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CN I MÙA CHAY NĂM B 
TIN MỪNG  

 Mc 1, 12-15 

"Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên 
Thần hầu hạ Người". 

Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa 
Giêsu vào hoang địa và Người ở đó 
suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan 
cám dỗ, sống chung với dã thú và các 
Thiên Thần hầu hạ Người. 

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang 
xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của 
nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời 
giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã 
gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và 
tin vào Tin Mừng". 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Tái tạo cuộc sống 

Lần kia, một vị vua đang thả bộ trên những con đường của thành phố thủ 
đô, thì có một người ăn xin đến, anh ta liền hỏi xin vị vua chút ít tiền. Vị vua 
không hề cho người đó một đồng nào cả. Thay vào đó, vua mời anh ta đến 
lâu đài thăm viếng ông. Người ăn xin nhận lời mời của nhà vua. 

Đến ngày hẹn, người ăn xin tìm đường đi đến cung điện, và được đưa đến 
gặp nhà vua, anh ta bỗng nhận ra quần áo rách rưới của mình, và cảm thấy 
xấu hổ. Đây là một biểu tượng hùng hồn về tình trạng nghèo khổ trong cuộc 
sống của anh. 

Vốn là một loại người đặc biệt, nhà vua đón tiếp anh ta một cách nồng nàn, 
tỏ lòng thương xót anh, và ban cho anh ta một bộ quần áo mới, cùng với 
những thứ khác. Tuy nhiên, vài ngày sau, người ăn xin vẫn lê lết trên đường 
phố xin ăn trong bộ quần áo rách nát của anh ta. 

Tại sao anh ta lại bỏ bộ quần áo mới? Bởi vì anh biết rằng khi mặc bộ quần 
áo đó, có nghĩa là anh phải sống một cuộc sống mới. Điều đó có nghĩa là 
anh phải từ bỏ cuộc sống của một người ăn xin. Nhưng anh chưa được 
chuẩn bị để làm như vậy. Không phải là cuộc sống mới không hấp dẫn đối 
với anh. Nó rất hấp dẫn. Chỉ vì anh biết rằng một sự thay đổi trong cuộc 
sống sẽ cần phải từ từ, gây đau xót và không chắc chắn. Nói cách khác, anh 
quá quen thuộc với thói quen cũ, đến nỗi không thay đổi được. 

Thói quen đóng một vai trò lớn trong cuộc sống của chúng ta. Người ta nói 
rằng chúng ta sống nửa sau cuộc đời mình, tùy thuộc vào những thói quen 
đã có từ nửa đầu cuộc đời đã sống. Điều đó sẽ đem lại sự thoải mái cho 
người nào có những thói quen xấu. 

Mùa chay đụng chạm vào một góc cạnh nào đó trong tâm hồn của tất cả 
chúng ta. Hình ảnh Đức Giêsu ăn chay và cầu nguyện trong sa mạc gây xúc 
động cho chúng ta. Nhưng cũng bắt buộc chúng ta phải nhìn vào cuộc sống 
của mình. Mùa chay thách đố chúng ta cải thiện con người mình. Nhưng 
những nỗ lực của chúng ta trong việc đổi mới thường không đủ sâu xa. Nếu 
muốn mặc một cái áo mới, thì chúng ta phải vứt bỏ cái áo cũ. Việc mặc cái 
áo mới sẽ lôi kéo theo một lối sống mới. 

Nếu mong muốn thay đổi những khía cạnh bên ngoài cuộc sống, thì trước 
hết, chúng ta phải thay đổi những thái độ tư tưởng bên trong của chúng ta. 
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Sự thay đổi đòi hỏi chúng ta phải lấy những thói quen mới thay thế vào 
những thói quen cũ. Điều này mời gọi chúng ta phải biết làm chủ bản thân, 
và tự bắt mình phải thực hiện những gì cần thiết. Trước hết, thông qua sức 
mạnh của lời cầu nguyện, chúng ta có thể hoàn tất được sự thay đổi tâm hồn 
theo lời mời gọi của mùa chay. 

Mặc dù sự thống hối và lời cầu nguyện luôn luôn phù hợp, nhưng những yếu 
tố đó lại càng đặc biệt phù hợp trong mùa chay. Đây là thời gian của ân 
sủng. Mùa chay là một cửa ngõ mở ra một cơ hội lớn cho mọi người. Đó là 
“Mùa xuân thánh thiện” của Giáo hội. Trong suốt mùa chay, những người 
dự tòng được chuẩn bị nhận lãnh phép Rửa tội, để được tái sinh trong Đức 
Kitô. Đây là một thời kỳ của sám hối và cố gắng. Nhưng cũng là thời kỳ của 
niềm vui lớn lao, tương tự như mùa xuân vậy. Trong khi chúng ta nỗ lực tiến 
tới Mùa Phục Sinh, thì mặt trời càng ngày càng tươi sáng và ấm áp hơn. 

Vậy chúng ta phải làm gì? Nói tóm lại, chúng ta phải quay trở về với sức 
mạnh của tình yêu. Sống tử tế, hành động theo lẽ phải, và bước đi một cách 
khiêm tốn cùng với Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta 
dẹp bỏ được những mảnh rách của tội lỗi, để Người có thể mặc cho chúng ta 
chiếc áo mới của sự sống. 

SỐNG ĐẠO 
ĐỪNG XÉT ĐOÁN 

Jac. Thế Hanh, OP 

Vừa nhận được điện thoại, bác sĩ vội vã tới bệnh viện. 

Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, 
người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng.  

Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay :  

“Tại sao giờ này ông mới đến? Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch 
sao? Thực lòng ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy?” 

Bác sĩ điềm tĩnh trả lời :  

“Thật xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh 
viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây… Và lúc này tôi 
muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật”. 

Người cha giận dữ : 
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“Tịnh tâm à?! Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì ông 
có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?” 

Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời :  

“Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh : ‘Thân trần truồng 
sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa 
lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa’. Bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. 
Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và 
cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa”. 

“Khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì xem ra 
quá dễ dàng”. Người cha phàn nàn. 

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong phòng 
mổ. Và ông rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc : “Cảm tạ 
Chúa. Con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô ý 
tá vừa giúp tôi”. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ tiến thẳng và 
rời khỏi bệnh viện. 

Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay : “Loại 
người gì mà lại cao ngạo đến như thế kia chứ! Thậm chí ông ta không thèm 
dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng con trai tôi”. 

Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt, trong xúc động, cô chậm rãi trả lời :  

“Con trai duy nhất của bác sĩ ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm 
nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được điện báo bác 
ấy tới  ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác ấy trở về tiếp tục lo hậu sự 
cho đứa con yêu quý của mình”. 

Đừng kết án ai. Vì bạn không biết cuộc sống của họ thế nào cũng như điều 
gì đang diễn ra trong tâm hồn họ và những gì họ đang phải nỗ lực vượt qua. 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ với nghi thức bỏ tro 

 
ROMA: Chiều thứ tư lễ tro, 22-2-2012, ĐTC Biển Đức đã chủ sự cuộc rước 
sám hối từ nhà thờ thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ thánh nữ 
Sabina của dòng Đa Minh và chủ sự thánh lễ tại đền thờ này với nghi thức 
bỏ tro mở đầu Mùa Chay Thánh. 

Trong bài giảng, ĐTC đặc biệt diễn giải ý nghĩa của tro bụi, đặc biệt là câu 
Chúa nói trong sách Sáng thế, được lập lại trong phụng vụ lễ tro "Ngươi là 
tro bụi và sẽ trở về bụi tro" (St 3,19). Ngài nói: "Khi Chúa phán với con 
người "Ngươi là bụi tro và sẽ trở về với bụi tro!", cùng với hình phạt chính 
đáng, Chúa cũng muốn loan báo một con đường cứu độ, tiến qua đất, qua 
"bụi tro", qua xác thể sẽ được chính Ngôi Lời nhận lấy. Chính trong viễn 
tượng cứu độ ấy mà Lời sách Sáng Thế được phụng vụ thứ tư lễ tro lấy lại: 
như một lời mời gọi thống hối, khiêm tốn, ý thức về thân phận hay chết của 
mình, nhưng không phải để rơi vào tuyệt vọng, trái lại để đón nhận chính 
trong thân phận hay chết của chúng ta, sự gần gũi vô biên của Thiên Chúa, 
Đấng qua cái chết, mở cho chúng ta con đường tới sự phục sinh, tới thiên 
đàng được tìm lại". 
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Trong nghi thức bỏ tro sau bài giảng, ĐHY Jozef Tomko, người Slovak, 
nguyên Tổng trưởng Bộ truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là Đền thờ thánh nữ 
Sabina, đã bỏ tro trên đầu ĐTC, trước khi ngài bỏ tro cho các Hồng y và một 
số tín hữu, trong khi 12 LM bỏ tro trên đầu các tín hữu hiện diện. 

G. Trần Đức Anh, O.P 

Hàng ngàn Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo nói lên quan tâm về Sắc Lệnh của 
Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (HHS) 

Phaolô Phạm Xuân Khôi 

Nashville, Tenn., Ngày 21 tháng 2 năm 2012 (CNA/EWTN News).- Trên 
2.500 nhà lãnh đạo tôn giáo đã ký một thư gửi Tổng Thống Obama yêu cầu 
hủy bỏ sắc lệnh của HHS bắt buộc các hãng bảo hiểm phải bao gồm thuốc 
ngừa thai bởi vì sắc lệnh này “tự bản chất đã coi thường quyền làm theo 
lương tâm của nhiều người Mỹ Công Giáo và Tin Lành.” 
“Quốc gia của chúng ta được xây dựng trên một số tự do, mà tự do đầu tiên 
là tự do tôn giáo. Từ lâu, đối với người Mỹ, quyền làm theo lương tâm của 
một người theo tôn giáo mà không sợ sự can thiệp của chính phủ đã luôn là 
một quyền được bảo vệ.” 

Là thư viết, “không thể hiểu được khi hình dung một quốc gia chối từ quyền 
làm theo lương tâm.” 

Là thư nói rằng vì điều khoản miễn trừ “hạn hẹp” về tôn giáo, “đại đa số” 
các tổ chức tôn giáo sẽ bị bắt buộc phải chọn hoặc là làm trái với lương tâm 
hay không tiếp tục mua bảo hiểm cho nhân viên của mình nữa.  
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Lá thư này được phát ra trong một cuộc họp báo vào ngày 20 tháng 2 tại Đại 
Hội và Triển Lãm về Truyền Thanh Truyền Hình Tôn Giáo Quốc Gia 
(National Religious Broadcasters Convention and Exposition) ở Nashville. 
Hội Đồng Nghiên Cứu về Gia Đình (The Family Research Council) dẫn đầu 
nỗ lực ký tên này.  

Những vị công bố lá thư này gồm có ông Tony Perkins, Chủ Tịch Hội Đồng 
Nghiên Cứu về Gia Đình; Tiến Sĩ Richard Land, Chủ Tịch Ủy Ban Đạo Đức 
và Tự Do Tôn Giáo của Southern Baptist Convention; và Giám Mục Harry 
Jackson, mục sư chính của nhà thờ Beltsville, một nhà thờ theo phái Hope 
Christian Church gốc Maryland. 

Thư này đã nhấn mạnh rằng luật buộc của chính quyền Obama có nghĩa là 
hàng triệu người Mỹ sẽ phải trả lệ phí cho những sản phẩm và phẫu thuật mà 
luật này bắt buộc.  

Những vị ký tên nói, “bắt buộc các cơ sở tôn giáo cũng phải làm như thế, bất 
kể phản đối của một lương tâm tốt, là một đòn chí tử đối với tự do tôn giáo 
của chúng ta.”  

Sắc lệnh ngày 20 tháng 1 cũng đòi hỏi tất cả mọi tổ chức tôn giáo phải giới 
thiệu người cho những loại thuốc và phẫu thuật mà họ không thể chấp nhận 
được.  
Để phản ứng, là thư trưng dẫn lời của Thomas Jefferson trong Đạo Luật 
Thiết Lập Tự Do Tôn Giáo của Virginia (Virginia Act for Establishing 
Religious Freedom) trong đó nói “bắt buộc một người phải đóng góp tiền 
bạc vào việc truyền bá những quan điểm mà người ấy không tin, là điều tội 
lỗi và chuyên chế.” 

Lá thư kêu gọi hủy bỏ sắc lệnh bắt buộc này và yêu cầu bảo vệ quyền làm 
theo lương tâm của những người “dựa trên Thánh Kinh mà chống đối” việc 
tài trợ hay cung cấp các thuốc ngừa thai và các thuốc gây phá thai. 

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: Đổi mới việc dạy giáo lý để xóa mù 
giáo lý 

WHĐ (20.02.2012) / Vatican Radio – Trước khi diễn ra Mật nghị hồng y 
ngày thứ Bảy 18 tháng Hai 2012, Đức Thánh ChaBênêđictô đã triệu tập 
Hồng y đoàn tại Vatican vào ngày hôm trước để cầu nguyện và suy tư 
về chủ đề Tân Phúc âm hóa. 

Theo một thông cáo đưa ra vào tối thứ Sáu, đã có tổng cộng 27 bài tham 
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luận trong các phiên họp buổi sáng và buổi chiều, đề cập đến các 
đề tài như: sự gia tăng số Kitô hữu tại Trung Quốc mặc dù có những khó 
khăn; đối thoại liên tôn và cuộc chiến chống nghèo đói ở Ấn Độ; tầm quan 
trọng của lòng đạo đức bình dân và truyền giáo ở châu Mỹ La 
tinh; đối phó với một chủ nghĩa thế tục có xu hướng gạt tôn giáo ra khỏi đời 
sống xã hội ở phương Tây; những thách đố và khó khăn cũng 
như những triển vọng và sự kiện đáng khích lệ là một dấu hiệu của hy vọng, 
chẳng hạn như những thực tại mới mẻ và sống động của Giáo Hội, Ngày 
Giới trẻ Thế giới và Đại hội Thánh Thể quốc tế. 

Các đề tài khác được bàn tới bao gồm: tính cấp bách hiện nay về giáo 
dục; đổi mới việc dạy giáo lý; thông truyền đức tin cho người trẻ; đào tạo 
các nhà truyền giáo - giáo dân, tu sĩ và linh mục; sự cần thiết của một đức 
tin trưởng thành, có khả năng làm chứng và phán đoán thực tại của thế giới 
hôm nay. 

Nhiều đề nghị đã được đề ra cho Năm Đức Tin, từ cuộc hành trình học hỏi 
theo từng mùa của năm phụng vụ, đến việc khuyến khích hành hương 
Thánh Địa và Roma cũng như các hình thức mới của sứ vụ giữa các dân tộc. 

Việc các Kitô hữu dấn thân trong các phong trào đại kết để loan báo một 
niềm tin chung vào Chúa Kitô; tính hiện thực của Công đồng Vatican II như 
một la bàn cho cuộc hành trình của Giáo Hội ngày nay; giá trị của chứng tá 
về niềm vui và sự thánh thiện Kitô giáo; và sức lôi cuốn luôn mãi của 
các vị thánh cũng được nhấn mạnh. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 9

ĐTC lưu ý cần phải thực sự đổi mới việc dạy giáo lý để nhấn mạnh chân 
lý quý giá của nó và xóa “mù giáo lý”. Ngài mạnh mẽ tái khẳng định sự cần 
thiết của niềm tin sâu sắc vào chân lý của Thiên Chúa được mặc khải nơi 
Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô, bởi vì “nếu không có chân lý ấy,sẽ 
không có la bàn, và chúng ta chẳng biết đi đâu”, và “chỉ khi có chân lý, cuộc 
sống mới trở nên phong phú và xinh đẹp”. Nếu không có niềm xác tín 
này, “chúng ta không thể tái phúc âm hóa nhân loại ngày nay”. 

Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, chân lý được thể hiện trong tình yêu và rồi 
tình yêu lại “chứng tỏ chân lý”. Đức Thánh Cha kết luận rằng Năm Đức Tin 
có thể được tóm tắt bằng những lời này: “Sống chân lý trong tình yêu”. 

(Vatican Radio, 18-02-2012) 

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Ủy ban Truyền thông Xã hội hội 
thảo về Kế hoạch Mục vụ Truyền thông 

Trong hai ngày 16-17 tháng Hai 2012, Ủy ban Truyền thông Xã hội trực 
thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chuyên đề tại 
Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Mục tiêu chính của Hội thảo là 
xây dựng “Kế hoạch Mục vụ truyền thông” cho Ủy ban. 

Tham dự Hội thảo có Đức cha Chủ tịch Ủy ban - Phêrô Nguyễn Văn Khảm, 
cha Tổng thư ký Giuse Vũ Hữu Hiền, quý cha Trưởng ban Truyền thông Xã 
hội các giáo phận, quý vị phụ trách Trang tin điện tử và Bản tin Hiệp Thông 
của HĐGMVN cùng với Ban Thư ký. Ngoài ra còn có một số khách mời tu 
sĩ và giáo dân là chuyên viên trong lĩnh vực truyền thông. 

Trong các ngày diễn ra Hội thảo, các tham dự viên đã đọc kinh sáng và dâng 
lễ chung với nhau, thể hiện tinh thần hiệp thông trong sứ vụ loan báo Tin 
Mừng bằng các phương tiện truyền thông. 
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Trước khi bế mạc Hội thảo, Đức cha Chủ tịch có lời cảm ơn sâu sắc đến cha 
Tổng Thư ký, quý cha Trưởng ban các giáo phận, quý tu sĩ các Dòng tu và 
chuyên viên khách mời, cùng tất cả mọi người đã đóng góp công sức, trí tuệ 
để Hội nghị đạt kết quả tốt đẹp. Điều làm cho ngài hết sức cảm động là 
trong hai ngày Hội thảo, quý cha đã cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ, góp ý 
rất chân tình và cởi mở như trong một gia đình. 

Hội thảo kết thúc với Thánh lễ bế mạc vào sáng sớm ngày 18 tháng Hai 
2012. 
Thông báo của Tòa Thánh về cuộc họp lần thứ ba với Việt Nam 

 
Đức ông Ettore Balestrero - Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh 

WHĐ/VIS (25.02.2012) – Ngày 24-02-2012, tại Vatican, Cha Federico 
Lombardi, SJ, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đã đưa ra tuyên bố sau: 

“Theo thỏa thuận đạt được khi kết thúc cuộc họp lần thứ hai của Nhóm 
Công tác hỗn hợp Việt Nam – Tòa Thánh, diễn ra tại Vatican, từ ngày 23 
đến 24 tháng Sáu 2010, cuộc họp lần thứ ba của Nhóm Công tác hỗn hợp 
Việt Nam – Tòa Thánh sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng Hai 2012 
tới đây tại Hà Nội. Cuộc họp sẽ tăng cường và mở rộng quan hệ song 
phương sau những chuyến viếng thăm Việt Nam của Vị Đại diện không 
thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam”. Theo thông tin từ phía chính phủ 
Việt Nam, tại cuộc họp lần này, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại 
giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn, Đoàn Tòa Thánh Vatican do Thứ 
trưởng Ngoại giao Ettore Balestrero làm Trưởng đoàn. 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

 
Những lời nhắn nhủ đầy tình cha của ĐGM Gerald Barnes với CĐ  

Trong Thánh Lễ CN 12/2/2012 nhân dịp kinh lý giáo xứ, ĐGM đã nhắn nhủ 
CĐ Đức Mẹ La Vang Winchester như sau: (tóm lược ý chính) 

_ Các con hãy thương yêu nhau. 

_ Cha Tom Burdick là cha xứ của chúng con. Hãy cộng tác với ngài trong 
công tác mục vụ, trong việc điều hành giáo xứ. Hãy thẳng thắn trình bày với 
ngài tất cả những dự định của CĐ, những khó khăn phát sinh để cùng tìm ra 
một giải pháp tốt nhất. 

_ Hãy truyền đạt hạt giống Đức Tin cho con cái. Đừng ngại ngùng khi nói 
về những chuyện liên quan đến Đức Tin, đến đạo giáo với con cái mình. Hạt 
giống Đức Tin phải được gieo trồng, chăn sóc thì mới lớn lên và phát triển 
được. 

_ Hãy duy trì ngôn ngữ Việt cho con cái vì chúng được Thiên Chúa sinh ra 
trong một gia đình Việt Nam nhưng lại được may mắn sống trên đất Nước 
Hoa Kỳ nên chúng cần học English, Spanish và cả tiếng Việt nữa. 

Đàng Thánh Giá mùa Chay 

Trong suốt mùa chay giáo xứ tổ chức suy niệm Đàng Thánh Giá vào mỗi 
chiều thứ sáu, kính mời quý ông bà anh chị em tham dự để cùng tưởng niệm 
cuộc thương khó của Chúa Kitô và được thêm sức mạnh vác Thánh Giá 
cuộc đời mình theo Chúa. 

Đại Hội Giới Trẻ & Giáo Dục Tôn Giáo 

Sẽ tổ chức vào các ngày 22, 23, 24, 25/3/2012 

Tại Anaheim Convention Center 

Từ 9:30 am – 3:30pm  

Bạn trẻ nào muốn tham dự liên hệ với Trí Mai: 951.795.0120 

Lệ phí $20.00/ngày, giáo xứ tài trợ cho giới trẻ. 

Quý vị nào muốn tham dự những buổi hội thảo về giáo dục tôn giáo có thể 
ghi danh dự những buổi thảo luận tiếng Việt. 
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MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 

 
Để đánh dấu một năm Bản Tin Cộng Đoàn phát hành (CN I Mùa Chay 
2011), Ban Biên Tập giới thiệu cùng độc giả Trang Mỗi Tuần Một Vấn Nạn 
nhằm mục đích đào sâu hơn về Giáo Lý Công Giáo qua những câu hỏi mà 
đôi khi chúng ta tự hỏi mình hoặc được một ai đó hỏi nhưng vẫn chưa tìm ra 
một câu trả lời thỏa đáng. Những câu trả lời do các linh mục uyên bác về 
thần học đưa ra ước mong sẽ mang lại nguồn ánh sáng đức tin soi dẫn cuộc 
hành trình bước theo Chúa của chúng ta. 

CÓ ĐƯỢC PHÉP SỨC TRO NGÀY CHÚA NHẬT VÀ CỬ HÀNH 
NGHI THỨC RỬA CHÂN TRƯỚC TUẦN THÁNH HAY KHÔNG ? 

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

Một  độc giả thuộc một Cộng Đoàn ở San Franciso ( CA) đã gọi cho tôi và 
nêu hai câu hỏi sau đây : 

 1- Cha VN phụ trách Cộng Đoàn ở đây thường cho xức tro vào Chúa Nhật 
thứ 1 Mùa chay thay vì thứ Tư Lễ Tro !! 

2- Năm nay Cha còn định cử hành nghi thức rửa chân vào Chúa Nhật thứ 5 
Mùa chay !! 

Xin hỏi: có luật nào cho phép làm như trên không ? 

 Trả lời : nếu quả thật như lời thắc mắc trên thì linh mục nào đó đã tự ý 
"phăng " ra luật phụng vụ riêng của mình bất chấp kỷ luật của Giáo Hội về 
việc của hành các  bí tích và nghi thức phụng vụ nói chung.( liturgical 
celebrations). 

Giáo Hội có kỷ luật chặt chẽ về các vấn đề trên , và không một linh mục - 
ngay cả giám mục nào được phép coi thường kỷ luật chung để tự ý "chế ra" 
nghi thức hay kỷ luật riêng của mình, gây hoang mang cho giáo dân và nêu 
gương xấu trong Giáo Hội. 

Cụ thể , lịch Phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo qui đinh rõ hai thời điểm 
quan trọng để cử hành những biến cố  trọng đại của lịch sử cứu độ.Trước hết 
là  Mùa Vọng ( Advent), kéo dài trong 4 tuần lễ và kết thúc với cao điểm là 
Lễ Giáng Sinh,  được cử hành thống nhất trong toàn Giáo Hội vào ngày 25 
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tháng 12 dương lich. Đây là thời điểm cho Giáo Hội và con cái mình suy 
niệm về Mầu Nhiệm Nhập Thể ( Incarnation) qua đó Chúa Cứu Thế Giêsu, 
tức Ngôi Hai Thiên Chúa, đã giáng sinh làm Con Người  để cứu chuộc cho 
nhân loai khỏi chết vì tội .  

Tiếp đến là  Mùa Chay-( Lent) kéo dài 40 ngày từ thứ tư Lễ tro đến Lễ Vọng 
Phục Sinh vào tối thứ bảy Tuần Thánh - là thời điểm Giáo Hội tưởng niệm 
sự chay tịnh, sự  thương khó và cái chết của Chúa Kitô trên thập giá để hoàn 
tất chương trình cứu chuộc nhân loại  của Thiên Chúa thực hiện nhờ Chúa 
Kitô, Đấng  " đã hiến dâng mạng sống  làm giá chuộc cho muôn người." ( 
Mt 20:28).  Mùa Chay kết thúc trong Tuần Thánh với cao điểm là Lễ Phục 
Sinh  tức Lễ  Vượt qua của Chúa Kitô,  Đấng đã toàn thằng sự tội và sự chết 
qua các chết của chính Người trên Thập giá và sống lại Ngày thứ tám tức 
ngày Chúa Nhật Phục Sinh. 

Để chuẩn bị tâm hồn cho các tính hữu sống Mùa Chay, Giáo Hội cử hành Lễ 
Tro vào ngày thứ tư thay đổi mỗi năm theo Lịch phụng vụ. Nghĩa là ngày 
này  cũng như Chúa Nhật Phục Sinh  không cố định như ngày lễ Chúa 
Giáng Sinh mà thay đỗi mỗi năm theo chu kỳ phụng vụ của Giáo Hội. Tuy 
nhiên , lễ tro và việc sức tro phải được cử hành đúng vào ngày Thứ Tư Lễ 
tro ( Ashes Wednesday), chứ không thể cử hành vào ngày nào khác nhất là 
ngày Chúa Nhật , là Ngày của Chúa, Ngày kỷ niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua 
của Chúa Kitô, từ cõi chết sống lại, mở đường hy vọng sống lại cho  những 
ai cùng chịu đau khổ và cùng chết với Chúa thì " chúng ta cũng nên một 
với Người , nhờ được sống lại như Người đã sống lại." ( Rm 6:5). 

Mùa Chay kết thúc trong Tuần Thánh với ba ngày trọng đại gọi là Tam Nhật 
Thánh ( Triduum) tưởng  niệm trước hết việc  Chúa Giêsu lập Phép Thánh 
Thể và Chức Linh Mục trong Bữa Tiệc Ly cuối cùng chiều thứ năm với các 
môn đệ. Theo Tin Mừng Thánh Gioan, trong Bữa tiệc Ly này , Chúa Giêsu 
đã rửa chân cho 12 Tông Đồ hiện diện để dạy cho họ bài học quí giá về đức 
khiêm nhường và gương phục vụ.( Ga 13: 1-14).Như thế, việc rửa chân phải 
diễn ra trong Lễ chiều thứ năm Tuần Thánh, theo truyền thống từ xưa đến 
nay trong Giáo Hội Latinh.  Thứ Sáu Tuần Thánh( Good Friday) là ngày 
tưởng  niệm sự thương khó và cuộc  tử nạn  của  Chúa Giêsu trên thập giá 
trước khi Người sống lại ngày thứ tám trong tuần tức Chúa Nhật Phục Sinh. 

Như thế các biến cố trên của cả hai Mùa Vọng và Mùa Chay phải được 
nghiêm khắc cử hành theo đúng lịch và  nghi thức phụng vụ kể cả thời gian 
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dành cho việc cử hành những mầu nhiệm này. 

Liên can đến vấn đề trên, Giáo Lý và giáo luật của Giáo Hội nói rõ như sau: 

1- Hội Thánh Mẹ chúng ta tin  rằng mình có bổn phận phải cử hành công  
cuộc  cứu độ của vị Hôn Phu thần linh của mình bằng việc tưởng niệm linh 
thánh  vào những ngày giờ nhất định trong suốt cả năm .Mỗi tuần một lần 
vào ngày được coi là ngày của Chúa ,tức " Ngày Chúa Nhật", Giáo Hội 
tưởng nhớ sự Phục Sinh của Chúa. Giáo Hội cũng cử hành mỗi năm một lần 
mầu nhiệm này để nhớ lại cuộc khổ nạn của Chúa trong Lễ Vượt qua , tức lễ 
Phục sinh  là lễ trọng nhất trong các lễ kính quanh năm của Giáo Hội..... 
(x SGLGHCG, số 1163) 

2- Giáo luật số 838, triệt 1 cũng qui định  như sau: 

" Việc điều hành phụng vụ tùy thuộc hoàn toàn vào quyền bính của Giáo 
Hội; trong thực tế thuộc quyền Tòa Thánh, và theo quy tắc luật định, thuộc 
quyền Giám Mục Giáo phận. 

Triệt 4: Giám Mục Giáo Phận có quyền ban hành các quy luật về phụng 
vụ, buộc mọi người phải tuân giữ, trong Giáo Phận đã được ủy thác cho 
ngài và trong giới hạn quyền bính của ngài. 

Căn cứ vào các lời dạy trên của Giáo Hội, thì cho đến nay,  chưa có nơi nào 
Giám mục cho phép rời Lễ Tro vào ngày Chúa Nhật và cử hành nghi thức 
rửa chân ngoài Tuần Thánh ( Holy week) bao giờ . Riêng lễ Truyền Dầu 
(Crism Mass),  thì vì nhu cầu mục vụ, nhiều Giáo Phận ở Mỹ, ( trong đó có 
TGP Galveston-Houston) đã tổ chức lễ này vào ngày thứ Ba Tuần Thánh 
thay vì Thứ Năm để các linh mục coi xứ có ngày giờ cử hành Lễ Tiệc Ly 
chiều Thứ Năm Tuần Thánh ở các giáo xứ, Cộng Đoàn. 

Nói rõ hơn, không linh mục nào được phép cử  hành phụng vụ thánh theo ý 
riêng của mình. Thí dụ , không ai được phép cử hành Lễ Giáng Sinh ngoài 
ngày 25 tháng 12 vì bất cứ lý do gì. 

Cũng vậy, trong Mùa Chay, không có luật phụng vụ nào cho phép  cử hành 
lễ Tro và sức tro ngoài ngày thứ Tư Lễ Tro theo lịch phụng vụ mỗi năm, 
nhất là  không được phép cử hành nghi thức rửa chân ngoài thứ năm Tuần 
Thánh theo truyền thống có lâu đời trong Giáo Hội.  Lại nữa , dù được cử 
hành đúng theo lịch phụng vụ , thì cũng không được phép rửa chân cho phụ 
nữ, hoặc cho mọi người trong nhà thờ rửa chân cho nhau như một số nơi đã 
làm. Đây là sự phóng túng ( fantaisie) về phụng vụ vì không theo đúng 
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truyền thống mà chính Chúa Giêu đã khởi đầu khi Người chỉ rửa chân cho 
12 Tông Đồ hiện diện mà thôi. Từ đó đến nay, tại Tòa Thánh La Mã ,  chưa 
có Đức Giáo Hoàng nào đã  rửa chân cho phụ nữ, mà chỉ chọn 12 người nam 
(có thể là linh mục hay phó tế) để rửa chân trong Lễ tối Thứ Năm Tuần 
Thánh . 

Như vậy, kỷ luật bí tích và phụng vụ của Giáo Hội phải được triệt để tôn 
trọng ở khắp mọi nơi trong Giáo Hội để nói lên sự hiệp nhất ( Unity) trong 
việc cử hành các bí tích và nghi thức  phụng vụ của Giáo Hội. 

Mặt khác, Giáo Hội cũng dạy trong Hiến Chế về Phụng vụ Thánh (SC) như 
sau : 

" ...các chủ chăn không những chỉ chú tâm tuân giữ các lề luật trong các hoạt 
động phụng vụ để cử hành thành sự và hợp pháp mà thôi, nhưng còn lo cho 
các tín hữu tham dự Phụng Vụ một cách ý thức  linh đông và hữu 
hiệu." ( SC, số 11) 

Nghĩa là mọi cử hành phụng vụ thánh trong Giáo Hội đều có ý nghĩa riêng 
biệt  để ghi nhớ và làm sống lại ý nghĩa  của mỗi cử hành phụng vụ. Do đó, 
linh mục  không những phải theo đúng kỷ luật bí tích và nghi thức phụng vụ 
mà còn  phải cử hành  đúng thời gian qui  định cho mỗi dịp  để  giúp giáo 
dân hiểu rõ về ý nghĩa của mỗi cử hành phụng vụ. Nói rõ hơn, mùa Chay là 
thời điểm để chuẩn bị tâm hồn tín hữu tưởng nhớ  và sống lại cuộc chay 
thánh của Chúa Giêsu  trong rừng vắng suốt 40 đêm ngày trước khi Người 
ra rao giảng Tin Mừng Cứu độ . Mùa chay mời gọi tín hữu sám hối để cùng 
chết với Chúa Kitô và được sống lại với Người trong ơn phúc cứu độ. Mùa 
chay bắt đầu với thứ tư Lế Tro để  nhắc nhở mọi tín hữu nhớ mình là tro bụi 
và sẽ trở về bụi đất qua cái chết của thân xác con người. Nhưng hy vọng 
được sống đời đời với Thiên Chúa nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa 
Kitô. Do đó việc sức tro trong ngày thứ tư Lễ Tro có ý nghĩa rất quan trọng 
là mời gọi mọi tín hữu sám hối để cùng chịu thương khó với Chúa Kitô, 
cùng chết với Người để được cùng sống lại với Người trong một đời sống 
mới theo Thần Khí. Như vậy,  không thể sức tro vào ngày Chúa Nhật là 
ngày tưởng niệm sự Phục Sinh của Chúa sau khi Người đã chay tịnh, đi rao 
giảng Tin Mừng, chịu khổ nạn và chết trên thập giá để hoàn tất công nghiệp 
cứu chuộc của Người cho nhân loại. 

Nói rõ hơn , chỉ có người không hiểu biết gì hay cố ý không hiểu biết  về 
phụng vụ thánh mới làm việc sai trái là sức tro ngoài Thứ Tư Lễ Tro,  nhất 
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là vào ngày Chúa Nhật là Ngày Giáo Hội mừng kỷ niệm  Chúa sống lại, thì 
làm sao còn phải sám hối với việc sức tro nữa ? ?? 

Cũng vậy, nghi thức rửa chân, nếu được cử hành,  thì phải làm trong khuôn 
khổ ngày  Lễ kỷ niệm Chúa Giêsu ăn bữa sau hết với các Tông Đồ. Trong 
dịp trọng đại này, Chúa đã lập bí tích Thánh Thể và chức Linh mục để 
" anh  em làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy." ( 1 Cor 11: 24).Cũng  
trong Bữa Ăn này , Chúa đã rửa chân cho 12 Tông đồ hiện diện. Như vậy, 
nghi thức rửa chân phải đươc cử hành trong Lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm 
Tuần Thánh như  Giáo Hội vẫn làm  từ xưa đến nay để tưởng ng nhớ việc 
Chúa Giêu đã làm  trước khi Người bị trao nộp và thọ nạn trên thập giá ngày 
hôm sau. 

Vì thế, cử hành nghi thức rửa chân ngoài Lễ Tiệc Ly là không theo đúng 
truyền thống của Giáo Hội và làm mất ý nghĩa của nghi thức này vì không 
đúng thời điểm và ý nghĩa của nó. 

Tóm lại, mọi linh mục trong Giáo Hội đều được mong đợi dạy dỗ đúng giáo 
lý, tín lý, thần học của Giáo Hội và thi hành nghiêm minh mọi kỷ luật về bí 
tích và nghi thức phung vụ để giúp giáo dân hiểu đúng để sống đức tin và 
sốt sắng tham dự mọi cử hành phụng vụ để tôn thờ Thiên Chúa và ca tụng 
những kỳ công của Người trong việc sáng tạo và cứu chuộc con người nhở 
Chúa Cứu Thế Giêsu-Kitô. 

Do đó, Giáo dân có bổn phận phải trình cho Giám mục coi sóc mình biết về 
những sai trái phụng vụ để xin ngài  kịp thời sửa sai vì lợi ích thiêng liêng 
của dân Chúa. 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 
Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San thuyết trình về Mục vụ Gia Đình cho Gia 
Đình Tận Hiến Đồng Công tại Oklahoma City ngày 13 tháng 11 năm 2011. 

Thân này ví xẻ làm ba 

Hiện nay trên thế giới còn sót lại rất ít một số quốc gia vẫn duy trì chế độ đa 
thê, mà những quốc gia này hầu hết là những quốc gia bé nhỏ, có một nền 
văn minh lạc hậu hoặc chậm tiến, vì nghèo đói hoặc vì một tín ngưỡng tôn 
giáo. Trong số những quốc gia được coi là một quốc gia văn minh vào bậc 
nhất trên thế giới, như Hoa Kỳ chẳng hạn, tuyệt đối ngăn cấm chế độ đa thê, 
bằng những điều luật nghiêm khắc đối với những ai vi phạm luật này. 
Riêng cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, đôi khi người ta thấy có một vài 
trường hợp đa thê xẩy ra tại đây. Đó là Một Ông Hai Bà hoặc Một Bà Hai 
Ông. Hiện tượng này xẩy ra, có lẽ vì hoàn cảnh đặc biệt đau thương xẩy đến 
cho dân tộc Việt Nam chúng ta, nào là Bố Mẹ phải lìa xa con cái, vợ chồng 
phải xa nhau và anh chị em ruột thịt cũng phải xa nhau, không biết tới ngày 
nào mới có thể được đoàn tụ lại với nhau. Tất cả người Việt Nam đang sinh 
sống ở hải ngoại, sẽ không bao giờ có thể quên được những hình ảnh đau 
thương, đứt từng khúc ruột, để nhớ lại ngày cộng sản xâm chiếm Miền Nam 
Nước Việt Nam vào cuối tháng tư năm 1975, hàng vạn người, gồm già trẻ 
lớn bé phải tìm mọi cách để rời bỏ quê hương Miền Nam yêu dấu, vượt biên 
hàng ngàn dặm, trên những con thuyền mỏng manh nhỏ bé, lênh đênh ngày 
đêm trong nhiều ngày ngoài biển cả, để đi tìm tự do tạm bợ tại một số quốc 
gia lân cận, như Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines v.v.. và đã có 
hàng mấy trăm ngàn ngàn người, từ trẻ sơ sinh cho đến các cụ già bà lão, 
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chưa kịp đặt chân lên được bến bờ tự do, để xin tạm trú tỵ nạn cộng sản tại 
những quốc gia này, thì đã phải chôn vùi thân xác dưới lòng đại dương bởi 
những cơn bão tố, sóng thần oan nghiệt hoặc đàn bà con gái bị hãm hiếp, 
xong rồi bị quăng xuống biển, bởi những tên cướp biển tàn bạo man rợ chưa 
từng thấy trong lịch sử nhân loại. 

Trong các quốc gia sẵn sàng mở rộng vòng tay bác ái, để đón nhận những 
người Việt Nam đang tạm trú ở các trại tỵ nạn, được phép nhập cảnh Hoa 
Kỳ, thì chúng ta phải kể đến quốc gia Hoa Kỳ, là nơi đón nhận những người 
Việt tỵ nạn cộng sản đông nhất trên thế giới và cũng tại nơi đây, pháp luật 
Hoa Kỳ triệt để ngăn cấm vấn đề đa thê, như chúng tôi mới đề cập ở phần 
trên, nhưng người ta vẫn thấy có một vài trường hợp một ông có 2 vợ hoặc 
một bà có 2 chồng, mà chúng tôi xin cống hiến cùng quí đọc giả những chi 
tiết về 2 trường hợp đa thê hiếm có này như sau: 

Trường hợp thứ nhất : Người chồng vượt biên một mình sang Hoa Kỳ, để 
lại vợ với 2 đứa con nhỏ ở lại Việt Nam, vì không có đủ tiền đóng cho chủ 
tàu, để vợ và các con được đi vượt biên cùng một lúc với ông. Ông sang đây 
được 6 năm, gần như ông chịu hết nổi cảnh sống đơn chiếc, ngày này sang 
ngày khác, tháng này sang tháng khác và năm này sang năm khác, lúc nào 
soi gương cũng chỉ nhìn thấy một thân một mình, trong khi ông lại là một 
loại người lịch thiệp, thích xã giao, khéo ăn khéo nói, nên có nhiều bà goá 
chồng cũng như những bà đang sống trong tình trạng tạm thời độc thân tại 
chỗ, vì chồng mình còn đang bị kẹt lại Việt Nam, chưa biết đến bao giờ mới 
được đoàn tụ gia đinh, đều rất thương mến ông. 

Vào một ngày đẹp trời, để thực thi câu nói "Ðàn Ông Ở Một Mình Không 
Tốt", và không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi lâu thêm nữa, ông tức tốc dẫn 
một cô gái trẻ đẹp, ông mới quen được vài tháng nay, kém ông tới 10 tuổi, đi 
lập hôn thú với ông tại toà án. Rồi vài năm sau chung sống với bà vợ hai 
này, nhờ tài ăn nói ngọt ngào, hoạt bát và có tài chinh phục đàn bà con gái 
của ông, nên sau khi bà hai này đã sanh cho ông 2 mụn con, thì ông liền 
thuyết phục bà vợ hai bằng lòng cho ông nạp đơn bảo trợ cho bà vợ cả và 2 
đứa con của ông ở Việt Nam sang đây đoàn tụ với ông. Ông cho biết, trước 
khi ông nạp đơn bảo trợ vợ và các con với sở di trú, ông phải ra toà tạm thời 
nạp đơn xin ly dị người vợ hai này, để cho đúng với những lời khai báo của 
ông ở trong trại tị nạn trước kia, là ông có vợ và 2 con còn kẹt lại Việt Nam. 

Ngay khi bà vợ cả cùng 2 đứa con còn nhỏ tuổi sang tới Hoa Kỳ, bà cả và bà 
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hai cộng thêm mỗi bà có 2 đứa con, tổng cộng là 4 đứa con, đều sống chung 
trong một nhà với ông. Mỗi lần đi chợ hay đi shopping, cả hai bà đều đi 
chung với nhau và tỏ ra rất tương đắc, thương mến nhau như chị em ruột. 
Ông cho biết hai bà vợ cùng các con và ông đều ngồi ăn cơm chung một bàn 
với ông, nhưng tối đến, mỗi bà ngủ một phòng riêng, làm ông phải chia thời 
khoá biểu, tối nay ông ngủ phòng bà cả, thì tối mai ông ngủ phòng bà hai và 
cứ thế lần lượt xoay tua đều đặn. Ðược biết cuộc sống của 2 bà vợ cùng chia 
sẻ một ông chồng với nhau rất là hạnh phúc, hai bà sống chung với nhau hoà 
thuận như tình chị em, đã được gần 15 năm nay rồi, nhưng chưa hề có một 
điều gì xích mích đáng tiếc xẩy ra trong bộ ba tình ái này. 

Người ta thường có câu nói là Tình Chị Duyên Em hoặc Tình Em Duyên 
Chị. Nhưng trong trường hợp khác thường này, lại là Tình Chị cùng với 
Tình Em, hai chị em ta cùng yêu thương chung  một ông chồng, ngọt bùi 
cùng chia sẻ với nhau, nhất là ông chồng của hai bà vẫn còn tràn đầy nhựa 
sống, lại biết cách san sẻ tình yêu đồng đều cho hai bà. Chính vì cái ưu điểm 
của nhu cầu tối thượng này, nên chưa gì, mới đoàn tụ với chồng chưa đầy 
một năm, mà bà cả đã sốt sắng sanh thêm một tí nhau nữa, là đứa con thứ 3 
cho ông, rồi chỉ cách không đầy một tháng, sau khi bà cả đã sanh, bà hai 
cũng chạy đua theo kịp bà cả, liền cho ra đời thêm một tí nhau công chúa 
xinh đẹp, là vừa chẵn 3 đứa con cho ông, nâng tổng số con của bà hai ngang 
bằng tổng số con của bà cả. Những ai quen biết bộ ba tình ái này, đều phải 
chắp hai tay bái phục ông chồng này sát đất, không những thán phục bí 
quyết xử thế của ông, là làm cách nào mà ông lại có thể san sẻ tình yêu của 
ông một cách đồng đều cho 2 bà vợ ở chung cùng một nhà với nhau được, 
để hai bà không ganh tị hiềm khích nhau, là kẻ được yêu thương nhiều, kẻ 
đươc yêu thương ít, mà còn phải thán phục sức mạnh phi thường, cộng với 
tiềm năng chịu đựng dẻo dai thể xác của ông, chả thế mà chưa đầy một năm, 
ông đã trực tiếp góp công sáng tạo cho hai bà vợ, mỗi bà có thêm một tí 
nhau, ông chẳng khác nào giống như những bậc siêu nhân (Supermen), đóng 
trong những phim khoa học giả tưởng, mà chúng ta thường xem thấy trên 
các màn ảnh vô tuyến truyền hình hàng ngày. 

Ðặc biệt hơn nữa, bà cả tình nguyện xin nghỉ việc làm ở hãng, để có nhiều 
thì giờ ở nhà nấu cơm cho chồng con ăn và săn sóc con mới sanh của mình 
và con mới sanh của bà hai. Nhờ vậy, bà hai vẫn tiếp tục đi làm việc ban 
ngày, không cần phải mang con đi gửi người ngoài, tiết kiệm được một số 
tiền khá lớn cho ngân quỹ gia đình, để có đủ tài chánh nuôi dưỡng 6 đứa con 
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còn nhỏ dại, trong khi chỉ vẻn vẹn có 2 người đi làm, đem lợi tức hàng tháng 
về cho hai gia đình, gia đình bà cả và gia đình bà hai. 

Quả thật khó kiếm thấy một hiện tượng hiếm quí xẩy ra lạ lùng như thế này 
trên trần gian. Nếu chúng tôi không nhìn thấy cảnh tượng có một không hai 
này tận mắt, mà chỉ được nghe kể laị thôi, thì chắc chắn hoàn toàn chúng tôi 
không bao giờ có thể tin đó là sự thật, nhất là sự thật này lại xẩy ra ở Hoa 
Kỳ, được coi là một quốc gia văn minh nhất thế giới. Bởi vì khi còn ở quê 
nhà, chúng tôi thường được nghe kể lại về những trường hợp một ông chồng 
có đến hai vợ, nhưng bà vợ cả không có bằng cớ để tin rằng chồng mình có 
vợ hai, vì bà hai ở cách xa bà cả hàng trăm cây số, có bắn súng thần nông 
cũng không tới. 

Nói tóm lại trong trường hợp như vậy, tất cả những ông chồng có 2 vợ, đều 
sống trong tình trạng lén lút, bất hợp pháp với bà vợ hai, vì luật pháp Việt 
Nam vào thời bấy giờ, cũng giống như luật pháp ở Hoa Kỳ ngày nay, là 
không cho phép bất cứ ai được quyền lấy 2 vợ, cũng như không được quyền 
lấy 2 chồng, nên những ông chồng nào lỡ có 2 vợ, thì phải đem giấu bà vợ 
hai ở một nơi thật kín đáo như mèo giấu......Còn bà vợ nào lấy 2 chồng, thì 
cá nhân chúng tôi chưa hề thấy xẩy ra ở Việt Nam. 

Trường hợp thứ hai: Ông Thuỳ đi tù cải tạo gần 8 năm sau mới được cộng 
sản thả cho về nhà nhưng vẫn bị đặt trong tình trạng quản chế tại gia thêm 6 
năm nữa. Trong khi ông đang ở tù, ở nhà vợ ông gửi 2 đứa con còn nhỏ tuổi, 
đi vượt biên theo gia đình của cô em gái vợ, nhưng tất cả đều bị chết trên 
biển cả, vì gặp cơn bão tố đánh chìm con tầu xuống lòng đại dương, nên 
không còn một ai trên con tầu này sống sót. Sau khi đi tù cải tạo về nhà 
được 1 năm, ông nạp đơn xin đi Hoa Kỳ tỵ nạn chính trị, theo diện nhân đạo 
HO của chính phủ Hoa Kỳ ban hành. Hai vợ chồng sang tới Hoa Kỳ, tuổi 
ông cũng hơi khá cao, hơn vợ ông tới 12 con giáp, sức khoẻ của ông càng 
ngày càng yếu kém, vì trước khi ra khỏi tù, ông phải đi lao động hàng ngày 
vô cùng vất vả bằng chân tay, trong suốt 8 năm bị tù đầy trong các trại tù cải 
tạo. Do đó, sau khi sang tới đây, không có cơ sở nào thâu nhận ông vào làm 
việc, vì nhìn thấy mình yếu ớt, nên ông đành phải ở nhà lo cơm nuớc, quét 
dọn nhà cửa, giặt quần áo cho vợ như một bà nội trợ, tiếng Mỹ gọi là Mr 
Mom và chỉ có một mình vợ ông đi làm mà thôi. 

Hai vợ chồng ông Thuỳ sống như thế được hơn 1 nãm, thì ông được người 
ta cho biết vợ ông có bồ nhí, cùng làm chung một hãng với vợ của ông. Anh 



 21

bồ nhí này trẻ tuổi hơn vợ ông rất nhiều. Với bản chất hiền lành của ông từ 
xưa tới nay, cộng thêm tính cả nể vợ của ông, rồi không hiểu vợ ông khôn 
khéo dỗ dành ông thế nào, mà chỉ ít lâu sau, ông tình nguyện dọn xuống ở 
căn phòng trong garage đằng sau nhà, có đầy đủ điện nước, cầu tiêu, nhà 
tắm, để nhường lại cả căn nhà có 3 phòng ngủ ngoài mặt tiền, cho vợ ông 
công khai đón rước chú em bồ nhí về sống chung với vợ ông, nghiễm nhiên 
chú bồ nhí này được trở thành người chồng thứ hai của vợ ông một cách 
công khai. Ai đọc đến đoạn này, có lẽ cứ tưởng như đang đọc hai câu 
chuyện tiểu thuyết xã hội tình cảm giả tưởng, không ai có thể tin được hai 
câu chuyện này lại là chuyện thật, xẩy ra ở xứ Hoa Kỳ, là một quốc gia pháp 
trị, mà mọi công dân đều phải tuân hành pháp luật một cách nghiêm chỉnh. 

Thế là anh chồng bồ nhí này dọn về ở chung với vợ ông chưa đầy 6 tháng 
sau, thì bà xã ông đã phải vào nằm nhà thương đập bầu, tặng cho ông một 
hoàng tử mặt mũi khôi ngô kháu khỉnh, trông giống hệt như anh chồng bồ 
nhí của bà xã ông, chẳng khác nào như hai giọt nước. 

Người ta nhận xét thấy có một điều hoàn toàn khác biệt giữa 2 câu chuyện 
vừa được kể trên đây. Câu chuyện thứ nhất nói về một ông có hai bà vợ và 
mỗi lần đi đâu ra ngoài đường phố, người ta nhìn thấy ông đi chung với hai 
bà vợ, hoặc hai bà vợ đi chung với nhau, nói chuyện vui vẻ như đôi chim 
hót. Trái lại câu chuyện thứ hai, về một bà vợ có hai ông chồng, người ta chỉ 
nhìn thấy bà đi ra ngoài phố với một ông chồng, có lúc đi với ông chồng bồ 
nhí trẻ tuổi, có lúc lại đi với ông chồng lớn tuổi, nhưng chưa bao giờ người 
ta thấy bà đi chung cùng một lúc với hai ông chồng, hoặc hai ông chồng 
không thấy đi chung với nhau bao giờ. Còn về ban đêm, không ai biết được 
bà vợ này có phải chia thời khoá biểu, giống như thời khoá biểu của ông 
chồng có 2 bà vợ trong câu chuyện vừa kể trên đây không? Có nghĩa là đêm 
nay bà phải nằm tâm sự với ông chồng lớn tuổi ở nhà dưới, đêm mai bà phải 
nằm tâm sự với ông chồng bồ nhí trẻ tuổi ở nhà trên. 

Tuy có một điều khác thường là thỉnh thoảng người ta nhìn thấy rõ ràng ông 
chồng lớn tuổi bế con của ông chồng bồ nhí vợ mình trên cánh tay ông, đi ra 
ngoài đường phố với vợ ông. Quả thật ông này đúng là một người giàu lòng 
bác ái tột đỉnh, yêu thương trẻ thơ hết lòng, dù biết đứa bé này không phải là 
con ruột của mình, mà là do kết quả của sự ái ân mặn nồng giữa vợ ông với 
ông chồng bồ nhí của vợ ông, do chính vợ ông rước voi về nhà. 

Trong trường hợp này, nếu không phải chồng của bà là ông Thuỳ, mà chồng 
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của bà là một người đàn ông khác, thì có lẽ bà và người chồng bồ nhí của bà, 
mỗi người đã đụợc tặng cho một viên kẹo đồng, gọi là một chút quà kỷ niệm 
trên đời, để ghi nhớ mối tình bất chánh của hai kẻ yêu nhau mù quáng, bất 
chấp luân thường đạo lý làm người, nên cả hai đều đáng bị tiễn đưa xuống 
thuyền đài, để trình diện Diêm Vương xét xử. 

Một trong hai người bạn thân nhất của ông còn cho chúng tôi biết thêm một 
điều đặc biệt khác nữa về ông, là mặc dầu tuổi tác của ông đã khá cao, 
nhưng ông có tài đàn hát rất hay và ông thường chỉ hát thuộc lòng một bản 
nhạc duy nhất, có tựa đề là Lầm của nhạc sĩ Lam Phương, mà trong ca khúc 
này có câu: Tôi Đã Lầm Đưa Em Sang Đây. Chắc có lẽ ca khúc này nói lên 
nỗi niềm tâm tư riêng của ông, nên mỗi lần bạn bè 
yêu cầu ông vừa đàn vừa hát cho họ nghe, thì ông chỉ hát thuộc lòng độc 
nhất ca khúc này, với giọng thiên phú trầm ấm, truyền cảm, làm cho những 
ai đã từng nghe ông hát đều phải mủi lòng muốn rơi lệ. 

Chúng ta cũng đều biết rằng luật lệ của mỗi tiểu bang khác biệt nhau, không 
khác nhiều thì cũng phải khác ít. Tuy nhiên, theo Bộ Luật Gia Ðình của tiểu 
bang Oklahoma mang số 21, điều khoản 881, định nghĩa thế nào bị coi là 
hành động vi phạm tội có hai vợ hay 2 chồng (Bigamy) cùng một lúc như 
sau: 

Bất cứ người nào đã có vợ hoặc có chồng, hiện đang ăn ở với nhau, mà lại đi 
lấy thêm một người khác nữa, đều bị coi là vi phạm tội lấy 2 vợ hay lấy 2 
chồng, như 2 câu chuyện vừa mới được kể trên, ngoại trừ những trường hợp 
được miễn truy tố trước pháp luật về tội danh lấy 2 vợ hay lấy 2 chồng theo 
điều khoản 882 được qui định như sau: 

1. Bất cứ người vợ hay người chồng nào đã kết hôn với nhau trước đây, 
nhưng đã 5 năm trôi qua cho tới nay, người vợ hay người chồng không biết 
vợ mình hay chồng mình đang ở đâu. 

2. Bất cứ người vợ hay người chồng, đã kết hôn với nhau trước đây, nhưng 
sống xa cách nhau liên tục 5 năm qua cho tới hiện tại, một trong hai người 
không cư ngụ tại Hoa Kỳ. 

3. Bất cứ người vợ hay người chồng, đã kết hôn với nhau trước đây, nhưng 
đã được Toà tuyên án tiêu huỷ hôn ước của 2 người hoặc hôn ước của hai 
người không còn giá trị về mặt pháp lý nữa. 

4. Bất cứ người vợ hay người chồng, đã kết hôn với nhau trước đây, nhưng 
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cho đến hiện tại, một trong hai người vợ hay chồng bị lãnh bản án tù chung 
thân. 

Theo điều khoản 883 trong Bộ Luật Gia Ðình của tiểu bang Oklahoma, 
mang số 21, qui định rõ nếu bất cứ ai lấy 2 vợ hay 2 chồng, là vi phạm vào 
tội hình sự, có thể bi phạt tù ở trong trại tù (Prison) không quá 5 năm. Tiếp 
theo điều khoản 883 là điều khoản 884, qui định rõ thêm là bất cứ ai biết rõ 
người đó đã có vợ hay đã có chồng rồi, mà vẫn cứ nhào đầu vô lấy người đó 
về làm vợ mình hay làm chồng mình, thì cũng vi phạm tội hình sự và có thể 
bị phạt tù ở trong trại tù không quá 5 năm hoặc bị tạm giam trong trại tạm 
giam thuộc quận hạt (County Jail) không quá 1 năm, hoặc bị phạt tiền không 
quá $500, hoặc vừa bị phạt cả tiền lẫn ở tù. 

Tuy nhiên câu chuyện Một Ông Hai Bà được kể lại trên đây, họ đã chung 
sống bên nhau trên thuận dưới hoà, đã được gần hai chục năm qua, tình 
nghĩa vợ chồng của bộ ba tình ái này lúc nào cũng đằm thắm, chan hoà hạnh 
phúc, chẳng khác gì những đôi tình nhân mới biết yêu nhau lần đầu, nên bộ 
ba tình ái này cảm thấy lúc nào cũng bình an trong tâm hồn, không sợ bị ai 
tố giác họ trước pháp luật về tội có 2 vợ và có 2 chồng. Vì họ nghĩ rằng đời 
sống riêng tư gia đình của họ, đâu có làm phiền hà gì đến ai hay làm thiệt 
hại gì đến quyền lợi của những người chung quanh quen biết họ đâu, đúng 
như câu nói đèn nhà ai nhà ấy sáng, ngoại trừ vì một lý do gì bất khả kháng 
xẩy ra bất ngờ nào đó, chẳng hạn như cơm không lành canh không ngọt 
trong nội bộ gia đình của họ, mà họ tự đi tố cáo nhau trước pháp luật, thì lúc 
đó tuổi đời của nhân vật chính trong câu chuyện Một Ông Hai Bà này, cũng 
vừa tới thời gian gần đất xa trời rồi, hơi sức đâu ông phải bận tâm lo lắng 
vấn đề pháp luật ngay bây giờ làm gì, cho tổn thương đến tình yêu của ông 
dành cho 2 bà đang lên ngôi, nghĩa là ngày mai mặc kệ ngày mai, ai biết ra 
sao ngày mai, miễn sao cả 3 người vẫn tiếp tục được yêu nhau trọn vẹn từ 
bao nhiêu năm qua có sao đâu. 

Riêng trường hợp Một Bà Hai Ông thì chưa biết ra sao ngày sau, vì trong 
tương lai, sức chịu đựng của con người có hạn, tới lúc cơn tam bành của ông 
chồng lớn tuổi bùng nổ, khí thế giết giặc ngoài chiến trường hồi xưa sống lại 
trong lòng ông, là thà chết anh hùng chứ không chịu thua nhục nhã, thì phải 
có một kẻ phải ra đi hoặc 2 kẻ phải ra đi, bằng không cả 3 kẻ phải ra đi, chứ 
chẳng nhẽ cứ kéo dài cuộc sống tay ba, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng như 
thế này mãi sao và tới lúc đó, ông tự thầm hỏi giòng máu chiến sĩ oai hùng 
chiến thắng ngoài chiến trận của ông, trên khắp 4 vùng chiến thuật trước 
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năm 1975 tại quê nhà, ông để đâu rồi? 

Phó Tế Nguyễn Mạnh San 
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