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CN I MV A 

  
Nhân mùa lễ Tạ Ơn  

Ban Truyền Thông CĐĐMLV  
Chân thành tạ ơn quý độc giả đã đón nhận 

Bản Tin CĐĐMLV với nhiều tình cảm 
thương mến. 

Sự khích lệ của quý vị đã giúp BTT  
vững tin dấn thân vào  

lãnh vực truyền thông Công Giáo giữa thời  
đại bùng nổ thông tin toàn cầu, khiến nhiều 
lúc chúng ta cảm thấy như lạc lối giữa xa lộ 
thông tin đa chiều, không biết đâu là lề phải 

lề trái, không biết đâu là ảo là thực. 
Ước vọng nhỏ bé của BTT  

là nhìn thấy những hạt giống Tin Mừng 
được gieo vãi qua Bản Tin lớn mạnh trong 

mảnh đất tâm hồn độc giả, 
để thế giới chung quanh ta nhìn thấy gương 

mặt Chúa Kitô trong mỗi chúng ta. 
Chân thành kính chúc quý vị một mùa lễ  

Tạ Ơn trong tình gia đình xum họp,  
đầm ấm,vui tươi và an lành. 

 
Kính chúc 

BTT CĐĐMLV 
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TIN MỪNG 
Mt 24, 37-44 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế 
nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại 
hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe 
vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất 
cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn 
ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có 
hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ 
rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. "Nhưng các 
con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ 
canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng 
phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".   

CHIA SẺ TIN MỪNG 
HY VỌNG 

Lm Mark Link, S.J. 

Một trận động đất khủng khiếp đã chôn vùi 30,000 người ở Armenia vào năm 
1989. Không lâu sau khi thảm họa xảy ra, một người cha chạy đến trường của 
đứa con và ông rụng rời nhìn thấy ngôi trường hoàn toàn sụp đổ. 
Nhớ đến vị trí lớp học của đứa con là ở một góc trường, ông chạy đến đó và bắt 
đầu đào xới, với hai bàn tay ông lôi ra những mảng gạch vụn. 
Các phụ huynh khác, đang đứng than khóc gần đó, tìm cách ngăn cản ông, họ 
nói, “Trễ quá rồi! Tất cả chúng nó đều chết hết! Trễ quá rồi!” Ngay cả cảnh sát 
cũng tìm cách can gián ông. Nhưng ông tiếp tục đào xới. 
Ông đào trong 36 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ. Vào giờ thứ 38 ông nghe có 
tiếng nói. Ông la lên, “Armand!”. Tiếng đứa con trai gọi lại, “Bố!” 
Sau đó là một cuộc đối thoại lạ thường. Đứa con trai la lên từ đống gạch vụn: 
“Bố ơi! Có 14 đứa chúng con ở đây. Con nói tụi nó là đừng có lo. Con nói với tụi 
nó là bố sẽ đến.” 
Khi người ta nghe tiếng của Armand, họ cùng với người cha đào xới. Trong vòng 
nhiều phút sau đó, tất cả 14 đứa con trai được cứu sống. Chúng được bình an, chỉ 
sợ hãi, đói và khát một chút. Khi tòa nhà đổ xuống, căn phòng chúng ở sập 
xuống thành hình tam giác, giữ cho chúng khỏi bị đè bẹp (trích từ câu chuyện 
của Mark V. Hansen trong cuốn Chicken Soup for the Soul). 
Có nhiều cách để nhìn vào câu chuyện lạ thường này. Tỉ như, chúng ta có thể 
nhìn từ quan điểm của dân chúng và cảnh sát. 
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Khi họ nhìn thấy tòa nhà sụp đổ, họ mất tất cả hy vọng, họ không tin rằng bất cứ 
ai có thể sống sót. 
Hoặc chúng ta có thể nhìn từ quan điểm của người cha của Armand. Ông thấy 
tòa nhà vụn vỡ nhưng ông không mất hy vọng, ông tin rằng con ông có thể còn 
sống. 
Sau cùng, chúng ta có thể nhìn từ quan điểm của 14 đứa trẻ bị kẹt trong đống 
gạch vụn của tòa nhà. 
Chúng không bao giờ mất hy vọng, phần lớn là vì niềm tin lì lợm của Armand, 
nó tin rằng cha của nó sẽ đến giải cứu. 
Từ quan điểm của các học sinh, câu chuyện này là một minh họa tuyệt vời cho 
câu chuyện Mùa Vọng. 
Trước khi Đức Giêsu giáng lâm, dân chúng Israel ở trong một hoàn cảnh tương 
tự như 14 học sinh. 
Họ bị giam hãm trong một thế giới suy sụp về luân lý và tinh thần. Tất cả những 
gì họ có thể làm là chờ đợi trong tăm tối, hy vọng sẽ có sự cứu thoát. 
Nhờ các ngôn sứ như Isaia, trong bài đọc một hôm nay, họ giữ vững đức tin. 
Ngôn sứ Isaia luôn nói với họ là hãy tin tưởng vào Cha trên trời, cũng như 
Armand luôn nói với chúng bạn rằng hãy tin tưởng vào cha của nó. 
Nhiều người ngày nay cũng giống như các cha mẹ than khóc đứng chung quanh 
ngôi trường sụp đổ sau trận động đất. 
Họ thấy thế giới chúng ta trong một tình trạng suy sụp về luân lý và tinh thần. Họ 
không nhìn thấy gì khác hơn là cả một núi tội ác, chiến tranh, ma túy, thối nát, và 
không tôn trọng mọi hình thức sự sống. Họ bỏ cuộc và chỉ đứng nhìn, than khóc 
cho hoàn cảnh. 
Cũng có những người, giống như các học sinh, bị giam trong một núi gạch vụn. 
Quả thật họ ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng. Điều duy nhất đem cho họ hy 
vọng là đức tin lạ thường của những người, giống như em Armand. 
Sau cùng, có những người như cha của Armand. Họ cũng nhìn thấy một đống 
suy sụp về luân lý và tinh thần, nhưng họ không bỏ cuộc. 
Hãy để ý đến một thí dụ thật hay của một trong những người này. 
Mẹ của Bs. Ben Carson lớn lên trong hoàn cảnh nghèo nàn tồi tệ ở Detroit. 
Chồng bà từ bỏ bà khi Ben tám tuổi. 
Bà thấy hai mẹ con bị kẹt trong một sự suy sụp về luân lý và tinh thần của thế 
giới chung quanh. Nhưng thay vì tuyệt vọng, bà bám víu lấy tia sáng đức tin nơi 
Thiên Chúa, sâu thẳm trong linh hồn của bà. 
Tia sáng đức tin đó đã đem cho bà sức mạnh để làm ba công việc ít lương cùng 
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một lúc để sống còn. 
Trong hoàn cảnh đó, bà tìm chút thời giờ để khích lệ Ben, bà nói, “Con có thể trở 
nên bất cứ gì con muốn, nếu con tin rằng Chúa sẽ giúp con, nếu con tự giúp 
chính mình.” 
Được khích lệ bởi lời của mẹ, Ben đã thi hành đúng như vậy. 
Ngày nay, Bác Sĩ Ben Carson là một trong những bác sĩ não khoa hàng đầu Hoa 
Kỳ và cũng là tiếng nói hy vọng hàng đầu của ngành y khoa này. 
Nói với các học sinh trung học ở trường cũ của ông, bác sĩ Ben nói: 
“Hãy nghĩ đến điều vĩ đại! Hãy đặt tầm nhìn thật cao như ngọn Everest. Không 
ai được sinh ra để thất bại.” (Câu chuyện Carson, trích từ Christopher News 
Notes, February 1993) 
Câu chuyện của Armand và người cha, câu chuyện của Isaia và dân Israel, câu 
chuyện của Ben và người mẹ là những tia hy vọng cho thế giới ngày nay, là nơi 
nhiều người mất hy vọng. 
Những câu chuyện này mời chúng ta hãy trở nên tiếng nói hy vọng cho thế giới 
ngày nay. Và nền tảng cho niềm hy vọng đó được tìm thấy nơi đức tin của chúng 
ta vào Chúa Giêsu – một niềm tin mà chúng ta tuyên xưng trong mỗi Thánh Lễ 
khi chúng ta cầu nguyện rằng:  
Chúa Kitô đã chết!  
Chúa Kitô đã sống lại!  
Chúa Kitô sẽ lại đến. 
Đó là ý nghĩa của Mùa Vọng. Đó là đừng mất hy vọng. 
Đó là hãy tin tưởng, dù có tăm tối và tuyệt vọng thế nào đi nữa. 
Đó là về niềm tin nơi Chúa Giêsu, là người đã đến thế giới của chúng ta cách đây 
2,000 năm, đã sống, đã chết, đã sống lại và đã hứa sẽ trở lại vào cuối thời gian. 
Và khi Đức Giêsu trở lại, chúng ta sẽ nghe cùng một tiếng nói mà tác giả sách 
Khải Huyền được nghe gần 2,000 năm trước khi ông viết: 
Tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: "Ðây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân 
loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ 
là Thiên Chúa ở cùng họ.  
Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang 
tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ biến mất" (Kh 21:4). 
Đây là thông điệp hy vọng trong các bài đọc hôm nay. 
Đây là thông điệp hy vọng mà chúng ta cử hành trong mùa Vọng. 
Đây là thông điệp hy vọng mà chúng ta tuyên xưng cho toàn thế giới khi chúng 
ta nói: 
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Chúa Kitô đã chết!  
Chúa Kitô đã sống lại!  
Chúa Kitô sẽ lại đến. 

 
SỐNG ĐẠO 

TẠ ƠN 
Nguyễn Văn Thông 

Đi trên một cây cầu bắt qua một dòng sông hay một cửa vịnh, nhìn xuống thấy 
mước mênh-mông, nhìn lên thấy trời bát-ngát, tôi thầm cảm-ơn và cảm-phục 
người kỹ-sư và những công-nhân đã xây-dựng cây cầu này. Không có cây cầu, 
làm sao tôi có thể đi qua bên kia bờ trong ít phút và qua một cách an-toàn. Vài 
trăm năm trước, máy-móc thô-sơ mà làm sao đầu-óc con người đã giải-quyết 
được biết bao vấn-nạn, khắc-phục được bao nhiêu khó-khăn để hoàn-thành một 
công-trình cho hàng trăm năm sau vẫn sử-dụng. Tuyệt-vời. 
Nhưng quanh tôi đâu phải chỉ có những cây cầu. Dinh-thự, xe-cộ, máy bay, tầu-
bè rồi máy vi-tính, phôn tay... Y-khoa đang áp-dụng người máy để giải-phẫu - 
gọn nhẹ, chính-xác và mau lành. An-ninh quốc-phòng đang sử-dụng máy bay 
không người lái và những côn-trùng máy để thu-thập tin-tức an-ninh và làm 
những công-tác nguy-hiểm thay người. Nếu tôi thấy những công-trình ấy không 
dính nhiều đến mình thì một trong những công-trình bị che khuất nhất và có vẻ 
không được hưởng vinh-dự lắm dù là nó dính đến tôi hàng ngày là hệ-thống 
nước thải phải làm cho tôi biết quí-trọng nó. Những thành-phố hàng triệu dân-cư, 
nhà cửa, công sở trải khắp đồng-bằng, thung-lũng, đồi nhấp-nhô mà khang-trang 
sạch-sẽ, không-khí trong lành thì hệ-thống nước thoát vệ-sinh phải tinh-vi chừng 
nào. 
Tôi được thừa hưởng biết bao công-trình của người xưa và người nay. Đôi khi 
tôi than việc mình phải đóng thuế, nhưng xét ra nếu không có những công-trình 
của xã-hội quanh tôi thì bao-nhiêu tiền thuế của tôi đóng mới đủ cho một công-
trình. Các ông Bill Gates, Steve Jobs ... tạo cho tôi chiếc vi-tính và chiếc phôn có 
thể gói trọn thế-giới trong lòng bàn tay, không những về không-gian mà cả thời-
gian. Giá tôi có thể đãi mấy ông ấy một bữa cơm Việt Nam để bày-tỏ lòng biết 
ơn nhỉ! 
Mà như thế thì tại sao tôi không đãi người kỹ-sư, người thợ làm cầu, sửa xe, bắt 
ống nước, thu rác... vì mỗi người ấy đều đóng-góp làm nên những điều tốt-đẹp 
xung-quanh tôi. Quả thế, được sinh ra và lớn lên trong xã-hội và thế-giới này, tôi 
cần ý-thức về những gì ở quanh tôi, tôi không thể không biết ơn. 
Từ lòng biết ơn ấy, tôi thấy mình có bổn-phận phải trả ơn bằng sự đóng-góp 
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phần mình. Có thể tôi không  có tài-năng để làm chuyện lớn nhưng tôi có thể là 
một công-nhân chăm-chỉ và lương-thiện trong việc nhỏ. Đoạn đường do tôi làm 
một cách chu-đáo, không mấp-mô, không ổ gà là tôi đã đóng-góp làm cho dòng 
lưu-thông được an-toàn hơn, xã-hội này tốt hơn. 
Cùng môt hành-vi xây-dựng ấy, nếu tôi sống một mình không có xã-hội, công-
việc ấy của tôi chẳng giúp-ích được cho ai, và cũng không chuyên-chở được lòng 
biết ơn. Nhưng một mối hàn trong ổ máy vi-tính xem ra đơn-giản và đơn-điệu 
suốt tám giờ của một người thợ làm việc dây chuyền lại có tác-động đến hàng 
trăm công-việc khác, xây-dựng hàng triệu những đồ-án và công-trình. Nó 
chuyên-chở biết bao giá-trị trong xã-hội.  
Không phải chỉ những người "thợ" mới bày-tỏ lòng biết ơn. Những bậc "thầy" 
còn có lòng biết ơn tuyệt-vời. Hàng trăm tỉ-phú đứng đầu thế-giới như Bill Gate, 
Warren Buffet... đã lập hội để cùng nhau đóng-góp phần lớn gia-tài của họ cho 
từ-thiện, nghiên-cứu y-học, phát học bổng cho học-sinh nghèo khắp thế-giới. 
Nhiều tỉ-phú chỉ để dành đủ tiền ăn học lại cho con-cái để chúng cũng phải cố-
gắng làm việc. Họ trả lại cho xã-hội những gì họ đã tạo được vì cho rằng nhờ xã-
hội mà họ đã thành-công. Không thiếu người tin rằng tài-năng họ có là để phục-
vụ. Họ tin rằng họ được ơn trên ban cho ơn gọi để phục-vụ. 
Thì ra lòng biết ơn và sự phục-vụ tác-động hỗ-tương cho nhau. Được thừa-hưởng 
thì tôi cần phải phục-vụ. Phục-vụ mang lại lòng biết ơn.Tài-năng lớn cũng quí 
mà tác-động nhỏ cũng cần. 
Lễ Tạ Ơn năm nay, tôi cảm-tạ Chúa cho tôi được làm người trong một xã-hội 
tương-thân tương-trợ. Dù ở bậc thang nào trong xã-hội tôi cũng hãnh-diện vì tôi 
cảm-nhận được ơn và muốn tạ-ơn bằng phục-vụ trong công-việc của mình.*** 

Nguyễn Văn Thông 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha kêu gọi tinh thần truyền giáo của các tín hữu 
MEHICO. Từ ngày 16 đến 19.11.2013, tại Đền thánh Đức Mẹ Guadalupe, 
Mêhicô, diễn ra một cuộc gặp gỡ về truyền giáo với sự tham dự của 80 Giám 
Mục, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã 
kêu gọi mọi người không được khép kín, không được mãn nguyện với những gì 
đã đạt được, vì khi có thái độ ấy, Giáo Hội trở nên bệnh hoạn, tưởng mình sống 
trong sung túc, dư thừa, và trở nên suy yếu. 
Ngài cũng kêu gọi mọi người hãy có tinh thần truyền giáo ngay trong đời sống 
hàng ngày và gặp gỡ tha nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đặc biệt, không được 
hiểu nhầm về truyền giáo, đừng nghĩ truyền giáo là chiêu dụ tín đồ. Đức Thánh 
Cha cũng kêu gọi chống lại thái độ giáo sĩ trị. Đối với các vị chủ chăn, ngài 
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khuyên đừng xem mình như ông hoàng, hay một công chức chỉ quan tâm ưu tiên 
đến kỷ luật, luật lệ, cơ cấu tổ chức. 
Đại hội lần này đặt Giáo Hội trong tình trạng truyền giáo truyền kỳ, thi hành 
những công việc có tính chất truyền giáo: mọi hoạt động bình thường của mỗi 
Giáo Hội đều có đặc tính truyền giáo. 
Tổng Thống Putin đã làm dấu Thánh Giá và hôn ảnh tượng Đức Maria 
trong cuộc gặp với ĐTC Phanxicô 
Vị lãnh đạo của Điện Kremlin đã làm dấu Thánh Giá và hôn lên bức ảnh Đức Mẹ 
Vladimir, bức ảnh mà vị Tổng thống này dâng tặng Đức Thánh Cha Phanxicô; và 
Tổng thống Putin hỏi ĐTC: Ngài có thích bức ảnh này không?  
Những hình ảnh này phần nào diễn tả kết quả tốt đẹp của cuộc gặp gỡ thân tình 
giữa Đức Thánh Cha và vị lãnh đạo nước Nga. Trung tâm của cuộc gặp giữa 
ĐTC Phanxicô và Tổng Thống Putin là ý muốn theo đuổi hòa bình tại Siria, nhấn 
mạnh đến tính “khẩn thiết của việc chấm dứt bạo lực” và bắt đầu các giải pháp 
hòa bình cụ thể để giải quyết những xung đột ở nước này. 
Trong cuộc gặp với ĐTC Phanxico tại Vatican, Tổng Thống Putin cũng gửi lời 
chào của Đức Thượng Phụ của Giáo Hội Chính Thống Nga, Mosca Kirill tới 
ĐTC Phanxicô. Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Putin và Đức Thánh Cha kéo dài 
khoảng 35 phút. Cuộc gặp diễn ra với sự hiện diện của hai người phiên dịch. Sau 
cuộc gặp với Đức Thánh Cha, Tổng Thống Putin cũng đã có một cuộc hội đàm 
với Tổng Giám Mục Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. 
Trong suốt cuộc gặp, cả hai bên “diễn tả niềm vui vì mối quan hệ song phương 
tốt đẹp và dừng lại ở những vấn đề mà hai bên quan tâm, cụ thể là đời sống của 
cộng đoàn Ki-tô hữu ở Nga, chân nhận sự đóng góp quan trọng của các Kitô hữu 
trong xã hội”.  Trong bối cảnh này, hai bên cũng đề cập đến tình huống quan 
trọng của các Ki-tô hữu trong một vài khu vực trên thế giới, cần bảo vệ và thăng 
tiến các giá trị liên quan đến phẩm giá của con người, và bảo vệ đời sống con 
người và gia đình.” 
Trong khi đó, Tổng Thống Putin “đặc biệt quan tâm đến việc theo đuổi hòa bình 
ở Trung Đông và ở những tình huống nghiêm trọng tại Siria”. Tổng Thống Putin 
cũng diễn tả lòng biết ơn vì lá thư Đức Thánh Cha đã gửi cho ngài nhân dịp Đại 
Hội G20 diễn ra tại Petersburg. Trong thư Đức Thánh Cha nhắc tới các nỗ lực và 
cam kết của các cường quốc trong việc thăng tiến kinh tế tài chính và cuộc sống 
cho mọi dân tộc toàn thế giới. 
Sau cuộc gặp, ĐTC và Tổng thống đã trao cho nhau những món quà. ĐTC trao 
cho vị tổng thống một bức tranh khảm về phong cảnh của khu vườn Vatican. Về 
phần mình, Tổng thống Putin đã tặng ĐTC một hình ảnh icon Đức Mẹ Madonna 
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của Vladimir, một hình ảnh được tôn kính nhất trong Giáo hội Chính Thống. Khi 
ĐTC Phanxicô rời khỏi bàn, Tổng thống Putin hỏi ĐTC:  Ngài có thích hình ảnh 
icon này không? Đức Thánh Cha trả lời rằng ngài rất thích. Sau đó, Tổng thống 
Putin đã làm dấu thánh giá theo nghi thức Đông Phương và hôn lên bức icon, và 
sau đó ĐTC cũng hôn lên bức tượng này. 
Được biết, trước khi lên đường sang Vatican, Tổng thống Putin đã ký một đạo 
luật cấm thăng tiến các dịch vụ y tế liên quan đến phá thai và thực hành việc phá 
thai. 
Chân Dung Người Mục Tử Lý Tưởng Theo ĐTC Phanxicô 
Người mục tử lý tưởng theo Đức Thánh Cha Phanxicô là “người gần gũi với dân 
chúng, là người cha, người anh em, với sự hiền dịu, kiên nhẫn và thương xót. Là 
những người yêu sự khó nghèo, sự khó nghèo nội tâm như sự tự do trước mặt 
Chúa, cũng như sự khó nghèo bên ngoài như sự đơn sơ và khắc khổ của cuộc 
sống. Đức Thánh Cha đã giải thích cho các chủng sinh và tập sinh vào ngày 6 
tháng 7: “Cha nói cho các con biết, cha thực sự buồn khi thấy một linh mục hay 
một nữ tu sở hữu một chiếc xe hơi hiệu mới nhất…Cha nghĩ rằng xe hơi cũng 
cần thiết vì nó giúp công việc được tiến triển nhanh hơn nhiều, và cũng để đến 
nơi cần đến…nhưng nên chọn một chiếc xe khiêm nhường thôi. Và nếu các con 
thích một chiếc xe đẹp, thì hãy nghĩ đến những trẻ em đang phải chết đói.” 
Người mục tử là những người không có “tâm lý của các ông hoàng”. Là những 
người không tham vọng và là các phu quân của một Giáo Hội, chứ không đợi 
chờ một Giáo Hội khác. Là những người có khả năng thức tỉnh trên đoàn chiên 
đã được giao phó, và săn sóc tất cả những gì duy trì đoàn chiên hiệp nhất: canh 
giữ đoàn chiên, chú ý tới các hiểm nguy có thể đe dọa nó, nhưng nhất là, làm cho 
niềm hy vọng lớn lên: ước gì các Mục Tử ấy có mặt trời và ánh sáng trong tim. 
Là những người có khả năng nâng đỡ các bước đi của Thiên Chúa nơi dân Người 
với tình yêu thương và lòng kiên nhẫn. Và có ba chỗ của Giám Mục ở với dân 
mình: hoặc là ở đàng trước để chỉ đường, hay ở giữa để duy trì đoàn chiên hiệp 
nhất và trung lập hóa các tán loạn, hoặc ở đàng sau để tránh cho ai đó ở lại đàng 
sau, nhưng cũng một cách nền tảng, để cho chính đoàn chiên đánh hơi, hầu tìm 
ra các con đường mới.”  
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Những ngày Mừng Kính Trọng Thể cuối tháng 11&12/2013 
1/ Cảm ơn: Chân thành cám ơn chị Sa và các cháu Leyna, Stephanie, Emilie 
đã cống hiến thời giờ và công sức trong việc đại diện CĐ ĐMLV dâng tâm 
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tình TẠ ƠN Thiên Chúa qua vũ khúc phụng vụ trong Thánh Lễ Tạ Ơn 
28/11/2013 vừa qua. 
Sự cộng tác của nhóm vũ phụng vụ đã nói lên sự hiệp nhất Kitô hữu và tâm 
tình tạ ơn của CĐ ĐMLV với Giáo Xứ Bessed Teresa of Calcutta. 

2/ Sổ Số Cây Thông Noel Gây Quỹ Xây Dựng Thánh Đường do hội   

    Knights of Columbus tổ chức: 

    Thứ sáu 6/12/2013 @ 6:00 PM/ Giá vé: $5.00 

3/ Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Guadalupe: 

    Thứ năm 12/12/2013 @ 5:30 PM 
 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
LÀ NGƯỜI CÓ NIỀM TIN CHÚA, CHÚNG TA PHẢI NGHĨ THẾ NÀO VỀ 
NHỮNG KẺ ĐANG LÀM SỰ DỮ VÀ VỀ NHỮNG THIÊN TAI NHƯ BÃO 
LỤT, ĐỘNG ĐẤT, KHIẾN CHO BAO NGƯỜI PHẢI CHẾT , NHÀ CỬA, TÀI 
SẢN TIÊU TÀN ? 
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn  
Hỏi: Nhân trận bão lụt khủng khiếp vừa xẩy ra ở Phi Luật  Tân khiến cho hàng 
chục ngàn người bị giết , hàng triệu người mất nhà cửa, tài sản,  xin cha giải 
thích vì sao có sự khốn khó như vậy cho con người? 
Trả lời:  
Tôi đã có dịp giải thích sự dữ, sự ác,  sự đau khổ,  nói chung,  là một bí nhiệm 
(mystery) mà không ai có thể giải thích  thỏa đáng lý do được. Những sự dữ đó 
vẫn thường  xảy ra cho con người ở khắp mọi nơi và mọi thời đại, và người ta 
không có cách nào để ngăn ngừa, và  tránh thiệt hại về nhân mạng và tài sản mỗi 
khi có thiên tai như bão lụt, động đất..xảy ra. 
Thánh Augustinô (454-430) cũng đã suy nghĩ nhiều về sự kiện này, nhưng cuối  
cùng ngài cũng phải thú nhân như sau: "Tôi cố tìm xem do đâu mà có sự ác. Và 
tôi đã không tìm được câu giải đáp." (Confessions 7: 7,11) 
Thánh Phaolô cũng nhìn nhận như sau: "Thật vây, mầu nhiệm của sự gian ác 
đang hoành hành." (2 Tx 2: 7) 
Đúng thế, sự dữ, sự ác, nghèo đói, bệnh tật và thiên tai  như bão lụt, động đất, 
sóng thần (Tsunami) vẫn tiếp tục gây đau khổ cho con người  ở khắp mọi nơi. 
Một thực tế trái ngược và khó hiểu  nữa  là  những kẻ gian ác, giết người,  cờ 
bạc, sống vô luân, vô đạo  vẫn cứ  nhởn nhơ sung túc, trong khi biết bao người 
lành, người lương thiện lại gặp những đau khổ,  như nghèo đói, bệnh tật, tai 
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nạn   xe cộ, thiên tai v.v. Cụ thể  tháng 8 năm 2008, một xe buýt  chở mấy chục 
người Công giáo ở Houston, Texas  đi dự Đại Hội Thánh Mẫu ở Dòng Đồng 
Công (Carthage, Misouri) đã gặp tai nạn  kinh hoàng khiến hàng chục người chết 
và bị thương nặng! 
Tại  sao họ đi làm việc đạo đức mà lại gặp tai nạn khủng  khiếp như vậy, trong 
khi các xe buýt khác hàng ngày chở người đi đánh bạc ở Las Vegas, Lake 
Charles... hoặc phi cơ chở người di du hí ở Cancun (Mexico ) và  Jamaika...thì  
lại chưa lần nào  gặp tai nạn  tương tự? 
Lại nữa, phụ nữ sinh con thì dễ mắc bệnh ung thư ngực  hay  tử cung, nhưng các 
nữ tu  sống độc thân thì có người cũng mắc chứng nan y này! Người uống rượu 
và  hút thuốc nhiều   thì dễ bị ung thư phổi  hay bệnh bao tử, nhưng nhiều linh 
mục, tu sĩ  không hút thuốc, không nghiện rượu vậy mà có người  cũng bị ung 
thư phổi, bệnh  bao tử! 
Thật là điều quá khó hiểu xét theo lý trí và khôn ngoan của con người. 
Xưa kia,  người Do Thái  thường cho rằng những đau khổ như bệnh tật, nghèo 
đói, đui, mù,  què v,v  là hậu quả của tội con người đã phạm. Ví thế. khi thấy một 
anh mù từ khi mới sinh,  các môn đệ Chúa  Giêsu đã hỏi Chúa  xem có phải vì 
tội của anh này hay tội của cha mẹ anh, Chúa đã trả lời như sau :"Không phải 
anh ta, cũng không phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra để 
các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh." (Ga 9: 3) 
Việc của Thiên Chúa được tỏ hiện là Chúa đã  cho anh mù được trông thấy  để 
anh vui sướng đi ca tụng  Chúa đã chữa cho anh khỏi mù lòa về thể lý, đồng thời 
cũng giúp mở mắt thiêng liêng cho anh  được biết Chúa là Đấng Thiên Sai 
(Messiah) khi anh trả lời Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi tin" (Ga 9 :38). 
Như thế, đủ cho ta thấy rằng không thể cắt nghĩa những tai họa xẩy ra ở khắp 
nơi  như động đát, bão lụt, sóng thần..v.v  theo nhãn quan con người được. Nói 
rõ hơn, không thể suy đoán là Thiên Chúa đã phạt dân này, nước kia vì tội họ đã 
phạm mất lòng Chúa nên  phải chịu những tai họa đó. 
Cụ thể, cách nay 8 năm một  cơn sóng thần đột nhiên xẩy ra ở các bờ biển chạy 
dài từ Thái Lan đến Nam Dương quần đảo  khiến cho hàng trăm ngàn người bị 
nước cuốn đi cùng với nhà cửa, tài sản  vào lòng biển cả. Lại nữa  trong tháng 3 
năm 2011 , một trận động đất dữ dội cũng gây ra sống thần ở Nhật Bản khiến 
hàng chục ngàn người bị giết hay mất tích cùng với nhà cửa, tài sản của họ. 
Mới đây nhất là trận “siêu bão Haiyan” đánh vào Phi Luật Tân  tuần trước  khiến 
hàng ngàn người phải  thiệt mạng và hàng triệu người khác bị lâm vào cảnh màn 
trời chiếu đất vì nhà cửa của họ đã bị bảo  cuốn đị hay phá đổ. 
Trước những thảm họa nói trên,.có người đã vội kết luận là vì  Nhật Bản gây 
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nhiều tội ác với các dân Trung Hoa, Triều Tiên và cả Việt Nam trong thời kỳ đệ 
nhị thế chiến trước đây, nên bây giờ phải trả nợ máu! Cũng chung một lập luân 
như vậy, nên Vương quốc Ả Rập Saudite cách nay 8 năm đã từ chối không trợ 
giúp nạn nhân các nước Thái Lan, Nam Dương, Ấn Độ  bị sóng thần gây nhiều 
thiệt hại về nhân mang và tài sản, chỉ vì  chọ cho rằng các vùng bải biển bị sóng 
thần cuốn đi là những nơi ăn chơi tội lỗi của dân địa phương và những du khách 
khắp nơi trên thế giới tìm  đến để mua vui bất chính  nên đáng bị phạt! 
Chúng ta phải nghĩ thế nào về những lập luận đó ? 
Để trả lời cho câu hỏi này, ta cần đọc lại một trình thuật trong Tin Mừng Thánh 
Luca nói về mấy  người Ga-li-lê-a bị Tổng trấn  Phila-Tô giết chết rồi  lấy  mấu 
hòa lẵn với máu tế vật, và mười tám người khác bị tháp Si-lô-a  đổ xuống đè  
chết. Trước những thảm họa này, có mấy  người  đã đến hỏi Chúa Giêsu xem  có 
phải vì tội của họ mà  những nạn nhân trên phải đền phạt cách nhãn tiền hay 
không. Chúa đã trả lời như sau: “Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; 
nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết y như vậy." (Lc 
13:5) 
Câu trả lời trên của Chúa dạy chúng ta  2 điều quan trọng như sau: 
1- Trước hết, không thể vội kết luận  rằng những người  gặp tai họa như động 
đật, bão lụt, sống thần v.v. đều là những người tội lỗi hơn người khác và đáng  bị 
Thiên Chúa phạt cách nhãn tiền. 
Cứ nhìn vào thực trạng thế giới ngày nay cũng đủ cho thấy là suy nghĩ như trên 
không đúng 
Đây là thực tế: có biết bao nhà độc tài, chế độ cai trị hà khắc, làm khổ người dân 
chẳng may rơi vào ách thống trị độc ác của họ. Lại nữa, cũng đầy rẫy ở khắp nơi 
những  kẻ đang làm những việc vô đạo như giết người, cướp của, cờ bạc, buôn 
bán phụ nữ và trẻ em cho bọn vô lương tâm đang làm giầu với kỹ nghệ mãi dâm 
vô cùng khốn nạn và tội lỗi. Dầu vậy, bọn  người này và những nhà  độc tài cùng 
với  chế độ ác nghiệt  của họ  vẫn tồn tại đã bao nhiêu năm qua, và những kẻ làm 
điều gian ác, tội lỗi  đó vẫn  sống phây phây  không biết đến bao giờ mới bị 
trừng phạt và lật đổ ??? 
Tại sao Chúa chưa phạt nhãn tiền những kẻ gian ác này để giải phóng cho bao 
triệu dân lành vô tội phải chịu ách thống khổ triền miên như vậy? Tại sao những 
kẻ  làm những việc vô luân vô đạo vẫn sống phây phây và sung túc để thách đố 
những người lương thiện lại gặp gian nan, nghèo đói, đau khổ? 
2- Dầu vậy,  tội lỗi cũng có thể gây nên tai họa như lời Chúa nói trên đây:"nếu 
không sám hối thì sẽ chết". Như thế có nghĩa là  dù Chúa biết và chê ghét tội lỗi 
của con người,  nhưng còn  khoan dung chờ kể gian ác, kẻ có tội, sám hối, cải tà 
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qui chánh để khỏi  phải chết không những về thể xác  mà còn cả về mặt thiêng 
liêng, tức là phải vĩnh viễn xa lìa Thiên Chúa là Nguồn an vui, hạnh phúc bất 
diệt. 
Tin Mừng Thánh Gioan cũng kể lại một bệnh nhân kia đã được Chúa Giêsu chữa 
cho lành khỏi. Nhưng sau đó,  khi Chúa gặp lại người này trong Đền Thờ, Chúa 
đã nói với anh ta  như sau: "Này,  anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa 
kẻo lại phải khốn khó hơn trước." (Ga 5: 14). Như thế có nghĩa là  tội  lỗi  có thể  
tức khắc gây ra hậu quả tai hại cho con người căn cứ theo lời Chúa nói trên đây. 
Kinh nghiệm thực  tế cũng chứng minh điều này: kẻ lưu manh đột nhập vào tư 
gia để ăn cắp có thể bị chủ nhà bắn chết tại chỗ ( ở Mỹ, đa số người dân có súng 
đạn trong nhà để tự vệ). Gian dâm cũng có thể đưa đến án mạng cho dâm phu 
hay dâm phụ và tan vỡ hạnh phúc gia đình vì nghen. Say mê tốc độ để lái xe quá 
nhanh có thể gây tai nạn tử vong cho chính mình và cho người khác. Đó  là một 
vài  thí dụ điển hình để minh chứng là tội lỗi có thể gây hậu quả tai  hại  tức khắc 
cho những ai  liều mình làm những việc sai trái, tội lỗi. 
Tuy nhiên, thường tình chúng ta  thấy  những kẻ làm điều gian ác độc dữ  vẫn 
sống nhởn  nhơ ở khắp mọi nơi  như thách đố những người lành, người lương 
thiện đang bị nghèo đói, bệnh tật, bất công xã hội, tai nạn xe cộ v. v. 
Nhưng, có lẽ lý do vững chắc để giải thích vì sao những kể gian ác chưa bị trừng 
phạt nhãn tiền là vì  Thiên Chúa  còn khoan dung  cho chúng cơ hội để ăn năn  
hối cải trước khi Người bất đắc dĩ phải  đánh phạt họ  như Chúa  đã phán qua 
miệng ngôn sứ Ê-dê-ki-en như sau 
"Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi thấy nó thay đổi đường 
lối để được sống, Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các người  mà trở 
lại.”  (Ed 33: 11) 
Như thế, cho thấy rõ Thiên Chúa quả thực là người Cha nhân lành, đẫy lòng 
thương xót  và mong muốn cho kẻ tội lỗi  thống hối ăn năn để được tha thứ  như 
Người  đã nói thêm như sau: 
"Hoặc giả Ta nói với kẻ gian ác "chắc chắn ngươi phải chết. Nhưng nếu nó từ bỏ 
tội lỗi mà trở lại,  và thực hành điều công minh chính trực.... thì chắc chắn nó sẽ 
được sống và không phải chết." (Ed 33: 14) 
Nói khác đi, Thiên Chúa  muốn kẻ có tội nhận biết tội mình đã phạm và còn tin 
tưởng nơi  lòng thương xót vô biên của Người để xin tha thứ thì chắc chắn sẽ 
được thứ tha,  trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần, tức tội chối bỏ Thiên Chúa 
hoàn toàn, thì sẽ không được tha thứ mà thôi. (x. Mc 3: 28-29; Lc 12:10) 
Tóm lại, không thể căn cứ vào tai họa của người khác mà kết luận họ là những 
kẻ tội lỗi đáng phải phạt. Cũng không thể nghĩ rằng những kẻ đang làm điều gian 
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ác mà chưa bị phạt vì tội của họ  không đáng phải phạt. Họ chưa bị phạt vì Thiên 
Chúa còn khoan dung chờ đợi họ sám hối để xin Người tha thứ và được sống. 
Mặt khác, khi thấy những tai họa lớn lao như bão lụt, động đất, sóng thần, bất 
ngờ  xảy ra ở đâu và cho ai, thì đó cũng là dịp thức tỉnh  mọi người chúng ta về 
sự cần thiết phải chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng vì "chính giờ  phút anh  em không 
ngờ thì Con Người sẽ đến." (Lc 12: 40) 
Sau hết, khi thấy người khác bị tai họa, không may thì đó cũng là dịp  thích hợp  
cho ta thực hành đức bác ái Công giáo để tỏ  tình thương, thông cảm và  rộng tay 
cứu giúp những  anh chị em chẳng may gặp hoạn nạn  như  chiến tranh,  bão lụt, 
động đất và sóng thần ... không phân biệt mầu da, tiếng nói và tôn giáo. Chính 
Chúa Giêsu đang hiện diện nơi những nạn nhân đau khổ đó và Người mong đợi 
chúng ta mở lòng nhân ái cứu giúp họ để  sau này xứng đáng được nghe lời Chúa 
phán như sau:  "Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng  Vương 
Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa,  vì  xưa  Ta đói các 
ngươi đã cho ăn; Ta khát các ngươi đã cho uống. Ta đau yếu các ngươi đã thăm 
nom...." (Mt 25: 34-35) 
Ước mong giải đáp trên đây phần nào  thỏa mãn câu hỏi được đặt ra. 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn  
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Tạ Ơn Cha 

Mùa hè 1982 ở Boston từ trại tị-nạn Galang đến, chúng tôi coi cuộc chạy đua 
Boston Marathon lần đầu-tiên. Cuộc chạy đua đường trường 25 mile với vài 
chục ngàn người tham-dự. Ông Dick Hoyt là người duy-nhất chạy đẩy chiếc xe 
chở cậu con Rick tàn-tật trong đoàn lực-sĩ đủ mọi tầng-lớp. Hình ảnh cha con 
Ông Hoyt xuất-hiện mỗi năm trong cuộc chậy đua trở thành quen-thuộc và đặc-
sắc nhất ở Boston. Mỗi năm con một lớn. Sau 20 năm, nét mặt con đã nhiều 
trưởng-thành. Hết 25, 30 năm, khuôn mặt con nhìn hốc-hác già-dặn hơn bố.  

Nhiều năm, chuyện hai cha con Ông Hoyt được lên báo và truyền-hình. Nhờ vậy 
người ta biết được hoàn-cảnh gia-đình và tình-yêu của ông Hoyt với đứa con 
tàn-tật. Bây giờ Ô. Hoyt đã hơn 70, đã dự trên 1 ngàn cuộc thi, đoạt nhiều giải-
thưởng mà cha con chưa nghĩ tới chuyện giải-nghệ. 

Khi được hỏi muốn làm điều gì cho cha, cậu Rick trả lời: "Muốn Cha ngồi trên 
xe để tôi đẩy Cha chạy một lần." 

Xin giới-thiệu quí bạn bài đọc và website của cha con Ô. Hoyt. 
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http://www.teamhoyt.com/about/index.html 

Thiết nghĩ đây là một trong trăm ngàn trường-hợp minh-họa tình-yêu của người 
cha đối với con. Chúng ta cúi đầu tạ ơn cha mình. 

(Nguyễn Văn Thông) 

 

Tạ Ơn Mẹ 

- Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật. 

- Ừ! Mẹ anh phiền thật, nhưng bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về 
anh sẽ giải quyết nha em. 

Tiếng ở đầu giây bên kia dập máy nghe có vẻ tức tối, anh buông thõng người ra 
sau ghế, ở bên này, cô vợ nhìn ra phía cửa như cố nuốt trôi cái gì đó vào trong 
mình. 

- Anh nhìn đi! Đấy thấy không? Toàn những chuyện ... hôm nay em sắp, ngày 
mai em xếp, cứ một người dọn, còn người khác lại cứ bày ra la liệt như vậy, ai 
mà chịu nổi. Em sắp điên rồi đây. Cô vợ vò đầu nghe như vô cùng tức giận, anh 
lại gần cô, lấy tay xoa xoa 2 bờ vai gầy nhưng cô hất tay anh ra. 

- Em vào đây! Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo vào phòng, khép cửa lại, anh 
lấy xuống 1 chiếc hộp đặt trên nóc tủ, lấy tay phủi nhẹ, anh nhìn cô mỉm cười rồi 
bảo: 

- Mẹ phiền thật, ngày mai chúng mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé, còn 
bây giờ để anh cho em biết mẹ mình phiền đến mức độ nào. 

Anh mở hộp, bên trong là 1 xấp hình, anh lấy 1 tấm đã cũ mèm, nhưng chẳng 
dính tí bụi nào, cô vợ tò mò nhìn vào tấm ảnh. Anh chồng lại nói tiếp: 

- Em thấy không, đây là tấm hình Dì anh chụp lúc anh vừa sinh ra, Dì kể lại là 
mẹ yếu, nên bữa ấy mẹ sinh lâu lắm. Mà, sinh lâu như thế, chắc là đau lắm nhỉ? 
Mẹ phiền thật, cứ la hét ầm ĩ cả lên, ai mà chẳng có kinh nghiệm sinh đẻ, chứ. Dì 
còn nói, mẹ yếu lắm, nếu mẹ cố sinh ra anh, thì sẽ nguy hiểm cho mẹ, bác sĩ đã 
nói vậy rồi mà mẹ vẫn cố hĩ: ” Không, con tôi phải có mặt với đời, tôi phải sinh 
nó cho bằng được...” Mẹ anh quả thật rất phiền. 

Cô vợ nhìn tấm hình, bàn tay cô tự nhiên nhẹ hẳn, bỗng cô nhìn anh chồng, thấy 
như trong mắt anh chứa 1 điều gì đó rất lạ. Anh cẩn thận để tấm hình qua 1 bên, 
lấy tấm khác cho vợ xem. 

- Em nhìn nè, đây là bức ảnh lần đầu tiên chụp anh đang bú mẹ, anh chưa thấy ai 
phiền như mẹ cả. Bà nội, bà ngoại nói rồi, mẹ yếu lắm, chắc không đủ sữa cho 
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anh bú đâu, cứ cho anh uống sữa bình đi rồi dưỡng sức, nhưng mẹ cứ một hai 
khư khư giữ anh vào lòng.” -Không, con của con nhẹ cân quá, phải bú sữa mẹ 
mới tốt”. Ai nói gì mẹ cũng cãi là: nếu không được bú sữa của mẹ, thì anh cũng 
phải uống sữa bình thôi, nhưng mà sữa bình phải ngon hơn sữa mẹ mới được, mẹ 
anh quả thật là phiền. 

Bàn tay cô vợ bỗng run run, cô thấy ánh mắt của người mẹ trong bức ảnh bỗng 
ánh lên một vẻ gì đó như là hạnh phúc, 2 bàn tay mẹ cứ giữ chặt đứa bé. Cô nhìn 
chồng một hồi mà không nói gì cả. 

- Còn nữa đây! Anh lại lôi thêm 1 tấm khác rồi mời cô nhìn vào đó. 

- Em thấy mẹ anh phiền quá chứ nhỉ? Con nít con lứa mới hơn 1 năm, đứa nào 
mà chẳng chập chững, mẹ cứ làm như chỉ có con của mẹ mới làm được điều đó 
thôi. Ba anh kể là: mẹ gặp ai cũng hí hửng khoe: “Thằng cu Tin nhà tôi nó đi 
được rồi, nó đi vững lắm đó!” Làm như, mẹ không thấy phiền hà gì hay sao khi 
kể như thế đấy nhỉ? 

Bờ môi cô vợ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại cứ ứ nghẹn. 
Bức ảnh chụp đứa trẻ đang chập chững bước về phía mẹ mình, cô cứ nhìn mãi. 
Anh chồng lại nói tiếp: “Ba còn kể, là: từ ngày anh bắt đầu bi bô tập nói đã gọi 
được cả tiếng “mẹ” nữa. Thế là nguyên ngày sau đó, mẹ cứ là kể một tràng toàn 
điệp khúc: “Cu Tin gọi mẹ đi! Gọi mẹ đi, cu Tin!” Mẹ phiền quá đi thôi mẹ à! 
Anh mỉm cười xoa tay nhẹ vào bức ảnh, mắt anh đang long lanh có giọt vắn giọt 
dài, thì phải. 

- Còn đây nữa, nè em! Anh lại lôi ra nguyên 1 xấp hình, rồi nói: Em thấy mẹ 
không? Mẹ anh phiền ghê? Chụp gì mà lắm ảnh thế không biết! Lần đầu anh vào 
trường mẫu giáo học ở đó, có phiếu “bé ngoan”, rồi năm lên tiểu học, trung học, 
lại nhận bằng khen... Em cầm lấy mà coi đi! đủ thứ trò trên đời này! coi hình của 
anh đến tết cũng chưa hết! Anh phì cười:  mẹ anh phiền chứ nhỉ?” 

Cô vợ nhìn anh chồng, nhưng anh không mỉm cười được nữa; cầm 1 tấm hình 
khác lên rồi để mắt vào đó ngắm rất lâu, cô thấy đó là tấm hình đẹp. Chồng cô 
rất đẹp trai trong bộ áo tốt nghiệp bằng cử nhân, lúc đó anh trông thật điển trai 
quá, cao ráo, nhưng có điều là… 

- Em thấy không? Tóc mẹ anh cứ rối bù lên... Còn áo quần này nữa,toàn bộ đã cũ 
mèm…- Cô vợ nghe như giọng anh trở nên khác lạ, không đều đặn như lúc ban 
đầu mà đứt quãng. Cô nắm tay anh thật chặt, sau đó anh lại nói: 

- Năm 15 tuổi, ba anh bỏ mẹ con anh lại, và lúc đó, mọi thứ trong nhà như thể 
không còn điểm tựa nào nữa. Anh đi học, mẹ bắt anh phải học cho thật 
nhiều…Em không biết đâu, anh xin nghỉ nhưng mẹ không cho, như vậy mới 
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phiền hà chứ. Mẹ cứ sáng sáng đi phụ quán cơm thật sớm cho người ta, trưa đến 
chỉ ăn có 1 chén cơm thừa trong quán để hễ có dư tiền lại cho anh học thêm 
ngoại ngữ, rồi chiều đến mẹ còn chạy đi giặt đồ cho các bà mẹ khác, để họ có thể 
đi mua sắm, uống cà phê, hoặc giải trí sao đó…” 

Giọng anh có lúc lạc hẳn: 

– Còn nữa em ạ. Tối tối mẹ lại tiếp tục đi làm lao công đường phố, sáng sớm mới 
về chỉ chợp mắt được 1 tí thôi, đời mẹ là như vậy đó…Em thấy mẹ khỏe ghê 
chưa? “Tách!” có giọt nước rơi trên tấm hình, mắt cô vợ nhòe đi, trông cô thật 
khác. Khi thấy một bà mẹ trẻ có gương mặt xinh đẹp khi con mình bi bô tập nói, 
và cũng gương mặt phúc hậu ấy, bây giờ làn da đã nhăn nhúm, khuôn mặt gầy 
xọm khi đứng cạnh cậu con trai vào ngày sắp sửa ra trường. 

- Anh à! Bàn tay cô vợ nắm chặt đôi tay run run của anh chồng. 

- Em có thấy tay mẹ yếu đi không? Anh chưa bao giờ kể cho em nghe chuyện đó 
chứ nhỉ. Đúng 5 tuổi, anh đùa nghịch chạy nhảy lung tung, lúc chơi trò đuổi bắt 
cùng cô bé hàng xóm anh trượt chân ngã từ trên cầu thang ngã xuống. Lúc đó, 
anh chẳng thấy đau chút nào, chỉ nghe một tiếng kêu rất quen. Em biết không, 
lúc đó anh đang nằm trên thân thể rất quen… là mẹ anh đó. Cô vợ sững người, 
nước mắt cô trào ra, tràn xuống ướt đẫm tay anh. 

- Em à, mẹ anh phiền như vậy đó! Phiền từ khi anh sắp chào đời rồi còn phiền cả 
khi anh chờ đón đứa con đầu tiên của mình nữa. Chưa hết đâu, mẹ còn phiền cả 
đời đấy em ạ! Bây giờ anh lớn rồi mà mẹ vẫn cứ lẽo đẽo theo anh dặn dò đủ thứ 
em không thấy sao? Nào là, cơm phải ăn 3 chén, đi xe phải chậm chạp thôi, đừng 
thức khuya quá. Mẹ anh quả là phiền thật! Ngày mai, nhất định vợ chồng mình 
sẽ đưa mẹ vào viện dưỡng lão em nhé. 

”Anh!” Cô vợ ôm chặt lấy anh chồng. Cô òa khóc nức nở: “ Em xin lỗi!” Anh 
ôm lấy cô vỗ về, như ngày xưa anh vẫn thường làm như vậy. 

“Choang!” Anh và cô chạy nhanh vội xuống bếp xem có gì đổ vỡ không... 

- Mẹ xin lỗi! Mẹ nghe con thèm chè hạt sen nên mẹ lấy đồ đi nấu đó, 
nhưng…Giọng mẹ run run không dám nhìn về phía trước, chỉ cúi người nhặt 
những mảnh vụn vỡ vừa rơi xuống. 

- Mẹ! Cô con dâu chạy đến nắm lấy bàn tay xương xương của mẹ, rồi nói: 

– Từ nay mẹ đừng phiền nữa nhé! Hãy để con phiền thay cho mẹ. Cô ôm chặt mẹ 
chồng, nước mắt chảy ướt đẫm vai áo mẹ chồng. Mẹ nhìn anh, nhìn người con 
trai của mẹ, rồi anh con trai lại nhìn cô vợ mình nằm gọn lỏn trong lòng người 
mẹ như chính mẹ ruột của mình. Và người mẹ nói: Mẹ đã không sinh lầm ra con 
trai và con cũng đã không chọn lầm nàng dâu cho mẹ, phải không?”  
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Tạ Ơn Con 

Con gái của Ba, 

Còn bốn tháng nữa con tròn 56 tuổi. Nhưng trong lòng Ba con vẫn còn trẻ như 
tuổi 15. Ba nhớ lại cũng ngày nầy 18 năm về trước, cha con mình đùm túm dắt 
nhau đi vượt biên rồi sang Mỹ.  
Ba nói là "đùm túm" vì hồi đó Ba từ trại tù cải tạo về thì con đã gần 40 tuổi. Khổ. 
Nghèo. Nhìn con gái Ba héo úa dung nhan mà Ba khóc ròng. Tại ba! Tại Ba hết 
thảy! Làm con gái của một "sĩ quan nguỵ" nên từ trường Đại Học ra con không 
có việc làm. Hàng ngày, ngồi ở góc chợ Bàu Hoa vùng Ngã Tư Bảy Hiền-Sài 
Gòn để bán từng tô bún mắm. Cứ ba tháng một lần lặn lội ra Bắc thăm Ba.  
Năm 1975 Mẹ con mới 50 tuổi. Người vẫn nghĩ rằng Ba chỉ đi "học tập ít ngày". 
Thành ra, nghe Ba đi Bắc, Mẹ con bị shock. Cộng thêm bệnh cao huyết áp sẵn có 
Mẹ còn "nhất định nằm một chỗ!".Thế là con gái của Ba vừa lo cho Mẹ, vừa lo 
cho Ba. Ba ở tù 8 năm thì Mẹ con mất. Phải đến 4 năm gian khổ đời con nữa Ba 
mới được trở về.  
Buổi tối đoàn viên ấy, cha con mừng mừng tủi tủi. Nhìn ảnh Mẹ con vẫn như 
tươi cười Ba tan nát cả lòng. Nhưng biết nói làm sao" Vận mệnh cá nhân mình 
gắn liền với vận mệnh quốc gia dân tộc.  
Cả thời tuổi trẻ của Ba hầu như đi khắp 4 vùng chiến thuật. Mẹ con cứ bồi hồi 
theo dõi đường Ba đi. Không biết mình sẽ thành goá phụ lúc nào. Thời gian ở 
nhà của Ba rất ít. Con là con đầu lòng. Lại là con gái. Cảm ơn con gái của Ba. 
Một đứa con gái có lòng hiếu thảo. Trong một lần thăm nuôi tại trại tù, con kể Ba 
nghe: Từ nhà mình tới chợ Bàu Hoa chừng non 1 cây số. Sáng nào con cũng bày 
hàng bún mắm ra. Mùi mắm kho thơm lừng. Có cả tôm thẻ lột, thịt quay, cà tím. 
Có cả những rau nhúc, cây bông súng, rau đắng, húng cây, giá sống và bắp cải 
bào. Khách hàng đông lắm! Con còn cười vui nói với Ba:  
Khi nào Ba về con sẽ mở một tiệm bún mắm và rau VÂN KHANH cho Ba ngồi 
thu tiền. Ba nghe với lòng se sắt. 

       Con gái của Ba, 
Trớ trêu thay, lúc Ba về con đã là con gái lỡ thì. Ba buồn lắm. Nhờ ơn Thượng 
Đế mình vượt biên một lần trót lọt. Ba đặt chân đến đất Mỹ vào cái tuổi người ta 
sắp nghỉ ngơi. Chính vì vậy mà con lại khổ vì Ba. Con không muốn Ba đi làm ca 
đêm giữa trời rét buốt. Con nói cái lạnh miền Bắc Việt Nam đã cứa nát thịt da Ba 
cả chục năm trời cũng đủ lắm rồi. Ba hãy để con lo. Nhưng Ba đâu đành lòng 
như thế.  
Buổi sáng con ra khỏi nhà là Ba cũng đi. Tiệm giặt ủi gần nhà mình quá mà. Ba 
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nhận phần việc ủi và xếp quần áo. Đi tới đi lui xem máy giặt nào ngưng. Máy 
sấy nào đồ đã khô. Chỉ vậy thôi. Một ngày, tính ra Ba đi cũng gần 5 cây số. Tội 
nghiệp con gái của Ba. Lúc người ta báo tin Ba bị xỉu thì con khóc ròng. Ba về 
nhà ở không cho con nuôi tiếp. Thật người xưa nói đúng! "Trẻ cậy cha, già cậy 
con" mà. 

      Vân Khanh con,  
Cho đến một buổi chiều, con đưa về nhà một trung niên trẻ. Trung niên mà Ba 
cho là "trẻ". Vì Ba thấy diện mạo anh ta cũng dễ nhìn. Ba mừng vì con của Ba 
rồi cũng có một bến đợi để neo thuyền. Ba cầu mong cho con hạnh phúc.  

Chồng của con cũng là chiến hữu của Ba. Gia cảnh cũng không may mắn giống 
như Ba. Vợ anh đã chết trong lần đi thăm chồng. Cả chiếc xe lăn xuống vực. Từ 
đó anh dở dở ương ương. Qua Mỹ rồi anh vẫn sống như người mộng du. Cho tới 
ngày gặp con. Tình yêu thật là kỳ diệu! Chẳng những khiến cho con gái của Ba 
trẻ lại mà anh chàng "dở hơi" kia cũng chừng như mới cải lão hoàn đồng. Cứ 4 
giờ khuya , anh thức dậy đi bỏ báo. Tới 9 giờ sáng về. Nghỉ ngơi rồi 5 giờ chiều 
đi vào hãng. 1 giờ đêm mới trở về nhà. Ba cảm ơn Thượng Đế lần nữa vì con có 
người chồng hiền lành và độ lượng. Chứ vào tuổi của Ba không bị đưa vào nhà 
dưỡng lão là hiếm lắm. Con nhớ gia đình Bác Th. không" Hai bác cưới vợ cho 
anh Cảnh từ lúc còn ở Việt Nam. Vậy mà qua Mỹ rồi Bác Thanh bị cô dâu xem 
như gánh nặng. Nhất định đòi anh Cảnh phải đưa Mẹ vào Nursing home cho đến 
chết. 

      Vân Khanh con,  
Cả một thời trẻ tuổi của con đã dành để sống cho cha mẹ. Bây giờ con hãy sống 
cho con đi. Ba rất cảm động mỗi lần khách đến thăm nhà con hay nói: vợ chồng 
con có phước lắm nên suýt soát tuổi 60 mà vẫn còn có cha để phụng dưỡng. Phải 
! Hồi đó ba khó nghĩ mỗi lần nghe người ta cho rằng sự sống con người tính theo 
công thức: 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Nghĩa là ở tuổi đời 5 bó, tuổi thọ tính theo 
năm. Đến 6 bó thì tính theo tháng , mà 7 bó thì tính theo ngày. Ba đã 80, chắc 
phải tính theo giờ quá! 
Cảm ơn vợ chồng con đã chăm sóc Ba mỗi ngày. Con nói: Ba ơi ! Với chúng con 
ngày nào cũng là Father's Day cả. Ba thật có lỗi với con. Hồi đó Ba vẫn buồn 
thầm trong lòng khi mẹ con sinh con là con gái. Ông Nội con sợ Ba chết trận thì 
không có con trai nối dõi tông đường. Còn nếu Ba già mà yếu đau thì con là gái 
không thể chăm cho Ba được. Ca dao có câu: 
      Trai mà chi" Gái mà chi"  
      Con nào có nghĩa có nghì thì hơn.  
Nói đến đây Ba chợt nhớ loáng thoáng câu chuyện "Tấm đắp mông ngựa" mà Ba 
đã đọc từ rất lâu: Chuyện kể : 
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Một người cha đã đem cả gia tài còn lại của mình cưới cho con cô vợ giàu, trẻ 
đẹp. Một thời gian đầu sống vui. Rồi những đứa cháu nội lần lượt ra đời. Người 
cha mỗi ngày một già yếu. Người con trai rất yêu và nể vợ. Dần dần quên đi 
trong nhà còn có người cha. Mùa Đông lạnh lẽo mà sức già chịu không thấu 
những ngày giá tuyết phũ phàng.Trong khi những con ngựa nuôi trong chuồng 
thì được giữ ấm bằng những tấm đắp mông. Đến chừng không thể chịu đựng 
được nữa người cha bèn gọi con trai để nói rằng: 
- Con ơi , hãy cho cha một tấm đắp mông ngựa đễ cha dễ ngủ vì mùa Đông nầy 
lạnh quá! 
Con dâu nghe được bèn nói với chồng: 
- Anh hãy lấy tấm đắp cũ ngoài sân kia mà cắt cho cha một nửa. 
Người con trai làm theo lời vợ. Trong lúc cố dùng sức cắt đôi tấm đắp ra thì đứa 
con nhỏ đến gần, hỏi: 
-Cha ơi, sao không cho ông Nội cả tấm đi" Cha cắt ra làm chi " 
Người cha trả lời: 
- Để dành con à. 
Hôm sau, người con trai thấy đứa con mình cũng đem tấm đắp mông ngựa khác 
cắt ra làm đôi. Người con trai giận dữ hỏi: 
- Con làm cái gì vậy" Tại sao con cắt nó ra"  
Đứa con nhỏ đáp: 
- Nửa tấm nầy con cho ông Nội. Còn nửa nầy để dành khi nào cha già con sẽ cho 
cha. 
Người cha giật mình hối hận. Từ đó, hết lòng chăm sóc cha mình cho đến cuối 
cuộc đời. 

     Vân Khanh,  
Ba ước ao những người cha khác cũng có con hiếu thảo như con gái của Ba. Ba 
rất tự hào về con. Trong lúc có biết bao gia đình, cha mẹ ngậm đắng nuốt cay vì 
những đứa con Việt Nam sống theo kiểu Mỹ. Rất tự do! Thậm chí đã khước từ 
hai chữ HIẾU KÍNH cha mẹ, làm cho các bậc sinh thành hàng ngày sống "nước 
mắt chan cơm" thì Ba đã được vợ chồng con hết lòng chăm chút từng miếng ăn, 
giấc ngủ.  
Người xưa nói: "Hiếu thuận huờn sinh hiếu thuận tử. Ngỗ nghịch huờn sinh ngỗ 
nghịch nhi". Ba ước nề nếp gia đình mình là như vậy. 

      Ba của con 

 

Tạ Ơn Em 

Tôi sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh. Ngày qua ngày, cha mẹ tôi phải ra sức cày 
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cấy trên mảnh ruộng khô cằn để nuôi hai chị em tôi ăn học. 
Một ngày kia tôi lén ăn cắp mười lăm đồng trong ngăn kéo của cha để mua một 
chiếc khăn tay mà những đứa con gái trong làng đều có. Cha tôi phát hiện, ông 
lấy chiếc roi tre treo trên vách xuống, bắt hai chị em tôi quỳ trước mặt và hỏi 
rằng ai đã lấy cắp. Vì sợ hãi, tôi đã không dám dứng lên nhận lỗi. Cha tức giận 
định đánh cả hai chị em, ông đưa chiếc roi lên. Em trai níu tay cha lại và nói: 
- Thưa cha, con trót dại… 
Em nói loanh quanh, không giải thích được đã dùng số tiền ấy vào việc gì. Cha 
giận đến tái mặt nghĩ rằng em đã ăn chơi lêu lổng và quất liên hồi chiếc roi dài 
vào lưng em cho đến khi cha gần như không thở được nũa. 
Đêm ấy, mẹ và tôi đã dỗ dành em. Nhìn thân hình đầy những lằn roi của em, tôi 
oà khóc. Em vội vàng nói: 
- Chị ơi đừng khóc, kẻo cha nghe thấy cha sẽ đánh đòn chị đấy! 
Năm ấy em vừa lên 8 và tôi 11 tuổi. 
 
Năm em tôi được tuyển thẳng vào trường trung học thì tôi cũng trúng tuyển vào 
đại học. Chưa kịp vui với niềm mơ ước được chạm vào cánh cửa đại học thì tôi 
đã đối diện với nỗi lo lắng về học phí. Cha mẹ tôi không đủ tiền để cho hai chị 
em ăn học cùng một lúc. 
Em trai tôi quyết định bỏ học nhưng cha mẹ và cả tôi đều không đồng ý. Tôi nói: 
- Em cần phải tiếp tục đi học để tìm cách thoát ra khỏi cảnh nghèo khó sau này. 
Chính chị mới là người không nên tiếp tục vào đại học. 
Nhưng em đã bỏ nhà ra đi với vài bộ quần áo cũ và một ít muối mè trong chiếc 
túi sách nhỏ. Em đã lén đến bên giường tôi và để lại một mảnh giấy nhỏ bên gối 
tôi với lời nhắn nhủ: “Chị ơi, được vào đại học không phải là điều dễ dàng. Em 
sẽ tìm việc làm để gởi tiền về cho chị.”. 
Tôi trào nước mắt, chẳng nói lên lời. 
Năm ấy em mới 17 và tôi tròn 20. 
Với số tiền ba tôi vay được trong làng cộng với số tiền gởi về của em, cuối cùng 
tôi cũng học xong năm thứ 3 đại học. 
Một hôm đang ngồi học trong phòng, một đứa bạn chạy vào gọi tôi và nói: 
- Có người cùng làng đợi cậu ngoài kia. 
Tôi chạy ra và thấy em đứng từ xa, quần áo lấm lem dầu nhớt. Tôi hỏi em: 
- Sao em không nói với bạn của chị, em là em trai chị chứ? 
Em cười đáp lại: 
- Em sợ mọi người sẽ cười chị khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của em. 
Tôi lặng người, nước mắt tuôn trào. 

Em mỉm cười, đôi mắt ánh lên lấp lánh. Em đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc 
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kẹp tóc hình con bướm và nói: 

- Em thấy mọi cô gái đều cài nó trên tóc, vì thế em mua tặng chị! 
Tôi không kìm được niềm xúc động, ôm chầm lấy em nức nở. 
Năm ấy tôi đã 23 và em mới 20. 
 
Khi lần đầu tôi đưa bạn trai về nhà ra mắt cha mẹ, mọi thứ trong nhà đều rất sạch 
sẽ và ngăn nắp, ngay cả miếng cửa sổ bị bể cũng đã được lắp lại. Mẹ cho tôi biết 
trong khi dọn dẹp và thay khung cửa sổ, em đã bị miếng kính đâm vào tay chảy 
máu. 
Tôi chạy vào tìm em. Nhìn vết thương trên tay em trai, tôi cảm thấy như có hàng 
ngàn mũi kim đâm vào tim mình. Tôi lấy thuốc và bông băng để băng lại vết 
thương cho em. Em cười:  
- Em không muốn anh ấy chê nhà mình nghèo khổ! 
Năm ấy em 23 và tôi 26. 
 
Sau khi lập gia đình, tôi về sống với chồng ở thành phố. Vài năm sau, chồng tôi 
trở thành giám đốc của một xí nghiệp. Vợ chồng tôi muốn đưa em vào làm 
nhưng em từ chối vì sợ mọi người sẽ xì xầm bàn tán những lời không hay về 
chồng tôi. 
30 tuổi, em lập gia đình với một cô gái trong thôn.  
Năm tôi 40, cuộc hôn nhân tưởng chừng như mĩ mãn của tôi bị đổ vỡ vì sự xuất 
hiện của một người đàn bà khác. Em vứt hết chuyện gia đình đến chăm lo cho 
các con tôi, vực tôi dậy sau những đắng cay nghiệt ngã. 

 
Rồi một ngày cả hai chúng tôi đều già nua, tóc bạc gần hết mái đầu. Em ngồi bên 
tôi nhắc lại chuyện xưa. Ngày ấy, chị em tôi mỗi ngày phải lội bộ hơn hai tiếng 
mới có thể đến trường. Một hôm, em làm mất chiếc giày. Một phần sợ cha đánh 
em, một phần biết mẹ không có tiền mua giày mới, tôi đã nhường cho em đôi 
giày của mình. Và cứ thế, mỗi ngày hơn bốn tiếng đi-về, chân tôi phồng rộp lên 
và rướm máu vì những viên đá nhọn trên mặt đường nóng bỏng. Từ đó em hứa 
với lòng phải chăm sóc và đối xử với tôi thật tốt. 
Nước mắt tôi chợt ứa ra vì hạnh phúc. 

Năm ấy em chỉ vừa lên 5! 

 

Tạ Ơn Hàng-Xóm Láng-Giềng 

Có một cô gái trẻ vừa chuyển nhà mới. 
Cô phát hiện ra hàng xóm nhà mình là một phụ nữ goá chồng, nghèo, sống với 
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hai đứa con nhỏ. 
Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. 

Cô gái trẻ đang lục lọi trong ngăn kéo bàn để lấy nến ra thắp sáng căn phòng. 
Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé nghèo con nhà hàng xóm. 
Nó hồi hộp hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?" 
Cô gái trẻ nghĩ: " Nhà nó nghèo đến nỗi nến cũng không có mà dùng ư? 

Cho nhà nó một lần, lần sau nó lại sang xin nữa cho mà xem!" 
Thế là cô gái xẵng giọng lạnh lùng nói: "Không có!" 

Cô đang định đóng cửa lại thì đứa trẻ nghèo nhà hàng xóm mỉm cười nói: 
"Cháu biết ngay là nhà cô không có nến mà!"Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: 
"Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, cúp điện không có nến nên bảo 
cháu mang nến sang cho cô dùng tạm nè" 
Cô gái đứng sững sờ không nói được một lời .... 

 

Tạ Ơn Đời 

Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói 
về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, "Dân ngoại quốc sao mà... "quởn" quá, cứ bày đặt lễ 
này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng để nguời ta mua 
tặng nhau thôi, cũng là một cách làm business đó mà..."  
Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa 
gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày hôm đó đuợc nghỉ làm, và có một buổi tối quây 
quần ăn uống với gia đình. Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu đuợc ý nghĩa 
của ngày Lễ Tạ Ơn.  
Thời gian này tôi đang thực tập ở một Pharmacy để lấy bằng Duợc Sĩ. Tiệm 
thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi nguời làm không nghỉ tay, điện thoại lúc 
nào cũng reng liên tục, nên ai nấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi, dễ đâm ra quạu 
quọ, và hầu như không ai có nổi một nụ cuời trên môi.  
Tiệm thuốc có một bà khách quen, tên bà là Josephine Smiley. Tôi còn nhớ rất rõ 
nét mặt rất phúc hậu của bà. Năm đó bà đã gần 80 tuổi, bà bị tật ở tay và chân 
nên phải ngồi xe lăn, lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay bà co quắp, và bà lại 
đang điều trị ung thư ở giai doạn cuối.  
Cứ mỗi lần bà đến lấy thuốc (bà uống hơn muời mấy loại mỗi tháng, cho đủ loại 
bệnh), tôi đều nhìn bà ái ngại. Vì thấy rất tội nghiệp cho bà, nên tôi thuờng ráng 
cuời vui với bà, thăm hỏi bà vài ba câu, hay phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. Nghe 
đâu chồng bà và đứa con duy nhất bị chết trong một tai nạn xe hơi, còn bà tuy 
thoát chết nhưng lại bị tật nguyền, rồi từ dó bà bị bệnh trầm cảm (depressed), 
không đi làm được nữa, và từ 5 năm nay thì lại phát hiện ung thư. Mấy 
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nguời làm chung trong tiệm cho biết là bà hiện sống một mình ở nhà duỡng lão.  
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm truớc ngày lễ Thanksgiving năm 1993, khi 
bà đến lấy thuốc. Bỗng dưng bà cuời với tôi và đưa tặng tôi một tấm thiệp cùng 
một ổ bánh ngọt bà mua cho tôi. Tôi cám ơn thì bà bảo tôi hãy mở tấm thiệp ra 
đọc liền đi.  
Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run rẩy, xiêu vẹo:  
 
Dear Thanh,  
My name is Josephine Smiley, but life does not "smile" to me at all. Many times I 
wanted to kill myself, until the day I met you in this pharmacy. You are the ONLY 
person who always smiles to me, after the death of my husband and my son. You 
made me feel happy and help me keep on living. I profit this Thanksgiving 
holiday to say "Thank you", Thanh.  
Thank you, very much, for your smile...  
 
Thanh yêu quý,,  
 
Tên tôi là Josephine Smiley, nhưng cuộc sống không tặng tôi "nụ cười" nào cả. 
Nhiều lần tôi muốn tự tử, cho đến ngày tôi vào tiệm thuốc tây này.  
Cô là người luôn luôn mỉm cười với tôi từ sau cái chết của chồng tôi và con trai 
tôi.  
Cô làm tôi cảm thấy hạnh phúc và giúp tôi tiếp tục sống. Nhân dịp ngày Lễ Tạ 
Ơn để nói lời "Cảm ơn", Thanh. 
Cảm ơn cô, rất nhiều, vì nụ cười của cô ...)  

 
Rồi bà ôm tôi và bà chảy nuớc mắt. Tôi cũng vậy, tôi đứng mà nghe mắt mình 
uớt, nghe cổ họng mình nghẹn... Tôi thật hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ với 
một nụ cuời, mà tôi đã có thể giúp cho một con nguời có thêm nghị lực để sống 
còn. Ðó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý nghĩa cao quý của ngày lễ 
Thanksgiving.  
 
Ngày Lễ Tạ ơn năm sau, tôi cũng có ý ngóng trông bà đến lấy thuốc truớc khi 
đóng cửa tiệm. Thì bỗng dưng một cô gái trẻ dến tìm gặp tôi. Cô đưa cho tôi một 
tấm thiệp và báo tin là bà Josephine Smiley vừa mới qua đời 3 hôm truớc. Cô nói 
là lúc hấp hối, bà đã đưa cô y tá này tấm thiệp và nhờ cô đến đưa tận tay tôi vào 
đúng ngày Thanksgiving. Và cô ta đã có hứa là sẽ làm tròn uớc nguyện sau cùng 
của bà. Tôi bật khóc, và nuớc mắt ràn rụa của tôi đã làm nhòe hẳn đi những dòng 
chữ xiêu vẹo, ngoằn nghèo trên trang giấy:  



 24

 
My dear Thanh,  
I am thinking of you until the last minute of my life.  
I miss you, and I miss your smile...  
I love you, my "daughter".. .  
 
Thanh yêu quý,  
 
Tôi vẫn nghĩ đến cô cho đến phút cuối cùng của cuộc đời tôi.  
Tôi nhớ đến cô, và tôi nhớ nụ cười của cô ...  
Tôi yêu mến cô , "con gái" của tôi.. . 
 
Tôi còn nhớ tôi đã khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, không sao tiếp tục làm việc 
nổi, và khóc suốt trong buổi tang lễ của bà, nguời "Mẹ American" đã gọi tôi 
bằng tiếng "my daughter"...  
Truớc mùa Lễ Tạ Ơn năm sau đó, tôi xin chuyển qua làm ở một pharmacy khác, 
bởi vì tôi biết, trái tim tôi quá yếu đuối, tôi sẽ không chịu nổi niềm nhớ thương 
quá lớn, dành cho bà, vào mỗi ngày lễ đặc biệt này, nếu tôi vẫn tiếp tục làm ở 
pharmacy đó.  
Mãi cho đến giờ, tôi vẫn còn giữ hai tấm thiệp ngày xưa của người bệnh nhân 
này. Và cũng từ đó, không hiểu sao, tôi yêu lắm ngày Lễ Thanksgiving, có lẽ bởi 
vì tôi đã "cảm" được ý nghĩa thật sự của ngày lễ đặc biệt này.  
Thông thuờng thì ở Mỹ, Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia đình họp mặt. Mọi nguời 
đều mua một tấm thiệp, hay một món quà nào đó, đem tặng cho nguời mình 
thích, mình thương, hay mình từng chịu ơn. Theo phong tục bao đời nay, thì 
trong buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ này, món ăn chính luôn là món gà tây 
(tuckey).  
Từ mấy tuần truớc ngày Lễ TẠ ƠN, hầu như chợ nào cũng bày bán đầy những 
con gà tây, gà ta, còn sống có, thịt làm sẵn cũng có... Cứ mỗi mùa Lễ Tạ Ơn, có 
cả trăm triệu con gà bị giết chết, làm thịt cho mọi nguời ăn nhậu.  
Nguời Việt mình thì hay chê thịt gà tây ăn lạt lẽo, nên thuờng làm món gà ta, "gà 
đi bộ." Ngày xưa tôi cũng hay ăn gà vào dịp lễ này với gia đình, nhưng từ ngày 
biết Ðạo, tôi không còn ăn thịt gà nữa. Từ vài tuần truớc ngày lễ, hễ tôi làm được 
việc gì tốt, dù rất nhỏ, là tôi lại hồi huớng công đức cho tất cả những con gà, tây 
hay ta, cùng tất cả những con vật nào đã, đang và sẽ bị giết trong dịp lễ này, cầu 
mong cho chúng thoát khỏi kiếp súc sanh và được đầu thai vào một kiếp sống 
mới, tốt đẹp và an lành hơn.  
Từ hơn 10 năm nay, cứ mỗi năm đến Lễ Tạ Ơn, tôi đều ráng sắp xếp công việc 
để có thể tham gia vào những buổi "Free meals" tổ chức bởi các Hội Từ 
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Thiện, nhằm giúp bữa ăn miễn phí cho những nguời không nhà. Có đến với 
những bữa cơm như thế này, tôi mới thấy thương cho những nguời dân Mỹ 
nghèo đói, Mỹ trắng có, Mỹ đen có, nguời da vàng cũng có, và có cả nguời Việt 
Nam mình nữa. Họ đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, rất trật tự, trong gió lạnh 
mùa thu, nhiều người không có cả một chiếc áo ấm, răng đánh bò cạp...để chờ 
đến phiên mình được lãnh một phần cơm và một chiếc mền, một cái túi ngủ qua 
đêm.  
Ở nơi đâu trên trái dất này, cũng luôn vẫn còn rất rất nhiều người đang cần 
những tấm lòng nhân ái của chúng ta...  
Nếu nói về hai chữ "TẠ ƠN" với những nguời mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái 
list của chúng ta sẽ dài lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà 
không từng mang ơn một hay nhiều nguời khác. Chúng ta được sinh ra làm 
người, đã là một ơn sủng của Thuợng Ðế. Như tôi đây, có đuợc ngày hôm nay, 
ngồi viết những dòng này, cũng lại là ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy...  
Cám ơn quê hương tôi -Việt Nam, với hai mùa mưa nắng, với những nguời dân 
bần cùng chịu khó. Quê hương tôi- nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong 
tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương tôi, là nỗi nhớ, 
niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê nguời...  
Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi duỡng con cho đến ngày truởng thành. Cám 
ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn 
đi, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ 
qua...  
Cám ơn Ba, đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên nguời. Cám ơn Ba, về những năm 
tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng 
cơm manh áo, về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng 
đồng tiền nuôi con ăn học....  
Cám ơn các Thầy Cô, đã dạy dỗ con nên nguời, đã truyền cho con biết bao kiến 
thức để con trở thành một nguời hữu dụng cho đất nuớc, xã hội...  
Cám ơn các chị, các em tôi, đã xẻ chia với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, 
những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê nguời, đã chia vui, động viên những lúc 
tôi thành công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay thất bại... 
Cám ơn tất cả bạn bè tôi, đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm - buồn vui- 
những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các 
bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì dể mà lưu luyến cả...  
Cám ơn nhỏ bạn thân ngày xưa, đã "nuôi" tôi cả mấy năm trời Ðại học, bằng 
những lon "gigo" cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nhỏ, hay 
những ly trà đá ở căn tin ngày nào.  
Cám ơn các bệnh nhân của tôi, đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công 
việc. Cả những bệnh nhân khó tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái 
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khổ, cái đau của bệnh tật...  
Cám ơn các ông chủ, bà chủ của tôi, đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi 
hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh 
đổi bằng công lao khó nhọc...  
Cám ơn những nguời tình, cả những nguời từng bỏ ra đi, đã giúp tôi biết đuợc 
cảm nhận được thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia 
ly.  
Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc, đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây 
thơ thẩn nhất, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có 
chút gì đó để nhớ, để thương...  
Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, 
cay đắng của cuộc dời, để nhận ra cuộc sống này là vô thuờng... để từ đó bớt dần 
"cái tôi"- cái ngã mạn của ngày nào...  
Xin cám ơn tất cả... những ai đã đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa 
từng quen biết. Bởi vì:  
" Trăm năm trước thì ta chưa gặp,  
Trăm năm sau biết gặp lại không?  
Cuộc đời sắc sắc không không  
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau..."  
Và cứ thế mỗi năm, khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tôi lại đi mua những tấm thiệp, hay 
một chút quà để tặng Mẹ, tặng Chị, tặng những người thân thương, và những 
người đã từng giúp đỡ tôi.  
Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình, 
bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói "Con thương Mẹ", hay 
một tấm thiệp, một cành hồng. Tình thương, là phải đuợc cho đi, và phải đuợc 
đón nhận, bởi lỡ mai này, những nguời thương của chúng ta không còn nữa, thì 
ngày Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không?  
 
Xin cám ơn cuộc đời... 
Hoàng Thanh 
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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 

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 

Phở Đà Lạt 
Vietnamese Cuisine 

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

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

Hiệp Hội Thánh Lễ Đời Đời 
Mỗi hội viên sẽ được nhớ đến và cầu nguyện trong những Thánh Lễ  

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

Hiệp hội Thánh Lễ Đời Đời có thể xin cho người thân còn sống  
hay đã qua đời. 

Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone ( 951 )454 - 0529 
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại  

Ai có nhu cầu xin liên  
lạc với  

bantruyenthong@cddmlv.com 
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

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

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

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 phòng khám. 

29798 Haun Rd. #203 
Menifee, CA 92586 

951-301-9188 

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

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

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

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

951-786-8693 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

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

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

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

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

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

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

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

Liên hệ 951-473-0325  

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

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

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

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

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

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: 951-445-9362

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

King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone:  951-303- 8405 
 

Rental: Nhà mới xây (có solar energy) 3 
phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 sq.  ft. 
vùng Murrieta cho mướn.  Sân rộng, gần 
trường Alamos Elementary và Bella Vista 
Middle School rất tốt.  Góc 
Murrieta/Winchester.  $1550/tháng.   
L/L Hà Nguyễn 949-702-3122 
Có thể dọn vào: Feb/1/2013 

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

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

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

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

www.murrietasmiledental.com 


