ngã (St 3) sử dụng một thứ ngôn ngữ bóng bẩy, 
nhưng khẳng định một biến cố hàng đầu, một sự kiện đã xẩy ra lúc khởi 
đầu lịch sử loài người …..” (SGLGHCG, số 390, 37, 55, 379, 388-89) 

Trên đây là những căn bản hướng dẫn đức tin mà người tín hữu chúng ta 
phải theo để hiệp thông với Giáo Hội trong mục đích sống và loan truyền 
đức tin Kitô Gíao trong mọi hoàn cảnh của thế giới cho đến ngày mãn thời 
gian. 

Nếu không dựa vào căn bản trên của Kinh Thánh và Giáo lý của Giáo Hội 
thì người tín hữu dựa vào đâu để tin rằng “Nhờ phép rửa tội, tất cả mọi tội 
lỗi đều được tha, tội nguyên tổ và tội của bản thân mình .”? (Sđd, số 
1263). 

Nói khác đi, nếu sự kiện “tội nguyên tổ” đáng nghi ngờ, hay không hợp lý 
theo khoa học, tâm lý học, công bình học (không thể quýt làm, bắt cam chịu 
tội) thì Giáo Hội dựa vào đâu để dạy tín hữu về hậu quả của tội lỗi và sự cần 
thiết phải lãnh nhận bí tích rửa tội để được cứu rỗi như Chúa Giêsu đã 
truyền dạy ? (cf.Mt 28 : 19; Mc 16:16; Ga 3:5). 

Như vậy, toàn bộ căn bản tín lý thần học của Giáo Hội về nguồn gốc của tội 
và nhất là về công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô sẽ xụp đổ hết vì hai sự 
kiện này có liên hệ mật thiết với nhau. Chúa Giêsu xuống thế và chết trên 
thập giá vì Thiên Chúa yêu thương, tha thứ cho con người nhưng cũng vì tội 
lỗi của con người nữa chứ? Vậy tội ở đâu mà ra? 
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Tuy tác giả Sáng Thế Ký dùng “ngôn ngữ bóng bẩy” trong trình thuật về sự 
sa ngã của Adam và Eva, nhưng Giáo Hội khẳng định đó là “một biến cố 
hàng đầu đã xảy ra lúc khởi đầu lịch sử loài người”. Nghĩa là có sự kiện 
con người phạm tội, và “tội lỗi đã xâm nhập trần gian” như Thánh Phaolô 
đã dạy. Và cũng chính vì tội lỗi này của con người mà Chúa Giêsu đã xuống 
trần gian để " hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người". ( Mt 
20: 28) ) như Giáo Hội tin và dạy con cái mình cho đến nay. 

Như thế bao lâu Giáo Hội chưa chính thức đưa ra một giáo lý nào khác về 
nguyên nhân và hậu quả của tội con người phạm lúc ban đầu, thì không ai 
trong Giáo Hội được phép đưa ra những nhận định hay giả thuyết gây hoang 
mang cho tín hữu về giáo lý này. Chỉ có những người không chia sẻ niềm tin 
của Giáo Hội mới “chế riễu” hay đả kích Giáo Hội về Kinh Thánh và những 
giáo lý đang được giảng dạy và thực hành mà thôi. 

Tuy nhiên, dù cho người ta có muốn cắt nghĩa cách nào về tội nguyên tổ và 
hậu quả di truyền của nó, trái với điều Công Đồng Tridentinô đã dạy về sự " 
di truyền của Tội Nguyên Tổ" ( cf. Denzinger 1513), thì người ta cũng 
không thể phủ nhận được sự kiện là trong bản tính nhân loại ngày nay, vẫn 
hiển nhiên có khuynh hướng nghiêng chiều về sự dữ, sự tội, dù có nhìn nhận 
đó là hậu quả của tội nguyên tổ hay không. Nói rõ hơn, dù ai muốn lý luận 
theo tâm lý hay công bình là "không thể bắt cam chịu hậu quả của việc quýt 
làm." để chối bỏ sự kiện tội Nguyên Tổ di hại đến toàn thể nhân loại, thì vẫn 
không thể giải thích hợp lý được tại sao bản tính con người thuộc mọi chủng 
tộc và văn hóa ở khắp mọi nơi đều bị "vong thân"- nói theo triết học, hay 
"suy thoái" (deteriorated) trầm trọng khiến con người khó chống trả được 
những cám dỗ, những khuynh hướng nghiêng chiều về sự xấu, sự dữ, sự tội 
đang tồn tại trong nhân tính để cho con người phải chiến đấu chống lại 
chúng, nếu muốn đứng vững trong sự thiện, sự công chính và sự lành để qui 
hướng về Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ tuyệt đối. 

Và đây mới là điều đáng phải suy nghĩ liên quan đến khát vọng muốn 
được cứu rỗi để vui hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa, nếu con người 
thực tâm tin có Thiên Chúa và hạnh phúc Người hứa ban. 

Thật vậy, vấn đề gay go nhất đặt ra cho con người không phải là tìm kiếm sự 
hợp lý về việc một người phạm tội khiến cả loài người phải chịu chung hậu 
quả tai hại. Ngược lại, vấn đề mà mọi người sinh ra trong trần gian này đều 
nhìn nhận và phải đối phó: đó là mọi người đều mang trong mình " những 
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dục vọng của thân xác", đối nghịch hoàn toàn với khát vọng hướng thượng 
của tâm hồn và lý trí, khiến mọi người cùng phải thú nhận như Thánh 
Phaolô là " ..Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi 
cứ làm" Rm 7: 15). 

Đó là một cuộc chiến gay go kéo dài trong nội tâm của mỗi người chúng ta 
cho đến hơi thở cuối cùng. Không ai có thể thoát được nguy cơ của cuộc 
chiến trong nội tâm này giữa sự thiện và sự ác, giữa sự trong sạch, thánh 
thiện và dục vọng dâm ô nhơ uế, giữa công bằng và gian tham đưa đến bất 
công bóc lột, giữa lòng nhân ái và độc ác đang xô nhanh con người vào hố 
tội ác xâu thẳm, như con giết cha mẹ , vợ chồng , anh em giết nhau vì miếng 
ăn, vì chút quyền lợi nhỏ bé. Đó là thực trạng chung và riêng của một xã hội 
đang phỉ nhổ vào mọi giá trị tinh thần, ý thức luân lý và đạo đức, là những 
tiêu chuẩn để phân biệt xã hội loài người có lý trí với bầy thú dữ sống với 
bản năng trong rừng hoang và sinh tồn nhờ mạnh được yếu thua...Do Đó, 
vấn đề đặt ra cho con người phải suy nghĩ và chọn lựa là : hoặc tin chắc có 
Thiên Chúa để quyết tâm sống theo đường lối của Người là yêu mến sự 
thiện, sự lành, thực thi bác ái, yêu thương theo gương Chúa Kitô đã yêu 
thương, tha thứ và cầu nguyện cho cả những kẻ đã đánh đạp và đóng đinh 
Người.( Lc 23: 34) ). Hoặc chối bỏ Thiên Chúa để sống theo dục vọng, theo 
bản năng yếu đuối do hậu quả của Tội Nguyên Tổ, theo "văn hóa sự chết" 
dẫn đưa đến hư mất đời đời. 

Như vậy, dù tin có Tội Nguyên Tổ hay không thì con người vẫn không thay 
đổi gì được thực trạng bản chất yếu đuối của mình và vẫn phải đương đầu 
với cuộc chiến nội tâm nói trên để từ đó, số phận đời đời của mình sẽ được 
quyết định. 

Nếu tin có tội nguyên tổ và hậu quả di truyền của tội này, thì con người cần 
được tái sinh qua Phép Rửa để bắt đầu một đời sống mới theo thần khí nhờ 
ơn sủng cứu độ của Chúa Kitô. Nhưng phép rửa mới chỉ là bước đầu cần 
thiết cho một tiến trình biến đổi thiêng liêng (spiritual conversion) hầu trở 
nên hoàn hảo, nên giống Chúa Kitô và cuối cùng được cứu độ để được sống 
hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa trên Nước Trời mai sau. 

Tuy nhiên, Phép rửa không trả lại cho con người bản chất tốt lành nguyên 
thủy (original innocence) mà tội nguyên tổ đã phá hủy, cho nên “nơi người 
đã được rửa tội , một số những hậu quả của tội vẫn tồn tại, như những 
đau khổ , bệnh tật, sự chết hoặc những yếu đuối gắn liền với sự sống 
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như yếu đuối về tính tình , nhất là sự hướng chiều về về tội lỗi mà 
truyền thống gọi là nhục dục, hay nói cách bỏng bẩy là “lò phát sinh tội 
lỗi” (formes percati) còn để lại cho ta phải chiến đấu với nó….. 
.”(SGLGHCG số 1264). 

Đây là thực trạng con người phải đương đầu dù có tin giáo lý và kinh thánh 
nói về tội tổ tông hay không. 

Chính vì thực trạng này mà nếu con người không nỗ lực cộng tác với ơn 
Chúa để chiến thắng khuynh hướng tội lỗi nói trên thì rửa tội rồi cũng vô ích 
mà thôi, dù cho người ta có nhìn nhận tội nguyên tổ hay không muốn gánh 
chịu luật bất công “quýt làm cam chịu” theo lý giải của một vài người tự cho 
là văn minh tiến bộ ngày nay. Xin nhấn mạnh thêm một lần nữa, dù người ta 
có chối bỏ sự kiện về tội nguyên tổ và hậu quả di truyền bất công của tội này 
đi nữa, thì vẫn không giải quyết gì được về thực trạng yếu đuối muốn 
nghiêng chiều về sự dữ, sự tội trong bản tính con người ngày nay. Muốn cải 
thiện hay chiến thắng "khuynh hướng" nghiêng chiều về sự dữ, sự tội này, 
con người phải cần ơn Chúa phù giúp với thiện chí cộng tác của cá nhân vào 
ơn thánh rất cần thiết này. 

Phải chăng chính vì thực trạng này mà Chúa Giêsu đã mở đầu cho việc rao 
giảng Tin Mừng Cứu Độ của Người bằng lời kêu gọi sau đây: 

 “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng” ( Mc 1:15) Chúa kêu gọi sám 
hối vì biết con người không tránh được tội lỗi khi mang bản chất yếu đuối 
với khuynh hướng nghiêng chiều về sự xấu , sự dữ nhiều hơn là về sự thiện, 
sự tốt lành. Thêm vào đó là nguy cơ cám dỗ của ma quỉ “thù địch của anh 
em như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mối cắn xé” mà Thánh Phêrô đã 
cảnh cáo.( 1 Pr 5:8). 

Như vậy, bao lâu còn sống trên trần thế và trong thân xác có ngày phải chết 
này, con người còn phải chiến đấu không ngừng với ơn Chúa phù giúp để 
chiến thắng mọi mưu chước của ma quỉ luôn khai thác triệt để bản chất yếu 
đuối của con người hầu đẩy con người ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Cho 
nên, muốn được hưởng" những gì quí báu và trọng đại mà Thiên Chúa 
hứa ban, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau 
khi đã thoải khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian 
này.."( 2 Pr 1 : 4). Nghĩa là toàn thắng mọi nguy cơ của tội lỗi vì bản chất 
yếu đuối, vì cám dỗ của ma quỉ và vì gương xấu của thế gian. 

Tóm lại, có nhìn nhận tội nguyên tổ và hậu quả di truyền của nó hay 
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không, chưa phải là vấn đề then chốt cần tranh luận để tìm công lý và hợp lý 
liên quan nguồn gốc của tội. Vấn đề quan trọng mà con người phải đương 
đầu là thực trạng yếu đuối trong bản chất của mình với khuynh hướng 
nghiêng chiều về tội lỗi và mọi sự dữ, khiến quá nhiều người đã và đang làm 
những sự dữ như giết người, ham mê tiền của, dâm ô sa đọa, hận thù ,nghen 
nghét, bất công, ích kỷ và dửng dưng trước sự đau khổ và nghèo đói của 
đồng loại. 

Do đó, nếu con người không có thiện chí công tác với ơn cứu độ của Chúa 
và quyết tâm chống lại mọi nguy cơ của tội lỗi để sống theo tinh thần của 
Tin Mừng Cứu Độ cho đến cùng, thì phép rửa và công nghiệp cứu chuộc vô 
giá của Chúa Kitô sẽ không sinh ích gì cho ai hết. Và đây mới là vấn đề 
quan trọng đáng quan tâm nhất cho mọi người tín hữu chúng ta. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 
 Đứa Con Dị Chủng 

 
Lúc gần đây báo chí và các đài TV Việt ngữ bán tán xôn xao về ông Phó 
Thủ Tướng Đức gốc Việt. Tôi thật sự cảm động muốn khóc, không phải vì 
ông là người có tài, đẹp trai, ăn nói khôn ngoan hay làm lớn mà vì nếu cha 
mẹ nuôi không mang ông về Đức, chắc hôm nay ông cũng đã là kẻ lang 
thang đầu đường xó chợ ở một nơi nào đó trên đất nước Việt Nam. 

Bạn tôi muốn kể cho quý vị nghe về một đứa trẻ bụi đời, lang thang đầu 
đường xó chợ trên đất Hoa Kỳ, nhờ mẹ nuôi Việt Nam mang về chăm sóc, 
dậy dỗ đã trở nên người hữu dụng. 
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Tôi lượm được thằng Michael ở bên xa lộ 45 South Trên đường từ Houston 
đi Clear Lake. Dạo đó vào khoảng năm 1982, tôi mới ra trường và bắt được 
một job thơm phức làm cho cơ quan NASA ở Houston trong Mission 
Control Center, do một ông bạn học cùng lớp giới thiệu. Cuộc đời tôi gặp 
bao nhiêu là may mắn bất ngờ, đúng là trời cho. Cho nên tôi vẫn nhớ ơn ông 
Trời, cố gắng học làm người tử tế, dù có chịu thiệt thòi cũng cam lòng. 

Số là hôm đó tôi đi làm trễ, vừa từ xa lộ rẽ vô NASA road 1, thấy một thằng 
nhóc đi bộ lang thang bên lề đường, vai mang túi sắc to tướng, kiểu túi sắc 
quân đội, như ngày xưa tôi nhận được khi mới vào trường Võ Bị. Nhóc đưa 
ngón tay cái lên ngoắc ngoắc xin quá giang. Tôi vội dừng xe lại hỏi: 
- Mầy muốn quá giang hả ? 
- Yes, Sir! 

Hắn vội vã quăng cái "sắc" quần áo ra sau xe truck, với tay mở cửa và nhảy 
phóc lên ngồi cạnh tôi. Mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc. Không chịu nổi, tôi 
phải quay vội cửa kiếng xe xuống. Tôi hỏi chàng "Trẻ Tuổi Bụi Đời": 
- Mày muốn đi đâu ? 
- Đi đâu cũng được! 
- Nhà mày ở đâu ? 
- Tôi không có nhà, mới từ OMAHA quá giang xe xuống đây. 
Tôi nghĩ trong bụng: "Gặp thứ thiệt rồi". 

- Tao phải đi làm bây giờ, thôi tao thả mày xuống Clear Lake Park, ở đó có 
đủ cả phòng vệ sinh và chỗ che mưa nắng đến trưa tao kiếm cái gì cho mày 
ăn. 

Bà xã tôi hay cằn nhằn về vụ cho mấy tay "bụi đời" quá giang xe. Kể ra thì 
cũng nguy hiểm, chẳng may gặp anh chàng khùng nào đó coi mạng người 
như cỏ rác, vậy là giống như trứng giao cho ác! Nhưng tôi quan niệm khác, 
sống chết có số, ngày xưa lúc còn xông pha trận mạc, mình đâu có tránh đạn 
được, toàn là đạn tránh mình thôi. Cho nên mỗi khi lái xe một mình, gặp 
người xin quá giang, nếu thuận tiện tôi vẫn "dzớt" như thường. Kể như đền 
ơn những người từng cho tôi quá giang hồi mới chân ướt chân ráo bước 
chân đến đất Mỹ này. Hồi đó, mỗi ngày đi làm phải lội bộ hàng mấy cây số 
trên đường đầy tuyết. Nếu gặp xe nào cho quá giang thôi mừng hết lớn. 

Từ sở làm đến hồ Clear Lake chỉ mất vài phút lái xe, tôi vẫn hay ra đó ăn 
trưa, dỡn với mấy con chim hải âu bằng cách liệng lên cao một miếng bánh 
mì sandwitch thế là cả đám nhào xuống kiếm mồi, bu lại chung quanh, tôi 
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chỉ vung tay ra cũng túm được một chú. Đôi khi buồn ngủ quá bèn đánh một 
giấc như "Những Ngày Xưa Thân Ái". 

Buổi trưa tôi mua 2 phần ăn rồi lái xe đi kiếm "Chàng Bụi Đời". Đậu xe vào 
parking, nhìn ra mấy bàn picnic sát bờ hồ, thằng nhóc ngồi đó đang chăm 
chú xem cuốn album cũ nát. Thấy tôi đến, nhóc vội đứng lên chào và rất 
mừng rỡ, có lẽ vì túi đồ ăn khá lớn tôi mang đến. Hắn đưa cho tôi cuốn 
album và giải thích: 

- Tôi thấy sau kiếng xe của ông có gián cái huy hiệu nhảy dù, chắc ông là 
người Việt Nam ? 

- Sao mày biết ? 

- Ba tôi cũng từng chiến đấu ở Việt Nam, trên mũ cũng có cái huy hiệu 
giống như cái ông gián sau xe. Đây ông xem có đúng không ? 

Hắn vừa nói vừa chỉ vào tấm hình chụp một chàng lính Mỹ mặt non choẹt, 
trên dưới 25 tuổi, đầu đội mũ đỏ của lính nhảy dù Viêt Nam thời xưa, cổ áo 
mang hai bông mai vàng đàng hoàng. Nếu không có cái mặt Mỹ ai dám bảo 
không phải là lính nhảy dù VN ? 

Tôi nhìn tấm hình thấy quen quen, đúng là thằng Doug Salvatore, Trung Úy 
trong ban Cố Vấn của tiểu đoàn tôi. Sở dĩ tôi nhớ tên anh ta vì hắn hiền khô 
it nói, rất thích đội chiếc mũ đỏ nhẩy dù lệch hẳn qua một bên, gặp ai trong 
tiểu đoàn bất kể cấp bậc, cũng dơ tay chào miệng lẩm nhẩm "hảy đù kú gắn" 
. Ai cũng cười hiểu rằng hắn muốn nói "Nhảy Dù cố gắng", Doug cũng cười 
theo. Hắn hiền khô ít nói, nhưng mỗi khi nhờ gì hắn đều giúp đỡ tận tình, từ 
việc gọi hải pháo, phi vụ oanh kich, máy bay tải thương đến xin vật liệu xây 
cất doanh trại. Mấy chiếc xe của tiểu đoàn hết bình điện muốn nổ máy, kêu 
hắn đến là xong ngay, đẩy xe chạy băng băng một chút xíu, thả chân số là nổ 
máy liền. Hắn có thêm một biệt danh khác là "cargo 5 tấn", ý nói mạnh như 
xe vận tải 5 tấn. Thỉnh thoảng hắn còn mua tặng tôi cả đồ trong PX nữa. 
Lính trong tiểu đoàn gọi hắn là "Đất". Biệt danh đó cũng gần giống với tên 
thiệt. Mỗi lần gọi "Đất" hắn chỉ nhe răng ra cười. Sau này biết được ý nghĩa 
của chữ "Đất" hắn càng thích thú hơn. Một lần tôi hỏi hắn, sao tên của bạn là 
Salvatore, hơi giống như Salvadore vậy, thế bạn có phải gốc Nam Mỹ 
không" Hắn nói chẳng có liên quan gì cả, tổ tiên hắn đến từ Tây Ban Nha. 

Hắn đã cứu tiểu đoàn tôi nhiều lần trong các cuộc hành quân thời "Mùa Hè 
Đỏ Lửa" nhờ xin được kịp thời những phi vụ yểm trợ vũ bão từ đệ thất hạm 



 27

đội hay từ căn cứ Utapao bên Thái Lan. 

Trong trận giải cứu An- Lộc, tuyến phòng thủ của đại đội bị chọc thủng. Tôi 
bị một mảnh cối vào bụng, cắt hết nửa lá gan, máu ra lênh láng. Thằng Đất 
một tay bắn M16, một tay kéo tôi vào gốc cây cao xu. Hắn xin trực thăng tải 
thương vào bệnh viện dã chiến Mỹ, nếu không tôi chắc đã đi luôn rồi. Tôi 
mang ơn cứu tử của Đất từ ngày ấy. Sau trận An Lộc, hắn về Mỹ. Tôi mất 
liên lạc với hắn từ ngày tan hàng. Bây giờ lại gặp con hắn ở đây, đúng là số 
Trời. Tôi mừng rỡ ôm lấy thằng bé, hỏi cuống quýt: 

Tao là bạn của Doug, ba mày bây giờ ở đâu ? 

Hắn rớm nước mắt: 
- Ba tôi chết cách nay 5, 6 năm rồi. 
- Kể tao nghe đi, sao vậy ? 
- Ổng bị đụng xe trên xa lộ bởi một người say rượu, chết ngay tại chỗ. 
- Má mày đâu mà để mày đi lang thang như vầy ? 
- Má tôi có chồng khác, tôi không thể sống với cha ghẻ nên bỏ nhà ra đi. 
- Mầy đi má mầy có biết không? 
- Cả nhà còn ngủ, nào ai biết. 
- Mầy còn nhớ số phone nhà không ? 
- Tôi có đây, nhưng giá nào tôi cũng không về đâu. 
- Tao đâu có nói là bắt mầy về nhà, chỉ là gọi cho má mày yên tâm thôi, để 
bả khỏi báo cảnh sát, mầy hiểu không? 
- Dạ hiểu. 
- Thôi được rồi, quăng đồ đạc lên xe rồi đi theo tao. 
Tôi dẫn thằng bé lại Motel 6 và book cho nó một đêm, thủng thẳng tính kế 
giúp đỡ. Dù sao nó cũng là con của ngươì bạn đã có ơn cứu mạng với tôi, tôi 
quyết tâm cứu lại con bạn. 
Có câu của Phật dạy "xây 7 cái gì gì đó, cũng không bằng cứu cho một 
người" Biết đâu cha nó đã dẫn nó lại cho tôi". Tôi dặn thằng bé, tắm rửa 
sạch sẽ, thay quần áo đàng hoàng, chờ tôi sẽ tới đón nó trong vòng 2 tiếng 
đồng hồ nữa. Tôi lái xe về sở, nói chuyện hoàn cảnh của thằng nhóc với xếp 
và mấy người bạn làm cùng nhóm, xin xếp cho nghỉ vài ngày để giúp đỡ nó. 
Mỗi người khuyên một câu, đại khái nói tôi phải cẩn thận với mấy đứa trẻ 
bụi đời. Chúng nó có cả ngàn chuyện rắc rối, hút sách, đánh lộn, cướp giựt, 
có khi nó còn thưa ngược lại là mình lợi dụng làm chuyện bậy bạ v.v...Tôi 
đã quyết tâm cứu nó nên bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên chân thành đó. 
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Tôi chở thằng nhóc vào sở và giới thiệu với mọi người, đồng thời gọi điên 
thoại cho mẹ nó, cho biết nó đang đứng cạnh tôi và muốn nói chuyện với bà. 
Tôi tránh ra một nơi để hai mẹ con nói chuyện được tự nhiên. Một lúc sau 
trở lại, nhóc nói mẹ nó muốn đươc tiếp chuyện tôi. Bả ngỏ ý trao toàn quyền 
cho tôi và cầu xin tôi giúp cháu, bởi vì đời sống trong nhà bà như ở địa 
ngục, cha ghẻ con ghẻ không ngày nào là không gây gỗ nhau. Tôi chấp nhận 
lời khẩn cầu của bà, yêu cầu bà viết cho tôi tờ giấy, giao thằng Mike cho tôi, 
hứa không kiện tung gì cả và phải có thị thực chữ ký đàng hoàng. Tôi cho bà 
địa chỉ nhà tôi, số điện thoại sở và phone nhà, cần gì cứ gọi cho tôi biết. Tôi 
nghĩ, có thể sẽ gặp rất nhiều rắc rôi sau này, nhưng chấp nhận vậy. Xưa kia 
tôi đã từng chấp nhận biết bao rủi ro nguy hiểm khi ra trận, bây giờ có chút 
đỉnh nhằm nhò gì? 
Tôi phân vân không biết có nên nói thiệt với bà xã không? Chắc phải nói rồi, 
nhưng dẫn nó về nhà chắc là bả không thể nào chấp nhận được. Đành phải 
gởi thằng nhỏ lại bà chị. Chị có một quán ăn VN. Khi còn ở quê nhà, chị 
cũng mở nhà hàng nho nhỏ, từng nuôi nhiều tay anh chị trong quán cho nên 
du đãng không đứa nào dám phá phách hay đòi đóng hụi chết! Tính tình chị 
phóng khoáng cởi mở, mấy đứa du thủ du thực đều nể mặt. 
Buổi chiều, tôi dẫn thằng nhóc lại nhà hàng, kêu cho nó một dĩa cơm đồ biển 
thật to, thằng nhóc chỉ ăn một loáng là hết sạch, như thể đã nhịn ăn cả tháng 
rồi. Dặn nó ăn xong cứ ngồi đó. Đợi vãn khách, tôi gặp chị, nói rõ hoàn cảnh 
của nó xin chị mở rộng tay cứu giúp nó, chỉ có chị mới giúp được nó thôi. 
Xin chị cho nó một chỗ ở tạm, còn mọi thứ khác tôi sẽ lo. Chị hơi lưỡng lự 
một chút, thở dài: 
- Thôi được, sau khi đóng cửa tiệm, cậu chở nó về nhà, chúng ta sẽ nói 
chuyện với nó. 
Tôi mừng rỡ quá xá, cám ơn chị rối rít, tôi quay đi để che giòng lệ tuôn trào, 
chị lúc nào cũng quan tâm và che chở bao bọc tôi. Cha mẹ mất sớm, chị săn 
sóc và nuôi nấng tôi như mẹ, lúc nhỏ tôi vẫn sống với chị cho đến khi nhập 
quân ngũ. Những lần bị thương thập tử nhất sinh chị vẫn là người bên cạnh 
tôi. Lớn lên mỗi khi gặp rắc rối trong cuộc đời, tôi đều chạy đến chị. Thật là 
Ông Trời đã cho tôi một bà chị để thay thế mẹ. Chị góa chồng từ năm 1970, 
ở vậy nuôi ba đứa con trai. Tôi và gia đình chị đã may mắn thoát được trong 
những giờ phút cuối cùng của miền Nam, nhưng đứa con thứ nhì của chị đã 
ra đi vĩnh viễn trên đường vượt biển, trong lúc con tàu còn lênh đênh trên 
đại dương. Qua Mỹ, hai chị em xin được việc làm trong một nhà hàng 
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tàu. Chị phụ nấu bếp, còn tôi làm chân "chạy bàn". Chị bắt tôi phải đi học, 
chỉ cho làm cuối tuần thôi. Nhiều khi thấy chị vất vả quá, tôi xin chị cho tôi 
nghỉ học để phụ giúp gia đình nhưng chị cương quyết từ chối. Chị nhắc nhở 
tôi đó là bổn phận của chị đã được cha mẹ giao phó trước khi nhắm mắt, 
phải lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn, thành gia thất đàng hoàng, nếu 
không sau này làm sao nhìn mặt các người nơi suối vàng. Mỗi năm, vào 
ngày giỗ cha mẹ chị bắt tôi phải thề trước vong linh các người là không 
được bỏ học dù bất cứ hòan cảnh nào, cho nên tôi cố gắng học, vật lộn với 
tiếng anh tiếng u, những phương trình đại số và toán giải tích. Những thứ đó 
chỉ còn lờ mờ trong trí óc cằn cỗi của tôi sau bao nhiêu năm lăn lộn ngoài 
chiến trường. Nhiều khi làm bài không kịp phải ngủ đêm ngay tại trường 
trong các phòng học. Có lần mệt mỏi quá, tôi đã ngủ gục khi lái xe về nhà, 
rõ ràng tôi đã thắng xe lại khi đến đèn đỏ, thế mà vẫn tông vào đít xe trước 
mặt. Báo hại phải năn nỉ chủ xe rồi bỏ tiền túi ra thường. Đã bao lần tôi 
muốn bỏ cuộc nhưng tôi tự nhủ "Nhảy dù cố gắng!" nhưng phần lớn vẫn là 
không muốn phụ lòng mong ước của chị. Ngày tôi ra trường, khi nhìn thấy 
tôi được gọi tên lên lãnh bằng, chị là người la to nhất hơn cả mấy đứa nhóc. 
Chị sung sướng hơn cả tôi, tôi ra trường, nhưng mảnh bằng là của chị, công 
lao là của chị. Hai chị em ôm nhau chụp hình kỷ niệm mà nước mắt chị ướt 
trên ngực áo tôi. "Thế là tâm nguyện của chị đã thành, chỉ còn việc cưới vợ 
cho cậu nữa là xong" chị nói với tôi như thế trong buổi tiệc ăn mừng. Tôi đã 
già đầu rồi, bao nhiêu năm chiến trận, đã từng chỉ huy hơn một đại đội nhảy 
dù, thế mà chị vẫn nghĩ tôi còn con nít. 
Trở lại chuyện thằng nhóc, 10 giờ tối, tiệm bắt đầu dọn dẹp đóng cửa. Tôi 
dẫn nhóc lại giới thiệu với chị và xin phép chị chở thằng nhóc về nhà trước. 
Tôi cắt nghĩa qua loa về phong tục tập quán của người Việt, kính trọng 
người lớn tuổi hơn mình, nhất là người già cả, thế nào là tiên học lễ hậu học 
văn, kính trên nhường dưới. 
Những điều căn bản đạo đức của người Việt không tìm thấy trong sách giáo 
khoa ở trên đất Mỹ này. Nhóc hứa với tôi từ nay sẽ chăm chỉ học hành 
không la cà hút sách nữa. Nghe vậy tôi cũng yên lòng. Tôi thấy thương nó 
như chính con tôi vậy. 
Buổi tối, cả nhà quây quần trong phòng family room. Thằng nhỏ được mang 
ra trình diện: 
- Đây là Mike, còn đây là bà Ánh, hai người con của Bà là Dũng và Trí. 
Cả nhà bắt tay nhau và nói lời chúc tụng xã giao. Bà chị tôi dặn thằng Mike: 
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- Từ nay con gọi ta là Má Ba, mặc dù tên của ta là Ánh, ta đã nhận con là 
con, ta sẽ đối xử với con như hai đứa con của ta, con có chịu không? 
Thằng nhóc nói lý nhí: 
- Yes Má Ba. 
- Con bao nhiêu tuổi? 
- Dạ 13. 

- Thằng Trí 16 là anh Hai, Thằng Mike ta đặt tên VN là Mai là anh Ba, 
thằng Dũng trẻ nhất 12 tuổi là Út cũng gọi là thằng Tư nghe chưa. Tất cả 
đều dạ ran. Thằng Mike chẳng hiểu đầu đuôi ra sao tôi phải cắt nghĩa cho nó 
hiểu. 

- Con lớn nhất của Má Ba nick name goi là Number two, nó được gọi là 
number three, trên thằng Tư một bực. Nó thắc mắc sao không có number 
one. Má Ba trả lời đó là luật lệ. Còn luật nữa là ở nhà chỉ nói tiêng Việt thôi. 
Bắt Đầu từ ngày mai, thằng Mai cũng phải nói tiêng Việt. Má Ba cho một 
đặc ân, trong mấy tháng đầu, nếu thằng Mai không biết tiếng Việt cho phép 
thằng Hai và thằng út nhắc nhở. 

Chị tôi nói tiếp: 

- Ngày mai cậu Út dẫn thằng Mai đi xin học, về nhà phải học và làm bài tới 
9 giờ tối, sau đó muốn coi TV hay làm gì khác tùy ý, 10 giờ tối phải đi ngủ. 
Chủ nhật phải đi lễ sớm, thằng Mai phải ghi danh học Việt Ngữ ở trường 
Nhà Thờ như hai đứa kia. Thằng Út lên dọn phòng cho thằng Mai ngủ. 

Tôi cười nói với chị: 

- Toàn là "phải" này "phải" kia y như bà "xếp" của em vậy. Thằng Mai 
"phải" nghe lời Má Ba nghe chưa! 

Nhóc vội vàng trả lời: "Yes, Sir!" 

Chị lườm tôi: 

- Mấy đứa này phải dặn kỹ càng như vậy mới được, còn không vào lỗ tai 
này ra lỗ tai kia mất cậu ơi! 

Hướng về thằng Mai chị tôi hỏi: 

- Sao mày bụi đời. 

Thằng Mai rớm nước mắt, ngập ngừng một lúc mới thốt nên lời: 

- Má Ba ơi, con rất cô đơn và buồn khổ, lớn lên không cha. Cha ghẻ của con 
là một người cọc cằn, khó tánh và nghiện rượu, trong nhà cãi lộn xảy ra 



 31

hàng ngày. Tất cả giận giữ của mẹ và cha ghẻ đều đổ lên đầu con. Cuối cùng 
con phải bỏ nhà ra đi. 

- Rồi mày ở đâu, làm sao mà sống? 

- Con phải ngủ dưới gầm cầu hay trốn vào mấy căn nhà bỏ trống. Ăn cắp đồ, 
lục thùng rác hay bán cần sa ma túy để kiếm sống. 

Chị xoa đầu thằng nhóc và khuyến khích nó rồi dẫn tôi đến thắp nhang bàn 
thờ cha mẹ, hứa sẽ chăm nuôi thằng Mai như con chị. Chị nói với tôi có lẽ 
Chúa mang thằng Mai cho chị, để an ủi chị những lúc thương nhớ thằng con 
đã bỏ chị ra đi. Thế là chị lại có ba đứa con như xưa. Tôi thấy chị lau vội hai 
giọt nước mắt vừa lăn trên má. 

* * * 

Bà chị tôi áp dụng luật lệ giang hồ và rất nghiêm khắc với mấy đứa con. 
Anh rể tôi qua đời từ khi mấy đứa còn rất nhỏ. Anh là một Phật tử thuần 
thành, vẫn hay đi Chùa vào những dịp lễ lớn. Chị là con chiên của Chúa, hai 
người khác đạo nhưng vẫn sống với nhau hòa thuận, đạo ai nấy giữ, mấy 
đứa con thì vừa cho đi nhà thờ vừa cho đi chùa. Sau khi anh mất chị ở vậy, 
làm ăn vất vả để nuôi con ăn học. Qua Mỹ, Tôi và chị đi làm công một thời 
gian, hai chị em để giành được một số vốn nhỏ rồi mở tiệm ăn Viet Nam. 
Bạn bè Mỹ của mấy đứa cháu đến nhà chơi phải nói tiếng Việt và ăn đồ ăn 
Việt Nam. Có lần chị giải thích với mấy đứa con: 

- Chúng mày tới nhà bạn phải nói tiếng Mỹ, tiếng của cha mẹ chúng nó phải 
không? Ăn đồ ăn của cha mẹ chúng nó phải không? Vậy thì chúng nó cũng 
phải nói tiếng Việt và ăn đồ ăn của tao, thế mới công bình chứ. 

Mấy đứa con hết ý luôn. 

Mấy đứa nhóc Mỹ ăn đồ ăn VN riết rồi đâm ghiền, món gì cũng không từ, 
nước mắm, mắm tôm cũng mê luôn. Chúng gọi mắm tôm là mắm "con 
chuột". 

Chỉ một thời gian ngắn, thằng Mai đã có thể nói chuyện thông thường hằng 
ngày bằng tiếng Việt. Nó lớn lên trong tình thương gia đình của chị tôi, nó 
rất hãnh diện có một mái nhà ấm cúng và một người mẹ thương yêu chăm 
sóc cho nó. Ngày thường cả ba đứa nhỏ đều đi học. Ngày Chủ Nhật, sáng đi 
lễ nhà thờ rồi theo học lớp Việt ngữ tại đó, chiều đi lên chùa học võ 
VOVINAM và họp Hướng Đạo. Ngày này qua tháng nọ, thằng Mai đã thành 
một đứa nhỏ Việt Nam từ cách ăn nói lễ phép, đi thưa về trình hẳn hoi, 
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biết khoanh tay chào người lớn tuổi, biết cầm hai tay dâng đồ ăn cho Má Ba, 
biết quỳ lạy trước bàn thờ cha mẹ tôi. Ngày Tết cũng biết mừng tuổi chị tôi, 
biết cầm cờ vàng đi biểu tình ngày quốc hận. Nó hòa đồng với tụi nhóc VN 
chẳng khó khăn gì. Gặp người Việt họ vẫn tưởng Mai là đứa con lai, ai cũng 
khen ngoan và lễ phép, có đâu ngờ rằng nó là thằng Mỹ con chính hiệu con 
nai vàng! Nếu mấy đứa con nít Việt Nam lớn lên trên đất Hoa Kỳ bị gọi là 
"Chuối", ngoài da vàng, nhưng trong đầu óc đã Mỹ hóa hoàn toàn! Thì phải 
gọi thằng Mai là bánh bao, ngoài thì trắng trong thì hầm bà lằng đủ thứ. 
Mai và thằng út học chung một lớp, đi đâu cũng có nhau, anh em rất thân 
thiết. Nó hay săn sóc hỏi thăm sức khỏe chị tôi, bắt chước thằng Út rót nước 
mời chị mỗi khi chị đi làm về, đôi khi còn nấu những món ăn nhà quê của 
người bản xứ mời chị ăn. Má con càng ngày càng thắm thiết. Chị cũng rất 
thương nó, có khi còn hơn cả mấy đứa con ruột của chị. Chị vẫn hay than 
thở với tôi "Tội nghiệp thằng Mai, có mẹ cũng như không." 

* * * 
Một hôm chị nhờ tôi vô trường xem có chuyện gì xảy ra cho thằng Mai và 
thằng Út, vì nhà trường yêu cầu chị đón chúng nó về nhà. Hai đứa đã đánh 
lộn với một đám học sinh khác trên xe bus và bị bị đuổi học hai ngày. Chị 
tôi chửi cho một trận nên thân và phạt đứng úp mặt vào tường 2 giờ và dặn 
lần sau không được đánh lộn nữa. 
- Tại sao hai đứa mày đánh lộn, chị hỏi. 
Thằng Mai giành phần: 
- Tại mấy đứa học sinh trên xe bus chọc ghẹo thằng Út ăn hiếp nó, gọi nó là 
"chink choong" hay "Ê Chinese go home". Con đã nói thằng Út với con là 
anh em, chúng nó không chịu để yên thằng Út. Thế là đánh nhau. 
- Lần sau phải thưa nhà trường, không được đánh lộn nghe không, tao bảo 
không nghe, tao không chửi bằng tiếng Việt nữa đâu. Tao sẽ ra trước cửa 
nhà chửi chúng mày bằng tiếng Mỹ cho tất cả hàng xóm nghe cho xấu hổ cả 
lũ. Từ đó thằng Mai không dám đánh lộn nữa. 

 * * * 

Mai và Út ra High School cùng một lượt, rồi ghi danh vào UT (University of 
Teaxas at Austin) cùng với anh Hai của chúng. Tôi mua cho hai đứa một 
chiếc xe Toyota nhỏ để thỉnh thoảng về thăm nhà. Tôi nhận phần trợ cấp tài 
chánh cho ba đứa nhỏ thêm vào số tiền trợ cấp của chính phủ, để tiếp tục 
chương trình đại học. Chị tôi cuối tuần nào cũng lái xe lên Austin để tiếp tế 
đồ ăn cho mấy nhóc. Chị một đời làm thân cò lặn lội bờ ao, nay tóc đã bạc 
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quá nửa, con cái đã đi hết, nhà cửa thật trống vắng. Tôi mời chị qua ở chung 
với tôi, nhưng chị một mực từ chối, tôi phải biểu mấy đứa nhỏ nhà tôi qua 
thăm hỏi chị luôn. Đôi khi chúng ngủ luôn lại nhà chị và coi chị như mẹ 
chúng. 

Một hôm tôi nhận được cú điện thoại của thằng Mai gọi về: 
- Cậu Út ơi, cứu con với. 
- Mày làm sao vậy? 
- Con đang ở City Jail! Cậu đừng cho Má Ba hay nghe, bả biết được, chửi 
con thì cả hàng xóm đều biết, con xấu hổ lắm không dám về nhà đâu. 
- Mày biết xấu hổ sao còn làm bậy. 
- Con bị oan Cậu ơi. 
- Mấy thằng trong tù, đứa nào mà chẳng kêu oan. 
- Cậu không tin con, chứ ai tin con bây giờ? 
- Nói tao nghe thử oan nỗi gì. 
- Con gọi điên thoại trong nhà tù, chỉ được gọi giới hạn thôi. Cậu lên đây 
bail con ra rồi con sẽ giải thích cho Cậu nghe, Cậu phải tin con mới được. 
Tôi sợ thằng Mai dính vào cần xa ma túy thì tiêu đời, tôi vội hỏi nó: 
- Mày buôn bán ma túy phải không? 
- Đâu có nào, con bị cánh sát gài bẫy, nói là con solicit prostitutes. 

Tôi thở ra nhẹ nhõm, chỉ là tội thường phạm thôi, chắc chỉ bị cảnh cáo hay 
làm public service vài giờ là cùng. 

- Thôi được, mai tao sẽ lên đó lãnh mày về. 

Sáng hôm sau lên đến nơi, Mai đã được chuyển về nhà tù của County rồi. 
Tôi phải nhờ văn phòng "Bail Bond" để lãnh nó ra, trả hết 500 Đô tiền bail 
và $250 tiền lệ phí cho văn phòng. Sau khi nạp tiền bail, thằng Mai được thả 
ra chờ ngày ra tòa. Tôi hỏi Mai: 
- Mày nói cho Cậu nghe, làm sao mà cảnh sát bắt mày ? 
- Cậu ơi, oan con thiệt mà. Sáng hôm qua con đi đổ xăng, thấy có con nhỏ bị 
hư xe, con tới coi giúp nó, cuối cùng là chẳng có hư gì cả chỉ là hết xăng 
thôi. 
- Nó ăn mặc sexy lắm phải không? 
- Sao Cậu biết? 
- Thì nó muốn làm mờ mắt mày để nó nói gì thì mày cũng OK, tao còn lạ gì 
chuyện đó. 
- Cậu còn chọc quê con nữa! Con nhỏ nói nó đi bụi đời vì không ở nhà được 
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với cha ghẻ, mấy hôm nay sài hết tiền rồi, chẳng còn xu teng nào trong túi. 
Con nghĩ tới hoàn cảnh của con ngày xưa nên muốn giúp nó, giống như Cậu 
đã giúp con vậy. 
- Thế tao giúp mày tao có bị cảnh sát bắt không? 
- Cậu đừng la con nữa mà. Nó nói cái gì nhỏ lắm con nghe không rõ con 
nghĩ là nó muốn xin tiền để đổ xăng. Dù nó không xin thì con cũng cho mà, 
thế là con đưa cho nó 20 Đô. Con nhỏ vừa cầm tiền là đám cảnh sát chìm 
nhào tới còng tay con liền. Con hỏi tại sao họ bắt con, họ nói là con mắc tội 
mua dâm. Con nói chỉ là cho tiền con nhỏ đổ xăng thôi, không tin cứ hỏi con 
nhỏ kia thì rõ, đám cảnh sát nói mai mốt ra Tòa mà cãi. 

- Con nhỏ đó cũng là cảnh sát chìm để gài bẫy mày thôi, mầy sập bẫy rồi 
làm sao ra được. 

- Con xin con nhỏ nói vài lời công bằng cho con, nó chỉ cười cười thôi. Con 
muốn đục cho nó mấy cái quá đi. 

- May mà mày không đục nó, chỉ nặng tội thêm, thôi được đi kiếm cái gì ăn 
đã, tội mày cũng nhẹ, để tao nhờ luật sư lo cho. Lần sau muốn giúp ai phải 
cẩn thận. Mày phải lựa lời nói cho Má Ba biết, kẻo mai mốt bả biết được thì 
liệu hồn đó. 
- Vậy tối nay con sẽ gọi cho Má Ba, Cậu nhớ nói giúp con một tiếng nghe, 
không thôi bả chửi con sặc máu đó. 
- Người ta nói "oánh sặc máu" chứ chửi sặc máu sao được mày! 
- Thì con nói vậy Cậu hiểu rồi, Má con chửi cũng sặc máu đó Cậu ơi! 
- Biết dzậy sao còn làm bậy. 
- Con oan mà Cậu. 
Tôi nhờ văn phòng bail bond giới thiệu một luật sư, giá 300 Đô lệ phí. 
Vì chưa có tiền án, thằng Mai chỉ bị phạt 2 ngày làm công tác cộng đồng 
thôi. 
Mai và Út ra trường cùng một lượt. Chị Ba và tôi cùng đi dự lễ mãn khóa, 
Chị rất mừng, ôm hai đứa con mà mắt đỏ hoe nói với chúng: 
- Các con ơi, đây là sự thành công lớn nhất trong đời Má, tất cả các con đã 
thành tài và nên người. 
Mẹ ruột của Mai vì bịnh nặng không thể đến được, ba ghẻ của nó cũng 
không muốn đến. Thằng Út được hãng Boeing ở Seattle nhận vào làm, Út ở 
chơi với Mẹ hai tuần rồi đi nhận việc. Thằng Mai đã có ý ở nhà với chị tôi, 
nên ngỏ ý: 
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- Má à, đã từ lâu con nghĩ, anh hai và thằng Út đều đi làm ở xa, con muốn ở 
lại nhà để săn sóc Má, cho nên con đã nạp đơn vào trường Baylor College of 
Medecine ở Houston. Khóa Fall sắp tới sẽ nhập học. Con xin Má cho con về 
thăm Mẹ con ở OMAHA rồi trở lại ngay. Từ nay con sẽ mãi mãi ở nhà với 
Má và chăm sóc cho Má suốt đời. 
Chị tôi rất cảm động khi nghe những lời chân tình đó, không cầm nổi nước 
mắt, ôm thằng Mai khóc vùi: 
- Má rất cám ơn con đã lo cho Má, con không cần phải làm vậy, Má tự lo 
được mà. 
- Má không sinh ra con nhưng đã cứu vớt con từ bãi sình lầy và ban cho con 
đời sống mới đầy ắp tình thương, chau chút cho con từng miếng cơm manh 
áo. Không kể những ngày đau ốm bệnh hoạn, Má luôn luôn ở bên con, cầu 
nguyện cho con chóng khỏi. Tha thứ cho con bao lỗi lầm. 
- Thiên Chúa đã mang con giao cho Má, Má chỉ làm bổn phận của một 
người mẹ như bao nhiêu người mẹ khác trên thế gian này. 
Mẹ ruột thằng Mai bị ung thư phổi, qua đời chẳng bao lâu sau đó. Tôi và 
thằng nhóc bay về Omaha đưa đám, đó là lần cuối cùng nó gặp lại mẹ và cha 
ghẻ. Ông nay cũng đã già lắm rồi, những chuyện cũ hầu như không nhắc lại 
nữa, nhưng khoảng cách thì vẫn còn đó. Khó cho ai mở đầu một cuộc hòa 
giải, mặc dầu cả hai đều muốn. Tôi phải làm một nhịp cầu để hai người bắt 
đầu đối thoại và tha thứ cho nhau. Chỉ là những hiểu lầm thôi. Ngày chia 
tay, Ông Già và thằng Mai ôm nhau khóc vùi, những giận hờn đều trôi theo 
giòng nước mắt. 
Mấy năm qua thật mau, Thằng Mai ra trường và nội trú tại Texas Children 
Hospital trong khu vực Medical Center ở Houston. 
Nó muốn trở thành một Bác sĩ nhi đồng để săn sóc cho trẻ em, nhất là những 
trẻ em bụi đời. Thằng Mai bây giờ đã là một Bác Sĩ, nhưng với tôi nó vẫn 
chỉ là "thằng nhóc bụi đời". Nhóc được rất nhiều trường hoc và Juvenile 
Probation Center mời đi nói chuyện về đề tài "Run Away From Home" Trẻ 
Em Bụi Đời. Nó trở thành một thần tượng của đám con nít vô gia đình. 
Nhưng không phải đứa nào cũng may mắn như nó, phải có một cơ duyên và 
một quyết tâm sắt đá mới vượt qua bao thử thách. Đường đời có bao nhiêu 
ngã rẽ, được mấy khúc phẳng phiu. 

Minh-Đạo & Nguyễn Thạch-Hãn 
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Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 
   951-672-4900                                              951-302-6900   

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với  
bantruyenthong@cddmlv.com 

 

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 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền Giáo 
Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 

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 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off 773-734-4418 
Cell 501-908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  
email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát 

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

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

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

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

Liên hệ 951-473-0532  

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

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

Free 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 

Nhà Dư Phòng Cho Share 
Gần sòng bài PACHANGA's PALA 
Ưu tiên độc thân hoặc vợ chồng son 

Xin gọi: James 760-705-5524 

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

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

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA 
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid 

Vehicle,Certified Master ASE 
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer. 

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-973-1566

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

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

Website: www.chrisnrealestate.com

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, Temecula,  

CA 92592. Suite 205 
Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. Cell:  951-303- 8695 


