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CHIA SẺ TIN MỪNG 

 
Baraba và Đức Giêsu. 

(Trích trong 'Niềm Vui Chia Sẻ) 
Văn sĩ Fabran Lagerkvist của Thụy Điển đã đoạt giải Nobel văn chương 
năm 1966 nhờ quyển tiểu thuyết nổi tiếng có tựa đề là "Baraba". Baraba là 
một tên cướp được nhắc đến trong vụ án của Chúa Giêsu. Theo các sách Tin 
Mừng kể lại: Baraba là một tên cướp khét tiếng đã phạm nhiều tội ác và sa 
lưới pháp luật. Hằng năm vào những ngày lễ lớn, quan Tổng trấn đại diện 
cho Đế quốc Rôma tại Palestina có thói quen ân xá cho một tội nhân. Năm 
đó, Tổng trấn Philatô đã đưa Chúa Giêsu và Baraba ra trước mặt dân chúng 
và hỏi họ nên tha cho ai. Toàn dân đã la lớn: tha cho Baraba và đóng đinh 
Chúa Giêsu. 
Dựa vào sự kiện lịch sử này, văn sĩ Lagerkvist đã tưởng tượng ra quãng đời 
còn lại của Baraba. Baraba đã trở nên một con người quyền thế được mọi 
người biết đến. Baraba có được tất cả, bởi vì chính Chúa Giêsu đã chết thay 
cho ông. Thế nhưng ông không hề muốn nhắc đến Chúa Giêsu và cũng 
không muốn biết Ngài là ai. 
Lý do khiến văn sĩ Lagerkvist được trao giải Nobel văn chương là vì qua 
nhân vật Baraba, ông đã họa được chân dung đích thực của con người. 
Baraba chính là con người được cứu độ nhờ Chúa Giêsu, nhưng vẫn không 
hiểu lý do tại sao. Con người ngày nay không tin vào Chúa Kitô và nhất là 
muốn loại bỏ Ngài ra khỏi con người thời đại. Với những tiến bộ vượt bực 
trong khoa học kỹ thuật, con người chẳng khác nào một thứ Baraba trong tác 
phẩm của Lagerkvist: con người tưởng mình là Đấng cứu độ của chính 
mình, con người tưởng mình có thể loại bỏ mọi chiều kích siêu việt của cuộc 
sống, con người tưởng mình có thể sống mà không cần một Đấng cứu độ 
nào. 
Dưới cái nhìn lịch sử thì quả thực cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là 
hành động tội ác của những người Do Thái và La Mã cách đây hai ngàn 
năm. Những người Do Thái đã cuồng tín kêu gào đóng đinh Chúa Giêsu vào 
thập giá. Các binh sĩ La Mã đã đánh đập, hành hung Ngài và cuối cùng treo 
Ngài trên thập giá. 
Nhưng dưới cái nhìn của người có niềm tin, thì cái chết của Chúa Giêsu trên 
thập giá là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm bởi vì một cách nào đó, người 
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có niềm tin cũng cảm thấy mình đã thực sự tham dự vào việc đóng đinh ấy. 
Chúng ta tuyên xưng rằng Ngài đã chịu đóng đinh vì chúng ta và để cứu rỗi 
chúng ta, nghĩa là do chính tội lỗi của chúng ta ngày nay, cho dù cách xa hai 
ngàn năm, vẫn là một chối bỏ, một tiếng reo hò, một sỉ vả hoặc chính là một 
cái đinh đóng vào thân thể Chúa Giêsu. 
Thử hỏi nếu tôi là người đương thời có liên quan đến vụ án Chúa Giêsu, tôi 
sẽ đứng trong nhóm người nào và với thái độ nào? Phải thú nhận rằng tôi 
không dễ gì làm được như ông Simon thành Syrênê đã vác thập giá đỡ Chúa 
Giêsu. Nhưng cũng đừng vội vã quả quyết rằng tôi không thể đứng về phía 
đám quần chúng đả đảo Chúa, không thể là Phêrô chối Chúa, hoặc là nhóm 
môn đệ trốn chạy, hay là Philatô lên án người vô tội, hoặc là đám quân lính 
đánh đòn và đóng đinh Chúa. Trái lại, kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy rõ 
ràng tôi rất yếu đuối, dễ dàng về phe kẻ mạnh thế, không dám can đảm bênh 
vực công lý và dễ dàng trung thành với Chúa trên môi miệng cũng như khi 
mọi sự đều xuôi chảy, nhưng lại phản bội Chúa dễ dàng trong hành động cụ 
thể và khi gặp nghịch cảnh. 
Với Chúa Nhật hôm nay, Tuần Thánh đã bắt đầu. Chúa Giêsu vào thành 
Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua đem lại ơn cứu độ cho loài 
người. Bề ngoài, cuộc tiến vào thủ đô Giêrusalem giữa tiếng tung hô của 
đám đông nô nức phất cao cành lá "Hoan hô con Vua Đavít" có vẻ một cuộc 
toàn thắngvang dội. Thực ra đây là một cuộc mở màn thương khó mỉa mai 
nhất và có lẽ cũng là giai đoạn bi thương nhất của cuộc thương khó. Bởi vì 
Chúa biết rõ trong niềm phấn khởi chóng qua của dân chúng đã chất chứa 
một sức phản bội sẽ bùng nổ dữ dội trước mặt Tổng trấn Philatô, trong tiếng 
kêu gào với những bàn tay nắm chặt đưa lên: "Đả đảo! Đóng đinh nó đi! 
Đóng đinh nó vào thập giá!" 
Rước là đi theo Chúa Giêsu trong vài giờ không phải là một điều khó khăn 
cho lắm. Đi theo Chúa giữa lúc Ngài được tung hô chúc tụng là điều dễ 
dàng. Nhưng tiếp tục đi theo Ngài khi Ngài đã bị mọi người bỏ rơi và lên án, 
điều đó khó hơn nhiều. Tin Mừng không thấy nói đến một ai dám lên tiếng 
bênh vực cho Chúa Giêsu vào lúc đó, mà chỉ thấy lên tiếng đòi phóng thích 
cho tên đạo tặc Baraba. Nếu kitô hữu được định nghĩa là người đi theo Chúa 
Kitô thì chắc chắn chúng ta sẽ có lúc nghiệm thấy nỗi khó khăn khi phải đến 
nơi mà mình không muốn đến. Con đường bước theo Chúa có lúc vui, lúc 
buồn. Chúng ta phải có mặt ở trong đám đông hoan hô Chúa khi vào thành 
và cũng không được vắng mặt khi Ngài hấp hối trên thập giá. 
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Trong những ngày thánh này, chúng ta hãy tìm thời giờ đọc lại chậm rãi 
chương 14 và chương 15 của Tin Mừng theo Thánh Marcô. Hãy để cho tâm 
tình, lời nói và hành động của Chúa Giêsu thấm nhuần và biến đổi chúng ta. 
Trong cuộc khổ nạn của Chúa, chúng ta bắt gặp rất nhiều tình huống tăm tối 
của đời thường: vu khống, phản bội, ghen tương, bất công, nhục nhã, đau 
khổ, sợ hãi, cô đơn, hèn nhát, cái chết. Nhưng trên hết, chúng ta bắt gặp một 
tình yêu. Tình yêu vô cùng lớn của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha và nhân 
loại. Chỉ có tình yêu mới làm cho mọi khổ đau có giá trị cứu độ. 
Đừng đọc vội vã, hãy ngừng lại khi Chúa có điều muốn nói với chúng ta, 
đừng ngắt lời Ngài. Chúng ta có thể thấy mình giống với Giuđa, Phêrô hay 
Philatô. Chúng ta không ai vô tội trước cái chết của Con Thiên Chúa. Ngài 
vẫn còn hấp hối cho đến tận thế. 
Đừng theo Chúa như một người quay vidéo cho đám tang, bởi lẽ mọi sự 
Ngài chịu là vì chúng ta và cho chúng ta. Sau khi đã suy niệm lâu dài về 
cuộc khổ nạn, chúng ta sẽ thấy mình yêu Thánh giá của Chúa hơn, yêu thánh 
giá của mình hơn và trân trọng thánh giá của người khác hơn. 

 
SỐNG ĐẠO 

 

ĂN CHAY TRẺ TRUNG 
 
Tôi có hai lần gặp trường hợp được miễn ăn chay kiêng thịt. Lần thứ nhất là 
lần chạy loạn vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1975. Năm ấy tôi chưa 
đến tuổi ăn chay, nhưng những người lớn chung quanh tôi đều được Đấng 
bản quyền địa phương cho phép miễn ăn chay vì ở trong trường hợp bấn 
loạn nguy cấp. Lần thứ hai là khi bị bắt đi làm “thanh niên xung 
phong”, quanh năm ăn cơm với rất ít đồ ăn. 
Nói là cơm cho “khí thế công trường” nhưng thật ra là khoai mì khô nấu với 
vài hạt gạo, nói là đồ ăn cho oai chứ đó là nuớc lã nấu với muối có cho vào 
vài cọng rau muống đã héo trước khi bắc lên bếp. Đến ngày thứ Sáu Tuần 
Thánh năm ấy, đơn vị tuyên bố cho công nhân ăn thịt, tiêu chuẩn mỗi người 
một miếng rưỡi mỡ heo (khoảng bằng một trong những cái nắp chai bia mà 
lãnh đạo đơn vị đang uống với nhung nhúc thịt thà lúc đó). 
Hai anh trưởng tràng của chúng tôi là anh Dũng và anh Long sau khi xin ý 
kiến Đấng Bản quyền, tuyên bố cho anh em được ăn thịt vì đã ăn chay 
quanh năm rồi, vả lại một miếng rưỡi mỡ ấy theo cái nhìn ngây ngô của tôi 
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thì chắc chưa đủ phá chay (!). Hai anh bây giờ là linh mục Nguyễn trí Dũng 
ở Đà nẵng và linh mục Nguyễn hữu Long giáo sư Đại Chủng Viện Xuân 
Bích Huế. Chắc chắn các anh còn nhớ những tháng ngày chay tịnh ấy. Và 
riêng tôi, khi nhìn đàn em ở đất nước này hôm nay tương đối khá hơn, có thể 
ăn nhiều hơn một miếng rưỡi mỡ mỗi ngày, tôi chợt nghĩ đến việc ăn chay 
của các bạn trẻ. 
Một cha xứ kể lại cứ mỗi lần chuẩn bị Lễ Tro hay Thứ Sáu Tuần Thánh, có 
nhiều bạn trẻ vào hỏi cha: “Thưa cha, ăn chay có được uống cà phê không, 
có được ăn mỡ nước không, có được ăn hột vịt lộn không, có được uống bia 
không?”. Tôi ngày đó cũng hay nghĩ: sau 12 giờ khuya có được ăn không? 
Ăn chay mà đói quá có thể ăn thêm không? 
Bây giờ nhớ những câu hỏi ấy, tôi thầm nghĩ có thể Chúa Giêsu sẽ buồn bã 
hỏi lại: “Con có yêu mến Thầy không? Con không thể thức với Thầy được 
một giờ sao?”. Vậy ăn chay là gì và có cần phải tính toán với Chúa đến từng 
miếng ăn, từng phút ăn chay không? 
Tôi xin không dùng Luật Hội Thánh cũng như những nguyên tắc luân lý để 
lý giải, bởi vì thật ra người Công giáo mỗi năm chỉ ăn chay có hai lần, so với 
các tôn giáo khác là quá ít, thành ra luật buộc cũng chẳng là điều gì quá 
đáng. Nhưng ý nghĩa chay tịnh xét về mặt tình cảm đối với Con Người 
Giêsu đau khổ thì thật là lớn lao. Ở khía cạnh này, chay tịnh là lắng lòng 
mình lại, xa tất cả những gì gần gũi nhất của mình, là miếng ăn miếng uống, 
để sà vào lòng Giêsu mà hỏi Người: “Chúa còn khát không, xin cho con chia 
sẻ. Chúa còn cô đơn không, con xin hầu chuyện với Chúa. Chúa còn ngã 
xuống dưới làn roi quất bạo tàn không, xin cho con cùng ngã xuống với 
Chúa”. 
Các bạn trẻ có thể gặp nhiều khó khăn khi ăn chay. Mỗi ngày các bạn quá 
quen với những món fast food, những ly nước ngọt được quảng cáo ngoa 
ngữ là làm tan cái nóng trong người. Các bạn quen với việc vào lớp vừa 
nghe giảng vừa thưởng thức bữa sáng hay bữa ăn thêm cho đủ sức ngồi nghe 
những bài giảng chẳng lấy gì là bổ ích hay hấp dẫn. Cho nên chay tịnh với 
bạn là hy sinh lớn lao. Không hẳn hy sinh là vì không ăn, mà hy sinh là vì 
bạn phải bỏ một thói quen, dù chỉ bỏ trong một ngày. 
Nhưng nếu suy nghĩ một chút thôi, bạn sẽ thấy có nhiều ngày khác bạn phải 
ăn chay ấy chứ. Đi xe buýt bị móc túi, thế là ăn chay “tự nguyện” cả ngày. 
Bị đau răng cấm ư? Ăn chay ba ngày đấy nhé. 
Hồi tôi còn sinh viên, có một chuyện rất hài hước xảy ra cho cô bạn ngồi 



 6

gần tôi trong lớp, chuyện mà tôi cho là trên cả thế giới này chắc chỉ xảy ra 
có một lần. Cô bạn tôi hôm ấy mua một ổ bánh mì thật thơm ngon, định 
nhâm nhi trong buổi học, nhưng vì giảng viên môn học khó quá, nên cô 
nàng để trong hộc bàn, định giờ ra chơi sẽ lim dim thưởng thức. 
Thế rồi dường như hôm ấy cô nàng có số ăn chay hay sao mà vừa nghe 
chuông ra chơi, cô nàng thò tay xuống hộc bàn, và chụp vội được, không 
phải ổ bánh mì, mà là mấy ngàn đồng và mảnh giấy nhỏ ghi một câu đầy 
tính cướp bóc: “Bạn ạ, thông cảm nhé, tui đói quá, mua lại của bạn. Bạn 
cầm mấy ngàn này ra mua ngay ổ khác”. Bạn thấy chưa, đâu phải lúc nào 
muốn ăn cũng có thể ăn ngay? Nhưng chay tịnh tự nguyện mới có ý nghĩa 
thật sự. 
Vậy xin hỏi lại câu vừa hỏi: ăn chay là gì? Đức Giêsu vào sa mạc ăn chay 
bốn mươi ngày và Người cảm thấy đói. Lúc đó Người làm gì? Người kết 
hợp với Cha của Người và dùng Lời Kinh Thánh để chống lại những cám dỗ 
của quỉ vương và của trần thế. 
Như vậy, là môn đệ Đức Giêsu, chúng ta ăn chay là giảm bớt những đồ ăn 
thông thường để lòng mình lặng lẽ suy ngắm Lời Chúa, Lời của tình yêu. 
Luật Giáo Hội dạy ăn chay là ăn một bữa no bình thường và một bữa còn 
đói, nghĩa là hãm bớt sự thèm ăn thèm uống. Khi hãm dẹp được những đòi 
hỏi bình thường ấy, chúng ta hoà mình vào nhịp sống của Đức Giêsu trong 
Mùa Chay Thánh. 
Lấy một ví dụ cho dễ hiểu hơn, khi bạn trẻ có người yêu và sắp đến giờ hẹn, 
bạn bớt ăn một chút cho hơi thở thơm tho, cho giọng nói nhẹ nhàng. Bạn mê 
thịt “nai đồng quê” lắm, thêm chút riềng, chút mắm tôm, ôi tuyệt vời. Món 
nhắm đã dọn sẵn, bạn muốn xơi quá đi mất, nhưng vài phút nữa là có thể 
ngồi gần nàng mà thì thầm thỏ thẻ với nhau, thôi đành hy sinh cho tình yêu 
vậy! 
Bạn là cô gái khoái món bún riêu vô cùng, bún dọn lên rồi kìa, nhưng lại là 
nó, chính nó mới làm cho món bún riêu hấp dẫn, mà cũng chính nó làm hại 
hơi thở thơm tho của bạn. Nó lại là mắm tôm ấy. Ăn chay đi nhé bạn. Ví dụ 
nhỏ xíu ấy cho chúng ta, những người trẻ thấy rằng ăn chay là hy sinh cho 
yêu thương, mà thật ra ăn chay cho tình yêu là ăn chay đẹp và hấp dẫn lắm 
chứ phải không bạn. 
Hãy tưởng tượng người tình Giêsu đẹp lộng lẫy hiện ra trong ngày bạn ăn 
chay. Người muốn lắng nghe bạn tâm sự, bạn có nỡ bỏ Người mà đi tìm 
món ngon vật lạ không? Hãy khoan nói đến giáo luật, cũng hãy khoan nói 



 7

đến lời cha giải tội, bạn ơi hãy nhìn Giêsu với tư cách Người là người yêu 
của bạn. 
Ăn chay không chỉ là bớt món ăn, mà còn là bớt một chút giờ ngủ, bỏ một 
thói xấu, nhịn một lời cay cú, bớt một ánh nhìn hằn học. Ăn chay còn là ném 
đi những thói quen tội lỗi, quăng bỏ những trang sách thước phim đen tối và 
tiêu diệt thói ngạo mạn coi trời bằng vung. 
Bạn nhớ không, khi Đức Giêsu đau đớn nguyện cầu ở trong Vườn Dầu, 
những môn đệ Người thương yêu lại ngủ. Họ chẳng “ăn chay giấc ngủ” với 
Người. Khi Giêsu bị đóng đinh trên Thập giá, ai là người lặng lẽ giữ chay 
trọn vẹn cho tình yêu ngoài Mẹ Maria và những môn đệ thân yêu nhất? 
Kinh Thánh viết: “Phúc cho ai biết tự kiềm chế mình từ khi còn trẻ” (Ai ca 
3, 27). Bất cứ sự phóng túng nào cũng dễ dẫn đến hiểm nguy. Sự tự chế 
chính là cái thắng cho chiếc xe cuộc đời. Tuổi trẻ thích lao xuống dốc hơn là 
leo lên núi cao. Không có thắng, tất cả sẽ đổ nhào. 
Mùa Chay chính là lúc người trẻ nhìn lại mình và lối mình đang bước để 
từng giây từng phút ngoi lên. Như vậy, chay tịnh là lối sống đẹp của người 
trẻ tuổi, bởi vì hy sinh là đặc tính của tuổi trẻ và của tình yêu. Ăn chay là hy 
sinh cho tình yêu, đơn giản quá và đẹp quá phải không bạn? 
Không chỉ trong ngày Lễ Tro và ngày Thứ Sáu tuần thánh, mà mọi ngày 
trong năm, các bạn trẻ đều có thể ăn chay, nhiều ít tuỳ bạn, nhưng mỗi lần 
nhịn bớt miếng ăn hay bỏ đi một thói xấu, là bạn gần gũi với gương mặt 
thống khổ của Đấng Cứu Độ hơn. Bạn hãy nhìn lên Đức Maria và thánh 
Giuse, các ngài là những mẫu gương chay tịnh tuyệt hảo, và nhờ đó các ngài 
gần gũi với Con mình biết bao. 
Bây giờ, bạn và tôi, chúng ta hãy chậm rãi đọc lại và suy ngắm lời này “Các 
con không thể thức với Thầy được một giờ sao?”. Rồi chúng ta hãy cùng 
thưa với Chúa về những ngày chay tịnh còn lại. 
  
Gioan Lê Quang Vinh 
  

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

 
ĐGH Biển Đức XVI kêu gọi Cuba canh tân đức tin và xây dựng xã hội 
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VRNs (30.03.2012) – Bản tin CAN, ngày 28.03.2012 phát đi từ Cuba cho 
biết, kết thúc chuyến đi lịch sử tới Cuba, ĐGH Biển Đức XVI khuyến khích 
nhân dân đảo quốc này “nhìn lại đức tin của những người lớn cao niên và 
lấy đức tin làm sức mạnh để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn”. 
Bằng cách cho phép “các giá trị cao quý nhất” của linh hồn Cuba phát triển, 
quốc gia này cáo thể tạo “nền tảng xây dựng xã hội với tầm nhìn rộng, canh 
tân và hòa giải” – ĐGH Biển Đức XVI nói trước khi trở về Rôma. 
Ngày 28-3-2012, trong nghi thức tạm biệt tại Phi trường Quốc tế José Martí, 
ĐGH Biển Đức XVI thúc giục Cuba “tin vào lời hứa của Chúa” và mở lòng 
ra với Phúc âm để “thực sự canh tân đời sống cá nhân và xã hội”. 
Nhìn vào tương lại, ngài nhấn mạnh cần “loại bỏ các vị trí bất di bất dịch và 
các quan điểm đơn phương có khuynh hướng tạo khó hiểu và khó hợp tác 
hiệu quả”. 
Nói đến tình hình chính trị ở Cuba, ĐGH Biển Đức XVI nói rằng tôn trọng 
các tự do cơ bản là “quan yếu để có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản” của 
phẩm giá con người và “xây dựng xã hội có những con người cần thiết trong 
tương lai của cuộc đời họ, gia đình họ và đất nước họ”. 
Ngài cũng ám chỉ lệnh cấm vận đối với Cuba khi nói rằng “các biện pháp 
kinh tế hạn định, từ phía các nước khác, là gánh nặng bất công đối với nhân 
dân” và làm tệ hại thêm các nhu cầu vật chất. 
Qua chuyến viếng thăm này, ngài luôn nhấn mạnh nhu cầu canh tân đức tin 
để đem lại hòa bình cho xã hội. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do, 
nhất là tự do tôn giáo, để cho phép Giáo hội giúp xây dựng xã hội. 
Ngày 27-3-2012, trong buổi gặp gỡ với chủ tịch Raúl Castro, ĐGH Biển 
Đức XVI đưa ra yêu cầu về nhân quyền và thảo luận về sự khó khăn của 
những người Cuba bất đồng quan điểm, nhất là các tù nhân. 
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ĐGH Biển Đức XVI xin chủ tịch Castro tuyên bố Thứ Sáu Tuần Thánh là 
ngày nghỉ toàn quốc vì tầm quan trọng của ngày này trong lịch Công giáo. 
ĐGH Biển Đức XVI hứa “tiếp tục cầu nguyện” cho Cuba có thể “phát triển 
thực sự trong Đức Kitô”. Ngài thúc giục Cuba giữ chặt lấy Đức Kitô, ngài 
giải thích rằng “bất cứ nơi nào có Chúa Giêsu hiện diện, thất vọng sẽ biến 
thành hy vọng, điều tốt sẽ phá tan điều không chắc chắn và sức mạnh mở ra 
chân trời tới những điều khả dĩ tốt lành bất ngờ”. 
ĐGH Biển Đức XVI kết thúc diễn văn tạm biệt bằng cách khuyến khích dân 
Cuba tin vào Đức Mẹ Từ Bi El Cobre, xin Đức Mẹ tiếp tục “nâng đỡ họ 
trong những thử thách và xin Thiên Chúa toàn năng ban cho họ những ơn 
cần thiết”. 

TRẦM THIÊN THU 
Đức Thánh Cha gặp gỡ thiếu nhi Mexico 
 

 
 

WHĐ /–Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI  đến Mexico vào chiều tối thứ Sáu 
23-03 và được hàng trăm ngàn người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội và các 
thành phần Dân Chúa chào đón nồng nhiệt tại sân bay León. Chiều thứ Bảy 
24-03, ĐTC đã đến Guanajuato, thủ phủ của bang cùng tên, thăm xã giao và 
hội kiến riêng với Tổng thống Felipe Calderon tại dinh Casa del Conde Rul. 
Cùng lúc đó, ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone có cuộc tiếp 
xúc với các bộ trưởng trong chính phủ của Tổng thống Calderon, đặc biệt 
hội kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Patricia Espinosa. 
Sau buổi hội kiến với Tổng thống Calderon, ĐTC đã gặp thiếu nhi Mexico 
tại quảng trường Hòa Bình (Plaza de la Paz) trước dinh Casa del Conde 
Rul.  
Hơn 4000 thiếu nhi vui mừng chào đón và lắng nghe lời dạy bảo của ĐTC. 
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“Chúa muốn các con được sống vui luôn mãi” 
Ngỏ lời với thiếu nhi Mexico, ĐTC nói: “Cha cảm ơn các con về cuộc gặp 
gỡ mang dấu ấn đức Tin này. Cha cũng cảm ơn các con đã mang đến đây 
bầu khí lễ hội tưng bừng, nhất là đã đón Cha bằng lời ca tiếng hát. Điều 
quan trọng là, hôm nay, cha con chúng ta đều rất vui. Đó chính là điều Chúa 
muốn. Chúa muốn chúng ta luôn được sống vui. Chúa biết rõ chúng ta và 
yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta biết để cho tình yêu của Đức Kitô biến 
đổi trái tim chúng ta, chúng ta sẽ có thể làm cho thế giới được biến đổi. Đó 
chính là bí quyết được sống vui đích thực”. 
ĐTC dặn các thiếu nhi: “Người môn đệ của Đức Kitô không dùng cái ác đáp 
lại cái ác, trái lại phải trở nên khí cụ của sự thiện, người loan báo sự tha thứ, 
người cưu mang niềm vui, người phục vụ sự hiệp nhất”. 
ĐTC khuyên các thiếu nhi nói riêng và người trẻ nói chung: “Các con không 
cô độc đâu. Đã có Chúa Kitô và Giáo Hội giúp đỡ các con sống nên người 
Kitô hữu. Các con hãy tham dự Thánh lễ Chúa nhật, học giáo lý, làm việc 
tông đồ, tìm dịp cầu nguyện, sống huynh đệ và bác ái”. 
“Gia đình, nhà trường, Giáo hội và nhà chức trách có trách nhiệm bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em” 
Nói với trẻ em nhưng hàm ý kêu gọi người lớn, ĐTC nói: “Mỗi người các 
con đều là món quà của Chúa ban cho đất nước Mexico và thế giới. Gia 
đình, Giáo hội, nhà trường và mọi người có trách nhiệm trong xã hội phải 
cùng nhau làm việc để bảo đảm cho các con được thừa hưởng một thế giới 
tốt đẹp hơn, không có tị hiềm và chia rẽ”. 
ĐTC nhấn mạnh: “Đó chính là lý do vì sao Cha lên tiếng kêu gọi mọi người 
hãy bảo vệ và chăm sóc trẻ em, để trẻ không tắt tiếng cười và được sống 
trong hòa bình và vững tin hướng đến tương lai”. 
Thống kê Giáo Hội Công giáo tại Mexico và Cuba 
WHĐ (22.03.2012) / VIS – Từ ngày 23 đến 29 tháng Ba 2012, Đức Thánh 
Cha Bênêđictô XVI đã tông du đến Mexico và Cuba, để đánh dấu kỷ niệm 
200 năm Mexico độc lập, và 400 năm tìm thấy bức tượng "Đức Mẹ Bác ái" 
ở Cuba. Nhân dịp này, Tòa Thánh đã công bố các các số liệu thống kê liên 
quan đến Giáo hội Công giáo tại hai quốc gia này. Thông tin cập nhật đến 
ngày 31 tháng Mười Hai 2010, do Văn phòng Thống kê Trung ương Giáo 
Hội cung cấp. 
Mexico có diện tích 1.958.201 km2 với dân số 108.426.000 người, trong đó 
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có 99.635.000 người Công giáo (91,89%). Giáo Hội Mexico có 93 giáo khu 
(18 Tổng giáo phận, 70 giáo phận, 5 giám hạt tòng thổ), 6.744 giáo xứ và 
7.169 trung tâm mục vụ các loại. Hiện nay có 163 giám mục, 16.234 linh 
mục, 30.023 tu sĩ, 505 thành viên tu hội đời, 25.846 thừa sai giáo dân và 
295.462 giáo lý viên, 4.524 tiểu chủng sinh và 6.495 đại chủng sinh. 
Tổng cộng có 1.856.735 học sinh theo học tại 8.991 trung tâm giáo dục 
Công giáo thuộc mọi cấp lớp và 1.822 trung tâm giáo dục đặc biệt. Các tổ 
chức khác thuộc Giáo Hội do các linh mục hay tu sĩ điều hành ở Mexico bao 
gồm 257 bệnh viện, 1.602 trạm y tế, 8 trại phong, 372 nhà cho người già 
hoặc khuyết tật, 329 trại mồ côi và nhà trẻ, 2.134 trung tâm tư vấn gia đình 
và trung tâm phò sự sống khác, cùng với 340 tổ chức thuộc loại khác. 
Cuba có diện tích 110.861 km2 với dân số 11.242.000 người, trong đó có 
6.766.000 người Công giáo (60,19%). Có 11 giáo khu (3 Tổng giáo phận và 
8 giáo phận), 304 giáo xứ và 2.210 trung tâm mục vụ các loại. Hiện nay có 
17 giám mục, 361 linh mục, 656 tu sĩ, 24 thành viên tu hội đời, 2.122 thừa 
sai giáo dân và 4.133 giáo lý viên, 13 tiểu chủng sinh và 78 đại chủng sinh. 
Tổng cộng có 1.113 học sinh theo học tại 12 trung tâm giáo dục Công giáo 
thuộc mọi cấp lớp và 10 trung tâm giáo dục đặc biệt. Các tổ chức khác thuộc 
Giáo Hội do các linh mục hay tu sĩ điều hành ở Cuba bao gồm 2 trạm y tế, 1 
trại phong, 8 nhà cho người già hoặc khuyết tật, 3 trại mồ côi và nhà trẻ, và 
3 tổ chức thuộc loại khác. 

(VIS, 21-03-2012) 
An Phong 

 
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gặp “Mẹ thiêng liêng” của ngài tại 
Santiago de Cuba 

Đinh Lăng 
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WGPSG -- Trong chuyến tông du Mexico-Cuba vừa qua (từ 23 đến 29 tháng 
Ba 2012), sau khi cử hành Thánh lễ riêng vào sáng thứ Ba 27-03 tại 
Santiago de Cuba, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã gặp một nữ tu Ấn Độ, 
người đã là “Mẹ thiêng liêng” của ngài 20 năm qua. 

ĐTC đã cử hành Thánh lễ riêng trong chuyến viếng thăm lịch sử này trước 
khi khởi hành đến Đền thánh Đức Mẹ Bác ái Cobre ở Cuba. Thánh lễ có sự 
tham dự của 10 nữ tu thuộc nhánh chiêm niệm Dòng Thừa Sai Bác Ái do 
Chân phước Têrêsa Calcutta sáng lập. 

Khi kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng giám mục Cuba Dionisio García đã giới 
thiệu nữ tu Teresa Kereketa với Đức Thánh Cha. Theo truyền thống của 
Dòng, 20 năm trước chị Kereketa đã nhận cầu nguyện hằng ngày cho một 
linh mục, do đó trở thành “mẹ thiêng liêng” của linh mục ấy. Vị linh mục 
mà chị được giao nhiệm vụ cầu nguyện cho là Đức hồng y Josef Ratzinger. 

Trong cuộc gặp gỡ đầy xúc động, và theo truyền thống Ấn Độ, chị Teresa 
Kereketa đã trao tặng ĐTC Bênêđictô một vòng hoa. 

Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn của Vatican - cha Federico 
Lombardi cho biết: “ĐTC rất cảm động khi gặp vị nữ tu này”. 

(Nguồn: CNA, 27-03-2012) 

Đức Thánh Cha trợ giúp 100 ngàn mỹ kim cho dân Syrie 
 
VATICAN. Hôm 31-3-2012, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum (Đồng Tâm), 
cho biết ĐTC hỗ trợ 100 ngàn mỹ kim cho các hoạt động từ thiện của Giáo 
Hội tại Syrie nhắm giúp đỡ dân chúng đang bị thử thách. 
 
Thông cáo nói rằng: ”Như đã biết ĐTC nhiều lần lên tiếng kêu gọi chấm dứt 
bạo lực tại Syrie để tìm được một con đường đối thoại và hòa giải giữa các 
phe xung đột, hầu đạt tới hòa bình và công ích. ĐTC cũng nhắn nhủ cầu 
nguyện cho những người đang chịu đau khổ. Giờ đây ngài quyết định, qua 
Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, chuyển 100 ngàn mỹ kim cho hoạt động 
bác ái của Giáo Hội địa phương ở Syrie nhắm giúp đỡ dân chúng đang bị 
thử thách. Đức ông Giampietro Dal Toso, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh 
Cor Unum, mang quà tặng của ĐTC trong ngày thứ bẩy 31-3 này. 
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Đức Ông sẽ gặp Đức Thượng Phụ Gregorios III Lahan, Chủ tịch Hội đồng 
Giáo Phẩm Công Giáo tại Syrie và các đại diện khác của Giáo Hội địa 
phương. Hiện nay Giáo Hội Công Giáo tại Syrie đang dấn thân trong các dự 
án trợ giúp dân chúng Syrie, đặc biệt là tại vùng Homs và Aleppo, qua các tổ 
chức bác ái của Giáo Hội”. 
 
Cũng nên nhắc lại rằng, theo quyết định của ĐTC, số tiền lạc quyên được 
trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh 5-4 tới đây tại Đền thờ Thánh Gioan 
Laterano, là Nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, để trợ giúp các nạn 
nhân tại Syrie. (SD 31-3-2012) 
 
G. Trần Đức Anh OP 

 
Nhà nước Việt Nam rút lại visa nhập cảnh của Phái đoàn của Hội Ðồng 
Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình 
Việt Nam (Apic 26/03/2012) - Theo điện tín gởi cho Toà Tổng Giám mục 
Sài Gòn, hôm 23 tháng 03 năm 2012, Ðức Hồng y Peter Turkson, Chủ tịch 
Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, đã báo tin là Phái Ðoàn Roma 
chưa khởi hành vào Việt Nam được, vì vào phút cuối các visa nhập cảnh vào 
Việt Nam đã bị Toà Ðại Sứ Việt Nam ở Roma rút lại. 
Như đã đưa tin, mục đích của chuyến đi củaPhái đoàn thuộc Hội Ðồng Toà 
Thánh Công Lý và Hoà Bình đến Việt Nam là để thu thập những dữ kiện 
cho án phong chân phước và hiển thánh cho Ðức Cố Hồng y Phanxicô 
Xaviê Nguyễn Văn Thuận. 
Ðược biết vào tháng giêng năm 2012, các linh mục đặc trách giúp phái đoàn 
Roma thu thập những dữ kiện cho án phong thánh, tại các Giáo phận Sài 
Gòn, Huế, Nha Trang, Hà nội, đã thông báo về chuyến viếng thăm làm việc 
này, dự trù từ cuối tháng 03 đến đầu tháng tư năm 2012, và mọi sự đã được 
chuẩn bị sẵn sàng. Nay vào giờ chót, các thành viên của phái đoàn bị rút lại 
chiếu khán, không cho nhập cảnh vào Việt Nam. Các quan sát viên nước 
ngoài và hãng tin EDA của Hội Thừa Sai Paris, đã lưu ý sự thay đổi lập 
trường bất ngờ của Nhà Nước Việt Nam. 
Còn nhớ, Ðức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận đã bị ngược 
đãi, bị Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam giam tù 13 năm trong nhiều nhà tù 
khác nhau, và cuối cùng bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Chức vụ cuối cùng 
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ngài thi hành cho đến lúc qua đời tại Roma, năm 2002, là Chủ Tịch Hội 
Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình. Theo tin không chính thức, thì Nhà 
Nước Việt Nam không muốn Toà Thánh xúc tiến hồ sơ Phong Chân phước 
và Hiển thánh cho Ðức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. 

R.V.A. 
Thông báo của văn phòng cáo thỉnh viên án phong thánh cho cha 
Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp 
 

 
 

Cần Thơ, Việt Nam (VietCatholic News 23/03/2012) - Ngày 21 tháng 3 năm 
2012, Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, cáo thỉnh viên chính thức và hợp 
luật, đã chính thức công bố về trách nhiệm, tâm nguyện và phương thế hoạt 
động của Ủy ban Ðặc trách án phong thánh cho cha Trương Bửu Diệp, như 
sau: 
Kính thưa quí Ðức Cha, 
Kính thưa quí Ðức ông, quí cha, quí tu sĩ nam nữ, Kính thưa quí ông bà anh 
chị em giáo dân khắp nơi. 
Tôi là linh mục Phêrô Trần thế Tuyên, đang phục vụ tại Canada, là cáo 
thỉnh viên của vụ án phong thánh cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, xin 
được chính thức lên tiếng về trách nhiệm của Ủy ban, như sau: 

1. Phổ biến khắp nơi tiến trình tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp và tạo 
sự tán thành từ mọi tâm hồn. 

2. Cung cấp chứng nhân, chứng từ và chứng tích về nhân đức trỗi vượt 
của đầy tớ Chúa, cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Ngày 5 tháng 1 năm 
2012, cáo thỉnh viên đã trình danh sách hơn 30 nhân chứng cho tòa án địa 
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phận Cần Thơ và ủy ban sử liệu để điều tra và viết sử. 
3. Với sự trợ giúp của Hội ái mộ cha Diệp, văn phòng cáo thỉnh chịu trách 

nhiệm chi trả tất cả chi phí cho toàn bộ vụ án từ Việt Nam cho tới Rôma: 
Chi phí cho nhân viên điều tra, cho nhân chứng, phương tiện làm việc, in ấn 
phát hành báo chí, DVD, Niên lịch, truyền thông... Chi phí rất lớn, xin được 
báo cáo khi có thể. 

Về tâm nguyện và phương thế vận động, chúng tôi nhìn nhận rằng: 
1. Chúng tôi chỉ là công cụ góp phần nhỏ bé của mình vào chương trình 

của Thiên Chúa để làm vinh danh Chúa và làm vẻ vang cho trang sử hào 
hùng của Giáo hội Việt Nam. Chúa muốn, sẽ thành công. Chúa không muốn, 
sẽ thất bại. 

2. Luôn khiêm tốn viết thư xin phép giáo quyền địa phương, quí Ðức ông, 
quí cha xứ, cha sở...để được đến trình bày về tiến trình phong thánh. Chúng 
tôi không đến nếu không được cho phép. 

3. Vận động tài chánh: xin hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định và chỉ dẫn 
của quí cha xứ, cha sở... không bao giờ tự động tổ chức gây quỹ làm tổn hại 
đến sinh hoạt giáo xứ địa phương. Vận động phong thánh phải mang niềm 
vui và tạo sự tán đồng từ mọi tâm hồn. 

4. Không có ủy quyền cho bất cứ ai để đi vận động nhằm trách hiểu lầm 
hay lạm dụng nhất là trong vấn đề quyên góp tài chánh. 

5. Tài liệu chính thức phổ biến luôn đề do "Văn phòng cáo thỉnh phổ biến 
ngày... tháng... năm..." ở cuối. 

6. Chân thành ghi ơn những nhóm "con cái cha Phanxicô Trương Bửu 
Diệp" đã được thành lập từ trước nhằm mục đích cổ võ việc tuyên thánh cho 
cha. Tất cả đều có ý hướng tốt lành là làm vinh danh Chúa và mang ích lợi 
cho phần rỗi linh hồn. Rất đáng được duy trì. 

7. Luôn mở rộng và tìm kiếm những tâm hồn thành tâm thiện chí muốn 
cung cấp những chuyện lạ cha Trương Bửu Diệp hay những ý kiến xây dựng 
mang kết quả tốt cho tiến trình phong thánh. 
Xin chân thành biết ơn quí Ðức cha, quí Ðức ông, quí cha, quí tu sĩ nam nữ 
và bà con giáo dân. Cầu xin Chúa thương ban cho tất cả những ơn lành cần 
thiết trong cuộc sống. Rất mong được sự thông cảm và sự cộng tác trong 
việc tuyên thánh cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Tôi tin rằng cha Phanxicô 
luôn cầu bàu cho những ai tìm kiếm vinh quang Chúa và phần rỗi cho các 
linh hồn. 
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Kính thư, 
Linh mục Phêrô Trần thế Tuyên, 
Cáo thỉnh viên. 
R.V.A. 
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
 

Thứ Sáu Tuần Thánh 06/04/2012: ăn chay kiêng thịt 

Luật ăn chay kiêng thịt:  

_ các tín hữu từ 14 tuổi trở lên buộc phải kiêng thịt ngày Thứ Tư Lễ Tro và    
Thứ Sáu Tuần Thánh. 

_ các tín hữu từ 18-59 tuổi buộc phải ăn chay ngày Thư Tư Lễ Tro và Thứ 
Sáu Tuần Thánh. 

   Được phép ăn một bữa no và hai bữa ăn nhẹ. 

_ những ai bệnh nặng và các bà mẹ mang thai không buộc phải ăn chay  

   kiêng thịt ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. 

 

Đức Giám mục Gerald Barnes kỷ niệm 20 năm thiên chức Giám Mục 

 
Đức Giám mục Gerald Barnes vừa mới kỷ niệm 16 năm làm Giám mục giáo 
phận San Bernardino (12 tháng 3) và kỷ niệm 20 năm thiên chức giám mục  
trong một Thánh Lễ và một buổi tiếp tân đơn sơ vào sáng thứ Ba tại Trung 
tâm Mục vụ giáo phận.  

Xin cầu nguyện cho ngài sức khỏe và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần 
trong vai trò chủ chăn giáo phận. 



 17

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 

 
CHÚA GIÊSU CÓ THỰC SỰ CHẾT NHƯ GIÁO HỘI DẠY HAY 
KHÔNG ? 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

Hỏi : nhân Tuần Thánh ( Holy Week)  tưởng niệm sự chết và phục sinh của 
Chúa Kitô , xin cha giải thích  ba câu hỏi  sau đây : 

1-  Chúa Giê su có thực sự chết  như Giáo Hội vẫn dạy hay không,  vì có 
một Giám mục kia đã nói : “ Chúa Giêsu đâu có chết. Đó chỉ là cách nói cho 
có vẻ bi thảm mà thôi” ! 

2-  Những người sinh ra và chết  trước khi Chúa Giêsu ra đời và hòan  tất 
công cuộc cứu chuộc - thì  tất cả ở đâu và khi nào mới được vào Thiên 
Đàng ? 

3-  Những người không được biết Chúa Kitô  và Phúc Âm của Chúa thì có 
được cứu rỗi  hay không? 

Trả lời: 

1-      Về câu hỏi thứ nhất, tôi không tin có một Giám mục hay Linh mục 
Công giáo nào lại  dám nói như vậy. Có chăng chỉ có những vị  ở bên ngoài 
Giáo Hội Công Giáo hay Chính Thống Giáo mà thôi ( Eastern Orthodox 
Churches). Được biết,  các giáo phái ngoài Công Giáo như Anh giáo ( 
Anglican) Methodist, Lutheran, Epíscopal, Baptíst..v.v.. .đều có chức giám 
mục  ( có cả nữ giám mục nữa !) nhưng  họ không thuộc truyền thống Tông 
Đồ ( Apostolic succession) như các Giám mục trong Giáo Hội Công 
Giáo La Mã và Chính Thống Giáo Đông Phương (Eastern Orthodox 
Churches) cho nên  họ cũng  không hiệp thông, vâng phục Giám Mục Rôma, 
tức Đức Giáo Hòang  là Thủ lãnh Giám mục Đoàn ( Head  of College of 
Bíshops) và là Chủ Chăn tối cao  của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ.( 
Supreme Pastor of The Universal Catholic Church) 

Vì thế , có thể có những “giám mục “ ngoài Công Giáo   đã dạy dỗ sai lầm 
hay mâu thuẫn với các Giám mục Công Giáo, hiệp thông với Đức Thánh 
Cha trong sứ vụ rao giảng Phúc Âm ,  bảo vệ chân lý, và đức tin Công Giáo 
tinh tuyền. 
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Trong niềm tin của Giáo Hội, dựa trên Kinh Thánh, Thánh Truyền 
(Tradition) và Mặc khải (revelation) thì Chúa Giêsu là” Thiên Chúa thật, 
đồng bản tính với Chúa Cha  và Chúa Thánh Thần”( Kinh Tin Kinh 
Nicene). Nhưng Ngài cũng là CON NGƯỜI thật, được  Đức Trinh nữ 
Maria sinh ra nhờ  quyền năng của Chúa Thánh Thần. Như thế, Chúa Giêsu 
có hai bản tính không hề tách biệt nhau : đó là Thiên Tính và nhân tính.( 
divine and human nature)  Ngài chính  là “ Ngôi Lời đã trở nên người 
phàm và cư ngụ giữa chúng ta.( Jn 1:14.) 

Nhưng tại sao Chúa Giêsu phải chịu chết trên thập giá năm xưa, một sự kiện 
lịch sử mà không ai có thể chối cãi được ? 

Chúa có thực chết hay “ giả vờ” chết để bi thảm hóa sự viêc như có ai 
đã nói ? 

Để trả lời câu hỏi này, trước hết, chúng ta cần nhớ lại  rằng sự chết là hậu 
quả đương nhiên của tội lỗi mà  con người đã mắc phạm như Thiên Chúa đã 
nói với Adam và Eva  xưa: “ ..ngày nào ngươi ăn, (trái cấm) chắc 
chắn ngươi sẽ phải chết.” ( St 2:17) 

Thánh Phaolô cũng giải thích thêm  như sau về nguyên nhân gây ra sự chết 
cho con người : “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 mọi người đã phạm tội”(Rm 5:12) 

Như thế ,mọi người phải chết vì đó là hậu quả của tội lỗi. Không ai có thể 
tránh được hậu quả này trừ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, tuy mang thân xác con 
người nhưng không hề vướng mắc  tội tổ tông và mọi tội cá nhân khác. 
Nhưng Chúa Giêsu đã chết trong thân xác con người của Chúa không  phải 
vì hậu quả của tội lỗi như mọi người trong chúng ta,  vì Chúa hòan toàn vô 
tội.  Người  vô tội, nhưng đã tự hiến chịu chết thay cho kẻ tội lỗi  như Thánh 
Phaolô đả nói rõ  như sau Thiên Chúa đã sai  chính Con mình đến mang 
thân xác giống như thân xác tội lỗi của chúng ta để đền tội chúng ta. 
Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình..” (Rm 8:3) 

Đó là tất cả lý do vì sao Chúa Giêsu đã vui lòng vác thập giá , chịu mọi cực 
hình để cuối cùng  “ đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu 
độ nhờ ơn Thiên Chúa”( Dt 2:9). Chính Chúa Giêsu cũng đã xác 
nhận điều này trong Sách Khải Huyền ( Revelation) như sau : “ Ta là 
Đấng Hằng Sống. Ta đã chết và nay Ta sống muôn đời muôn thuở, và 
Ta giữ chìa khóa của Tử thần và Âm phủ “ Kh1: 18) 
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Như thế, rõ rệt là Chúa Giêsu đã thực sự chết trong thân xác nhân loại của 
Ngài qua bằng chứng Kinh thánh nêu trên và   giáo lý sau đây của Giáo Hội: 

“ Cái chết của Chúa Giêsu đã là một cái chết  thực sự chấm dứt sự sống 
con người   trần thế của Ngài. Nhưng vì sự hiệp nhất của thân xác Ngài 
với ngôi vị của Chúa Con, nên thân xác đó đã không trở thành một tử 
thi như những cái xác khác “ vì thần lực của Chúa đã tránh cho thân 
xác Chúa Kitô khỏi bị thối nát” (Th. Toma, S.th 3,51,3). ( x.SGLGHCG 
số 627) 

Chính vì thân xác của Chúa không bị hư nát qua sự chết như mọi xác con 
người nên  ngày thứ nhất trong tuần khi các phụ nữ đến viếng Mộ Chúa, “ 
họ  thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mố. Nhưng khi bước vào, họ không thấy 
thi hài của Chúa đâu cả” ( Mt 24:3) 

Họ không thấy xác Chúa vì Ngài đã sống lại trong một thân xác sáng láng 
tốt lành khác thường  đến nỗi Maria  Mac-đa-la không nhận ra Chúa khi 
Người hiện ra, đứng bên cạnh bà, đang khóc vì tưởng ai đã lấy trộm xác 
Chúa.( Ga: 20:11-14) 

Tóm lại,, với Thiên tính và địa  vị là Thiên Chúa Ngôi Hai thì Chúa Giêsu 
không thể chết được. Nhưng với bản tính nhân lọai và quả thực mang thân 
xác con người , thì Chúa đã thực sự chết  thay cho nhân loại tội lỗi trên thập 
giá năm xưa như KINH THÁNH TÂN ƯớC Đẫ  GHI CHÉP. Kinh Thánh còn cho 
biết thêm là sau  khi linh hồn Ngài lìa khỏỉ xác, Chúa Giê su đã xuống nơi 
gọi là “ Ngục Tổ Tông” hay Âm  phủ để “rao giảng cho các vong linh bị 
giam cầm” ở đó ( 1 Pr 3: 19) 

2- Các vong linh mà Chúa Giêsu đã đến  để loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho 
họ ở ngục Tổ Tông chính là  các  linh hồn của những người lành thánh đã 
chết  trước khi Chúa Cứu Thế Giêsu xuống trần gian để thi hành Công Trình 
Cứu Chuộc  nhân loại  của Thiên Chúa. Họ chưa được vào Thiên Đàng ngay 
vì Chúa Kitô chưa hòan tất công cuộc  cứu chuộc của  Ngài. Vì thế, sau khi 
Chúa  đã hòan tất công trình ấy qua Hy Tế thập giá, Ngài đã xuống nơi  họ 
đang bị giam cầm để loan báo Tin Mừng cứu độ cho họ và dẫn đưa họ vào 
Thiên Quốc hưởng  vinh phúc đời đời với Thiên Chúa. 

Về điểm này , Giáo lý của Giáo Hội cũng dạy rõ như sau: 

“ Tân Ước đã nhiều lần khẳng định rằng Chúa Giêsu “ đã phục sinh từ cõi 
những người chết”( Cv 3,45; Rm 6,11; 1Cr 15,20). Điều này giả thiết rằng, 
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trước khi sống lại, Ngài đã ở trong  cõi những người chết  
(She’ol=Hades=Abode  of the dead). Đó là ý nghĩa đầu tiên trong những lời 
giảng dạy của các Tông Đồ về  việc Chúa Giêsu đã xuống âm phủ , (tức nơi 
cư ngụ của những người lành đã chết từ bao đời trước đó.).Chúa Giêsu đã 
chết như mọi người, và linh hồn của Ngài đã liên kết  với họ tại cõi người 
chết này. Nhưng Ngài xuống đó với tư cách là Chúa Cứu Thế đến công bố 
Tin Mừng cho những vong linh đang bị giam cần ở đây.’’. ( x.SGLGHCG, 
số 632; 1Pr 3: 18- 19) . 

3- Về câu hỏi thứ ba, xin được trả lời như sau : 

Trước hết , căn cứ và lời Chúa trong  những câu Kinh Thánh sau đây : 

a-   “Chỉ có một Thiên Chúa 

      Chỉ có một Đấng trung gian 

      Giữa Thiên Chúa và loài người 

       Đó là một con người, Đức Kitô Giê su 

       Đấng đã tự hiến làm giá chuộc  mọi người ( 1Tm 2:5-6) 

    b- “ Ngoài Người ( Chúa Giêsu) ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì 
dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân 
loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” ( Cv 4: 12) 

Như thế có nghĩa là tất cả những ai đã được cứu rỗi và muốn được cứu rỗi 
thì đều phải nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô-Giêsu, vì chỉ môt 
mình Ngài là Đấng trung gian duy nhất  giữa Thiên Chúa và loài người 
trong việc mang lại ơn cứu độ này mà thôi. Nói rõ hơn,  những  ai đã sinh ra 
và chết  đi trước khi Chúa Cứu Thế Giêsu sinh ra và hòan tất công cuộc cứu 
chuộc nhân lọai của Ngài qua Hy Tế thập giá, thì đều phải nhờ công ơn cứu 
chuộc  vô giá này  để được vào hưởng Thánh Nhan Thiên Chúa trên Thiên 
Đàng. Điều này cũng áp dụng cho tất cả những ai sinh ra và chết đi sau 
Chúa Giêsu và cho đến ngày mãn thời gian, tức là cho đến tận thế. Tất cả 
đều phải nhờ Danh Chúa Kitô và công nghiệp cứu chuộc của Ngài để đựoc 
cứu độ. 

Đó là chân lý đã được mạc khải cho chúng ta qua những câu kinh thánh trích 
trên đây. 

Cũng liên quan đến câu hỏi thứ 3, về  trường  hợp  những người  không 
được biết Chúa Kitô, không được chịu phép rửa và  không biết gì về 
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 Phúc Âm của Chúa thì sao ? 

Nếu họ không biết Chúa, vì không có ai rao giảng cho họ biết, thì đó không 
phải là lỗi của họ. Nhưng nếu họ đã  “ăn ngay ở lành” sống theo sự hướng 
dẫn của lương tâm để làm điều lương thiện  và tránh sự dữ, sự gian ác, thì họ 
vẫn có thể được hưởng ơn cứu độ của Chúa.Kitô. Cụ thể, đó trường hợp cha 
ông chúng ta sinh ra và chết đi trước khi Đạo thánh Chúa được rao giảng ở 
Việt Nam vào đầu thế kỷ 16,  thì dĩ nhiên các ngài không được  biết Chúa và 
nghe Phúc Âm của Người. Nhưng đó không  phải vì lỗi của họ vì không có 
ai rao giảng cho họ biết. Tuy nhiên,  nếu họ  đã cố gắng  sống theo tiếng nói 
của lương tâm, và trong thâm sâu,vẫn ước mong tìm Chân lý  tức là tìm gặp 
Chúa  thì  họ  cũng có thể được cứu rỗi nhờ công nghiệp Chúa Kitô như 
Giáo Hội dạy. ( x SGLGHCG, số  847, Lumen Gentium số 16), .vì “Thiên 
Chúa, Đấng cứu độ chúng ta,  muốn cho mọi người được cứu độ và 
nhận biết chân lý” ( 1 Tm 2 :4) 

Ngược lại, những người đã được rửa tội, đã gia nhập Giáo Hội, đã biết Chúa 
Kitô và Phúc Âm của Chúa, nhưng lại không quyết tâm sống theo đường lối 
của Chúa và xa lánh mọi tội lỗi cùng mọi  sự dữ, và  gian ác  thì sẽ không 
được cứu độ vì “ không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa ! Lậy 
Chúa ! là được vào Nước trời cả đâu ! Nhưng chỉ những ai thi hành ý 
muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” ( Mt 
7: 21) 

Thi hành ý muốn của Cha trên Trời có nghĩa quyết tâm bước đi theo Chúa 
Kitô là Đường là Sự Thật và là sự Sống ( Ga 14: 6)) để hoàn toàn quay lưng 
lại với mọi quyến rũ của ma quỉ tinh quái, của thế gian với đầy rẫy gương 
xấu, và  của xác thịt ươn hèn, luôn hướng  chiều về sự xấu, sự tội trong bản 
thân mỗi người chúng ta cho đến hơi thở cuối cùng trên trần thế. Do đó, 
muốn được cứu độ thì phải hết sức cộng tác với ơn Chúa để yêu mến Người 
trên hết mọi sự và xa tránh mọi tội lỗi thì mới có hy vọng được cứu rỗi. Xin 
nhớ kỹ điều này để đừng ai coi nhẹ việc quyết tâm sống cho Chúa và  chừa 
bỏ  mọi tội lỗi, vì chỉ có tội mới làm cho ta xa cách Thiên Chúa mà thôi. 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 
Có tội hay không có tội? 

"Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn, Nó đến từ chính hành động của bạn. 

Tín ngưỡng của tôi rất đơn giản. Tín ngưỡng của tôi là lòng tốt...." 
Đức Đạt Lai Lạt Ma 

Tôi thật không biết phải bắt đầu từ đâu để câu chuyện đời lộn xộn của mình 
có được một chút ngăn nắp để bạn hiểu tôi hơn. Thôi thì bắt đầu vào một 
ngày nắng đẹp, tôi bước ra khỏi toà án Saigon với cái giấy ly dị trên tay. Tôi 
có một trai và một gái và quan toà đã rộng lượng xử cho tôi được trọn quyền 
giữ cả hai với điều kiện là không nhận được chu cấp từ người chồng. Tôi 
hoan hô quan toà cả hai tay. Đó là năm 1969. 

Bà chị tôi có hãng thầu cung cấp dịch vụ hớt tóc, giặt quần áo, bán hàng kỷ 
niệm cho quân nhân Mỹ tại Việt Nam và hàng ngàn xe đá để hãng RMK làm 
phi trường. Đó là một công cuộc làm ăn lớn lao có tới vài trăm nhân viên 
nên chị nhận cho tôi theo làm để nuôi con. Do đó tôi gặp Ron, người chồng 
hiện tại. 

Bạn ơi, không biết tôi đã tốn bao nhiêu nước mắt cho cuộc hôn nhân nầy. 
Không biết tôi đã nhận được bao nhiêu lời sỉ nhục khi đi sánh đôi với người 
chồng  Mỹ tại Việt Nam. Nếu phải đếm hết những danh từ thô bỉ, những ánh 
mắt chê bai,  những  đối xử khinh bạc của bạn bè, của những người quen 
biết cho đến những kẻ qua đường vì tôi "lấy Mỹ" thì chắc tôi phải biến thành 
con rết khổng lồ với cả ngàn chân tay mới đếm hết nổi. Thôi thì chẳng qua 
là cái nghiệp. Chắc mình đã dè bỉu, chê bai bao nhiêu là người ở những kiếp 
trước nên kiếp nầy nhận lại "gậy ông đập  lưng ông" thôi mà. 

Mỗi lần bị "tai nạn" như vậy, tôi giả vờ phớt tỉnh. Những dòng nước mắt tủi 
hổ cứ chực tràn ra. Ông xã cứ hỏi là "họ nói gì vậy?", tôi thì cứ  ai biết đâu, 
họ dùng danh từ em không hiểu!". Nhưng ông xã thì biết vì anh có rất nhiều 
nhân viên Việt Nam làm việc cho anh và chắc họ đã giải nghĩa cho anh hiểu 
địa vị của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội khi họ vô phước kết hôn với 
ngươì Mỹ. 

Sau khi anh hiểu được, tôi không bao giờ quên được ánh mắt của anh nhìn 
tôi trong những lần "tai nạn" đó. Đôi mắt anh chứa đầy những biết ơn, 
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những chia xẻ, những đau thương, những căm giận, những cảm thông.. Anh 
cầm tay tôi nói: "Thật là không công bình cho em. Anh rất biết ơn em. Sự 
chịu đựng những nỗi nhục nhằn của em làm tan nát tim anh.  Anh cảm thấy 
không xứng đáng với sự hy sinh của em." Tôi chỉ nói nhỏ: "Cả hai, em và họ 
đều là nạn nhân, mỗi người mỗi cách. Có phải chúng ta đã hứa là sẽ cùng 
chung chịu những niềm vui và nỗi khổ trên đời không? Vậy đó không phải 
là sự hy sinh. Đó chỉ là sự chia xẻ." 

Và tôi đã sát cánh cùng anh nổi, chìm trong cõi ta bà, trong nụ cười khi gia 
đình xum họp,  trong nuớc mắt khi một đứa con sớm vội ra đi, trong thành 
công, trong thất bại suốt bốn chục năm qua. 

Rồi Trời Đất nổi cơn gió bụi. Năm 1975 tôi dắt díu các con qua Mỹ sống 
tại California.  Bà mẹ chồng ở tận Boston qua CA thăm cháu nội và dâu lần 
đầu tiên. 

Mẹ ruột kẹt lại quê nhà, mẹ chồng ở kề cận, thôi thì hãy vui với hiện tại và 
những gì mình có. Gạo trồng ở Việt Nam hay trồng ở Mỹ thì cũng nấu thành 
cơm. Mẹ ruột hay mẹ chồng thì người đàn bà đó cũng đã thương yêu và 
dưỡng nuôi người mình yêu dấu. Bà hỏi chớ các cháu đã được rửa tội chưa? 
Tôi nói ngắn gọn "Dạ chưa. Con đạo Phật." Bà mỉm cười không nói gì và 
không bao giờ nhắc lại. 

Hình như người Mỹ có tâm hồn rộng rãi hơn. Bà thường hay lục lọi và gởi 
về cho cháu nội những quyển thánh kinh rất cũ của gia đình. Tôi nhận và 
trân trọng giao lại cho các con.  Mẹ chồng gần với con dâu hơn người con 
ruột. 

Thời gian qua, một hôm thằng con cả báo cho mẹ biết là nó muốn cưới vợ. 
Mình đã già rồi mà không hay bạn ơi. Khi nghe con trình bày mọi điều, bà 
chị la làng chói lói. Trời ơi, nó là con trai lớn nhất mà theo đạo Chúa thì lấy 
ai mà thờ phượng em?  Bạn ơi, bạn nghĩ sao? To be or not to be? Nói Yes, 
con cứ tiếp tục lo hôn lễ hay nói No, No Way. 

Hừm, thờ phượng là nó sẽ nhớ tới ngày mình theo Phật, mua một mâm đủ cả 
heo quay, gà vịt, có cả bia rượu, bưng lên bàn thờ để một tiếng đồng hồ rồi 
dọn xuống mời bạn nhậu? Hay là nó cúng mâm chay nhưng lại không ăn? 
Hay là nó tới chùa nhờ thầy đọc một thời kinh? Thầy lo  đọc, nó lo nhớ tới 
cái đầu gối hơi đau vì quì lâu! Hay nó dọn một cái bàn thờ trong nhà, chưng 
cái hình mình lên. Có ai đó hỏi con nó trưng hình của ai vậy thì thằng cháu 
nội nhìn hình và nói "I don't know" ! 
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Chỉ còn cách hỏi nó. 

Cô đó hiền không? Dạ hiền. Cô đó giỏi không? Dạ giỏi. Cô đó thích săn sóc 
con cái, nhà cửa không? Dạ thích. Cô đó thương con không? Dạ thương. 
Vậy thì Yes, con ơi, Yes. Mẹ chỉ cần thấy con được hạnh phúc, an vui. Mẹ 
tin vào sự khôn ngoan và lựa chọn của con. (Cho con học bao lâu chắc con 
không ngu đâu, phải không?). 

Vợ chồng con thương yêu nhau và tử tế với Mẹ khi Mẹ còn sống là con đã 
"thờ phượng" Mẹ rồi. Trong con đã có dòng máu của Mẹ. Con làm một 
người chồng tốt, một người cha tốt, một con người tốt là con thờ phượng Mẹ 
đó, phải không? Bạn ơi, bạn có thấy tôi quá "văn minh" không?   Quá... 
quá... tiếng gì hả mà người Mỹ thường hay chỉ mấy ông nghị viên trong 
đảng dân chủ đó? À à, quá "liberal" không? 

Vậy là tôi có hai thằng con theo đạo Chúa của vợ và năm đứa cháu nội biết 
Phật là Budha chớ chẳng biết Nam Mô. Quên cho bạn hay là tôi đã không 
rửa tội hoặc bắt các con theo đạo nào hết. Tôi để cho chúng tự do chọn lựa 
khi chúng đến tuổi trưởng thành (hoặc "được" vợ dẫn dắt). Tuy nhiên tôi 
cũng thường đem các con đi chùa khi chúng còn nhỏ và mỗi khi tết tôi đều 
dạy chúng lạy bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên. Cho đến bây giờ vẫn vậy. 
Phải lạy bàn thờ.  Đó là điều kiện duy nhứt tôi đòi hỏi gia đình các xui gia 
trong ngày cưới, dù họ là đạo nào. Tôi kính trọng tất cả các đấng dẫn dắt 
linh hồn. 

Mỗi khi gia đình tụ họp tại nhà thằng con cả, nhằm ngày ăn chay, tôi luôn có 
ít nhứt một món chay rất ngon do con dâu Công giáo nấu. Tôi biết ơn chúa 
Jesus quá đỗi vì con dân của Ngài quả là một người đầu bếp giỏi và là một 
đứa con dâu rất  hiếu thảo. 

Thế là tôi trở thành minority, có nghĩa  là thiểu số trong gia đình tôi. Ông xã, 
hai thằng con, hai cô dâu, năm đứa cháu nội, tất cả là mười người con Chúa. 
Một đứa con gái và chồng cùng ba đứa con tin tưởng cả Phật lẫn Chúa. 
Ngày lễ Giáng Sinh và cuối tuần thằng cháu ngoại mười hai tuổi đi đờn 
violin trong nhà thờ.  Khi về nhà ngoại thì vô lạy Phật và... ngồi thiền! 

Thằng con út thì, bạn có thể gọi nó là người vô tôn giáo, khuyên các cháu 
của nó không nên mỗi chút mỗi đổ thừa cho Chúa và khi xưng tội thì phải 
nhớ chừa cái tội đó đừng lập lại và nhận xét rằng thuyết nhân quả của nhà 
Phật rất hay nhưng đôi khi Phật tử lạm dụng thuyết nhân quả để chê đè 
người khác và vì thế làm cho người ta đau khổ. Bạn thấy nó đúng không? 



 25

Nó mới hai mươi bảy tuổi và đôi khi nó nói chuyện đạo Phật làm tôi cũng 
ngẩn ngơ. Nó nghiên cứu đạo Phật bằng tiếng Mỹ. Tôi học Phật bằng tiếng 
Việt. Không biết có khác  nhau nhiều không? 

Nói cho bạn mừng dùm là dù thiểu số nhưng đạo Phật trong nhà tôi vẫn 
thịnh vượng. Tôi chưng bày tượng Phật tùm lum, trong vườn hoa đằng 
trước, trong sân đằng trước, trong vườn hoa đằng sau, trong sân đằng sau, 
ngay giữa vườn, trong luống hoa, giữa bụi lan... Bàn thờ Phật ở phòng  
khách, bàn thờ Phật trong phòng thờ, tượng Phật trên đàn dương cầm, tượng 
Phật trên đầu ti vi. Đây cũng là một tội ăn hiếp người (chồng) quá đáng, 
chắc kiếp sau lại phải trả thôi. 

Rồi cách đây hai tháng, khi anh và tôi cùng ở tuổi bẩy mươi, phải bạn ơi cái 
tuổi 'thất thập cổ lai hi' đó, thì có một người quen từ Việt Nam qua chơi. 
Người nầy đã đi tu Chúa khi còn con gái mười bẩy tuổi và hiện nay năm 
mươi bẩy tuổi và đã được lên chức Mẹ Bề Trên. Trong khi trò chuyện, Sơ 
(xin tạm gọi như thế cho gọn) khám phá ra là chồng thì đạo Chúa chánh gốc 
(quên nói cho bạn biết là bố chồng mình gốc gác người Ý), đã được rửa tội, 
đã hưởng hết các phép ban ơn v.v.. mà lại đi cưới một người vợ ngoại đạo, 
lại còn không bắt vợ theo đạo của mình. Thế thì khi chết sẽ không được vào 
nước Thiên Đàng, sẽ không được Chúa tha thứ, sẽ xuống địa ngục v.v.. Và 
Sơ chỉ cho tôi nên đi kiếm Cha để xin Cha làm phép, xin Chúa tha tội cho 
ông xã để ông xã được trở về với Chúa. 

 
Tôi hoảng hồn nghĩ mình thật là tội lỗi, bấy lâu nay chỉ lo cho linh hồn của 
mình, còn người bạn đời thì mình lại thờ ơ, may mà có Sơ nhắc nhở. Tôi bèn 
dịch lại những lời Sơ nói. Ông xã vẫn làm thinh  (lại cho bạn biết anh là 
người ít nói nhất thế gian, bạn có biết tại sao không? Vì chị vợ đã nói hết 
thời gian rồi, anh chồng làm gì còn chỗ và thời gian để nói nữa, đã cưới 
nhau bốn mươi năm rồi, phải quen tánh quen nết chớ, phải không bạn?). À 
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hình như anh có lầm thầm cái gì là anh chưa từng bao giờ bỏ Chúa thì tại 
sao phải trở lại? Tôi thì sợ hãi nên thúc giục anh mau đến tìm Cha. 

Bạn có thấu hiểu được nỗi đau lòng của tôi không? Chắc là không. Vì để 
hiểu được bạn phải ở trong hoàn cảnh nầy và tôi thì không muốn cho bất cứ 
ai vướng vào cái vòng tục lụy nầy hết. Giống như cái ông gì đó (trí óc tôi lúc 
nầy chậm chạp quá, đã quên béng tên ổng) đang làm quan lớn với đầy đủ vợ 
đẹp, con khôn, quyền cao, chức trọng thì bỗng giựt mình tỉnh giấc Nam kha 
thấy mình vẫn đang ngồi dưới đất, vợ con không, lầu đài không, tiền bạc 
không, quan chức không. 

Giống như bạn, tôi đã "cho anh cả cuộc đời", những tưởng mình đã cùng ai 
chung chịu nhục nhằn, hạnh phúc, đã cùng ai nở nụ cười, lau nước mắt, đã 
cùng ai ngẩng mặt, cúi đầu... Ngờ đâu bừng con mắt dậy thấy mình tay 
không! Mình đã đẩy người ta xuống địa ngục, mình là nguyên nhân để 
người ta xuống địa ngục. Bạn khuyên tôi phải làm sao? Người ta xuống địa 
ngục chưa thì tôi không biết, mà tôi thì đã ở trong đó rồi. Lòng tôi tan nát, 
bạn ơi. Tôi phải đọc tụng kinh gì hả bạn? Lương Hoàng Sám? Thủy Sám? 
Mà tụng thì ăn thua gì! Nếu tụng mà hết được tội đẩy người xuống địa 
ngục thì tôi nguyện đọc mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút , từ đây cho đến hết 
cuộc đời. 

Ngày hôm sau khi ngồi ăn cơm, dưới cái diã, tôi thấy một cái bao thơ, giống 
như cái card chúc tết hay chúc sinh nhật vậy. Tôi ngạc nhiên vì không phải 
tết, cũng chẳng là sinh nhật. Anh chẳng nói gì. Tôi mở card ra đọc những 
dòng chữ có thể dịch ra Việt ngữ như sau: 

"Nếu phải xuống địa ngục và vĩnh viễn bị cấm cửa thiên đàng thì anh sẵn 
sàng và hạnh phúc chấp nhận. Ngày em nhận lời làm vợ anh là ngày Chúa 
đã ban ơn phước cho anh và chấp nhận anh vào cõi Thiên Đàng và anh đã ở 
Thiên Đàng từ dạo đó, nay sao lại còn phải xin xỏ để trở vào? Anh không ăn 
năn. Anh không ân hận. Anh không van xin. Anh chắc rằng Sơ đã không 
nhìn thấy những giọt nước mắt của em đã đổ ra cho anh, vì anh, vì hạnh 
phúc của anh, vì tội lỗi của anh. Nếu thấy thì anh lại tin chắc rằng Sơ sẽ 
bảo anh: 

“Con hãy cám ơn Chúa đã cho con gặp người vợ ngoại đạo nầy'. Em 
hãy yên lòng, đừng thúc giục anh tìm Cha.  Chúa rất nhân từ và thông cảm. 
Anh đang ở Thiên Đàng." 

Đọc xong, tôi ngẩng lên nhìn anh. Tôi lại để cho nước mắt chảy ra thấm 



 27

ướt tờ thư. Đã lâu rồi tôi không khóc. Lần nầy tôi không cố ngăn lại. Khóc 
được cứ khóc bạn ơi. Chỉ sợ rằng mình không khóc được và không được 
khóc! 

Bạn có thấy dị không khi một bà già bẩy mươi tuổi còn khóc được vì một lá 
thư. (có thể gọi là thư tình không bạn?). Không, đây không phải là thư 
Tình!  Đây là thư Nghĩa! Tình yêu sôi nổi với dục vọng, với ghen tương, với 
giận hờn đã qua lâu rồi. Đây là sự thương yêu, nâng đỡ, dắt dìu nhau của hai 
con người đang đi vào đoạn cuối của cuộc đời mà không lãng quên những 
hứa hẹn ở buổi ban đầu. Đây là Nghĩa Vợ Chồng. Dù cho bạn có thành hôn 
với người Việt Nam, người Mỹ, người Trung Quốc, người Đại Hàn, người 
Pháp, người da đen, da trắng, da màu... thì nó vẫn tồn tại và rực rỡ trong tâm 
bạn. 

Tôi hy vọng mãnh liệt rằng Chúa sẽ không bắt tội anh vì tôi tin rằng anh đã 
sống giống như  ý Chúa: Thương Yêu, Trung Thành và Nhân Ái. 

Đây là một phần câu chuyện đời lộn xộn của tôi và tôi xin chia xẻ cùng bạn 
với tất cả trái tim tôi.  Có tội hay không có tội?  Anh đã đi trật đường của 
Chúa dạy? Anh đang từ bỏ Thiên Đàng và trên đường xuống địa ngục? Anh 
thật không biết. Tôi là tên ác quỷ đang đẩy người vào chốn tối tăm? Tôi thật 
không biết.  Chúng tôi chỉ biết cầu xin Chúa và Phật cho chúng tôi được có 
mặt bên nhau những khi hoạn nạn, được giúp đở nhau những lúc vấp ngã,  
được nấu cho nhau chén cháo trong lúc ốm đau, được nắm tay nhau mỉm 
cười khi mở cửa nhà đón đàn con cháu. 

Bạn ơi, tôi không cần phải có bàn thờ và anh thì không cần phải kiếm Cha 
để rửa tội. Tôi vẫn là một Phật tử thuần thành và anh vẫn làm dấu thánh giá. 
Chúng tôi không quá "liberal" phải không bạn ? Thiên Đàng và Niết Bàn 
của chúng tôi có nghĩa là " in the here, in the now" như Sư Ông Nhất Hạnh 
vẫn nói. Không biết chúng tôi có hiểu đúng ý của Sư Ông không? 

Hai chúng tôi Tội Lỗi và Hạnh Phúc ngang nhau. Cả Phật, cả Chúa đều rất 
Bác Ái và Công Bằng, bạn đồng ý không? 

Le Hoa Wilson 
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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 


