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TIN MỪNG CN XXXII TN C  
Lc 20, 27-38 
Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là 
những người chối không tin có sự sống lại, 
đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa 
Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có 
một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà 
không có con, thì người em phải cưới người 
vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối 
giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất 
cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế 
tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không 
con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá 
đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và 
đều chết mà không để lại người con nào; 
sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy 
đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ 
ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người 
đều lấy người ấy làm vợ".Chúa Giêsu trả lời 
họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy 
chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự 
phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, 
thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ 
không thể chết nữa: vì họ giống như thiên 
thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con 
cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống 
lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn 
nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên 
Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên 
Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không 
phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của 
kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".
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CHIA SẺ TIN MỪNG 

KINH NGHIỆM 
R. Veritas 

Mấy năm gần đây, một số bác sĩ người Đức và Mỹ đã rất chú ý đến hiện tượng 
mà họ gọi là “kinh nghiệm cận tử” (near death experience): nhiều người vì một 
tai nạn hay một lý do nào đó đã ngất đi trong một thời gian khá dài. Về mặt thể 
lý, coi như họ đã chết. Nhưng sau đó họ sống lại. Các bác sĩ đã phỏng vấn 1370 
người ấy. Trong những điều họ thuật lại, có những điểm mà ai cũng nhất trí, như 
sau:  
- Cảm nghiệm thứ nhất của những người ấy là thấy mình rời khỏi thân xác của 
mình, đồng thời cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu sau khi rời khỏi thân xác. 
- Cảm nghiệm thứ hai là thấy mình đi trong một đường hầm rất dài. Sau khi đi 
hết đường hầm thì tới một vùng ánh sáng và gặp một Đấng tỏa ra ánh sáng. Thứ 
ánh sáng này sáng hơn mọi thứ ánh sáng họ đã từng thấy ở trần gian nhưng 
không chói mắt mà lại rất dễ chịu, đến nỗi họ muốn được ở mãi trong ánh sáng 
đó và bên cạnh Đấng tỏa ánh sáng đó. 
- Cảm nghiệm thứ ba là được Đấng sáng láng ấy cho thấy lại cuộc đời của họ, 
giống như xem một cuốn phim quay tất cả những lời nói việc làm và suy nghĩ 
của họ từ hồi có trí khôn cho đến lúc chết. Lúc xem lại cuốn phim cuộc đời ấy, 
khi thấy một việc xấu thì tự nhiên lòng họ cảm thấy buồn và bứt rứt khó chịu, 
đồng thời Đấng sáng láng ấy đánh giá cho họ biết đó là một việc làm không tốt. 
Ngược lại khi thấy một việc tốt thì họ cảm thấy vui, dễ chịu và hạnh phúc, đồng 
thời Đấng sáng láng ấy khen thưởng. Những việc tốt là những việc đã làm vì 
lòng yêu thương, những việc xấu là những việc họ đã làm do động cơ không yêu 
thương. 
- Được ở trong ánh sáng huyền diệu ấy và ở gần Đấng sáng láng ấy, ai cũng cảm 
thấy vô cùng hạnh phúc nên muốn ở lại mãi, nhưng Đấng ấy bảo: “Bây giờ con 
chưa được ở lại, vì con còn nhiều việc bổn phận phải làm ở trần gian. Vậy con 
phải về”. Và khi đó là lúc họ tỉnh lại. 
- Tất cả những người sống lại ấy đều thay đổi cách sống: từ đó trở đi họ không 
sợ chết nữa; họ không coi trọng việc tìm kiếm danh lợi thú nữa mà chỉ lo chu 
toàn bổn phận và đối xử với mọi người bằng tình thương. 
Đức Giêsu đã vén mở cho ta phần nào bức màn đời sau. Đời sau khác hẳn đời 
này. Người ta không cưới vợ lấy chồng, không cần con nối dõi, nhưng sống như 
các thiên thần, nghĩa là chỉ lo phụng sự và ca ngợi Thiên Chúa. 
Đời sau là nơi không còn bóng dáng của thần chết. Người ta thoát khỏi quy 
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luật thông thường của lẽ tử sinh. Toàn bộ con người được sống lại: cả hồn lẫn 
xác. Thân xác tuy đã tan thành tro bụi theo thời gian, nhưng sẽ được biến đổi một 
cách kỳ diệu để chung hưởng hạnh phúc với linh hồn. 
Lạy Chúa Giêsu, trần gian này quá đẹp khiến con mải mê, quên mình là lữ 
khách. Thiên đàng lại xa xôi, chẳng có chỗ trong con. Con loay hoay vun quén 
cho đời sống cá nhân, như thể con sẽ sống mãi trên mặt đất. Xin khơi dậy nơi 
con niềm khát khao những điều cao cả. Xin đừng để con mãn nguyện với những 
cái tầm thường. 
Ước gì Chúa cho con nếm chút vị ngọt của trời cao, khi con quên mình để sống 
cho anh em trên mặt đất. 

 
SỐNG ĐẠO 

“Hãy Để Trẻ Em Đến Với Thày” 
 

 

 

 

 

 
 

11-1-2013, CNA - Cuối tuần qua, Đức Giáo hoàng chào đón những người tham 
gia chuyến hành hương của các gia đình viếng mộ của Thánh Phêrô là một phần 
cử hành Năm Đức Tin. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban lời giảng về việc giữ 
gìn hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, Ngài khuyên mọi người cần phải biết 
nói lên 3 lời này là "xin lỗi (Excuse me), cảm ơn (Thank you) và tôi lấy làm tiếc 
(I am sorry)." 
Trong khi sự kiện này nở rộ với những chiếc bong bóng bay, những màn trình 
diễn xiếc và âm nhạc, thì một chú bé (giấu tên), là con nuôi cuả một cặp ở nước 
Columbia và là một trong số những đưá trẻ được chọn ngồi gần sân khấu, đã la 
cà đi lên bục giảng, tới gần Đức Giáo Hoàng và diễu hành xung quanh một cách 
"rất ư là tự nhiên". 
Đức Giáo hoàng Phanxicô dường như không bận tâm đến điều này và thậm chí 
còn chỉ cho đứa bé Thánh giá mang trên ngực của mình, và cậu bé phản ứng 
bằng cách hôn Thánh giá. Rồi cậu bé lại đi lang thang đâu đó phía sau Đức 
Thánh Cha và lại xuất hiện chỉ một vài phút sau đó… 

 
 



 4

Khi các vị đại diện từ khắp nơi trên thế giới kết thúc bài phát biểu của họ và tiến 
đến chào Đức Thánh Cha, cậu bé vẫn còn ở bên cạnh ngài...  
Ngay cả khi một vị hồng y cố gắng đưa cậu bé trở lại chỗ ngồi của em trên các 
bậc thang sân khấu, cậu bé vẫn kiên quyết ở lại trên sân khấu và “giúp” Đức 
Thánh Cha Phanxicô chào các diễn giả, điều này làm cho vị hồng y cùng những 
người khác cố gắng đưa em về chỗ ngồi cảm thấy thích thú. 
Rõ ràng cậu bé này thấy Đức Thánh Cha thăm hỏi một vị đại diện quá lâu nên đã 
đến mời một bé gái đang cùng gia đình chờ tới phiên tiến đến chào Đức Giáo 
hoàng. 
Khi Đức Giáo hoàng bắt đầu bài nói chuyện, một nhân viên khác bước vào và cố 
gắng cho cậu bé ngồi xuống, lần này bằng cách “hối lộ” cậu bé một chiếc kẹo... 
nhưng ngay cả điều này cũng không thuyết phục cậu bé rời Papa (ông) của mình. 
(Dầu vậy cậu bé cám ơn đã cho kẹo, cám ơn bác rất nhiều.) 
Và cậu bé vẫn ở bên cạnh ĐGH Phanxicô... 
Nhưng, như người ta có thể tưởng tượng, giúp Đức Thánh Cha là công việc cực 
nhọc nên cậu bé đã tranh thủ khi ngài phát biểu ngồi nghỉ trên chiếc ghế của 
ngài. 
Như một người ông nuông chiều con cháu, Đức Thánh Cha mỉm cười xoa đầu nó 
và có lúc dạy nó hôn lên cây Thánh Giá của mình. 
Những hình ảnh tươi mát như vậy đã được cộng đồng Mạng truyền bá cho nhau 
lan ra khắp thế giới, cộng thêm những lời khen ngợi quí mến. 
Có lẽ chúng ta có thể nắm được một ít gợi ý từ cậu bé này và tiếp cận Thiên 
Chúa với lòng trung thành và kiên trì giống như cậu bé đối với Đức Giáo hoàng? 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh cha và chủ tịch Ngân hàng thế giới thảo luận cách giảm 
nghèo đói 
Sydney Morning Herald 31/10/2013- Chủ tịch Jim Yong Kim nói quan điểm của 
hai người “giống nhau”. 
Đức Thánh cha Phanxicô và chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim vừa 
thảo luận khả năng làm việc chung với nhau trong cuộc chiến chống đói nghèo 
trên phạm vi toàn cầu tại cuộc họp ở Vatican. 
“Những gì Đức Thánh cha vừa nói về vấn đề liên quan đến nghèo đói cũng giống 
như những gì chúng ta đang nói đây” – ông Kim nói với các phóng viên sau cuộc 
hội kiến với Đức Giáo hoàng hôm thứ Hai. 
“Chúng tôi thảo luận làm cách nào chúng tôi có thể làm việc với nhau gần gũi 
hơn nữa… Chúng tôi thấy rằng nếu chúng tôi tìm ra được các cách thức làm việc 
chung với nhau thì chúng tôi có thể xây dựng được phong trào xã hội thúc đẩy sự 
tiến bộ” – ông nói. 
Ông Kim, từng làm việc ở Mỹ Latinh nhiều năm và nói chuyện với Đức Thánh 
cha người Argentine bằng tiếng Tây Ban Nha, cho biết Đức Phanxicô đã trở 
thành tiếng nói có quyền lực chống lại nghèo đói từ khi ngài được bầu làm giáo 
hoàng hồi tháng Ba. 
“Là một người chủ trương xóa bỏ đói nghèo, Đức Phanxicô tôi nghĩ là vô song – 
ông nói – Sự tham gia của ngài cũng như sự lãnh đạo của ngài trong phong trào 
toàn cầu xóa bỏ đói nghèo sẽ thật sự củng cố phong trào đó”. 
Ông Kim giải thích rằng Ngân hàng Thế giới cũng đang xem xét phục hồi hội 
đồng cố vấn liên tôn giáo và đã liên hệ với các lãnh đạo tôn giáo khác. 
Kim nói ông đã nói với Đức Giáo hoàng trong cuộc hội kiến kéo dài 25 phút 
rằng là một nhà hoạt động, ông đã từng mở chiến dịch chống lại Ngân hàng Thế 
giới nhưng thêm rằng tổ chức này đã đang thay đổi “đáng kể”. 
“Ngài nhấn mạnh với tôi rằng tăng trưởng kinh tế phải là vì người nghèo chứ 
không phải vì lợi nhuận. Một quan điểm mà tôi và ngài ở cấp độ cá nhân là rất 
giống nhau”. 

Vài nét về Giáo hội tại Brunei 
WHĐ (06.11.2013) – Mặc dù là một trong những giáo phận trẻ nhất và nhỏ nhất 
ở Đông Nam Á, Hạt Đại diện Tông toà Brunei là một Giáo hội đang phát triển 
vững chắc với những sinh hoạt thiêng liêng ngày càng phong phú nơi các cộng 
đoàn. 
Đức Giám mục Cornelius Sim, Đại diện Tông toà Brunei, cho biết: “Biểu tượng 
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của chúng tôi là “Duc in altum” (Ra khơi), và chúng tôi đang có những dự án 
nhằm duy trì và đẩy mạnh khía cạnh truyền giáo của Giáo hội.” 
Ngài nói thêm: “Chúng tôi là một trong những giáo phận nhỏ nhất ở châu Á: chỉ 
có 1 giám mục và 3 linh mục. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm ơn gọi linh mục và 
tu sĩ.” 
Brunei rộng 5.700 km2, nằm gọn trên đảo Borneo, nơi đây còn có một phần 
Malaysia và Indonesia. Brunei là một nước phát triển, và là một trong những 
nước giàu nhất trên thế giới. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Mã Lai, nhưng tiếng 
Anh và tiếng Hoa cũng được sử dụng rộng rãi. 
Brunei theo chế độ quân chủ tuyệt đối do Quốc vương Hassanal Bolkiah lãnh 
đạo. Khoảng hai phần ba dân số là người Hồi giáo, và mới đây Brunei đã thông 
qua luật Sharia (chỉ áp dụng cho người Hồi giáo). 
Trong tổng số dân 416.000, khoảng 10 phần trăm là người vô thần, 13% là tín đồ 
Phật giáo và một số ít theo tín ngưỡng bản địa. Kitô hữu chiếm 10% dân số, 
trong đó một nửa là người Công giáo. 
Cha Arin Sugit, phụ tá của Đức Giám mục tại Nhà thờ Chính toà Đức Mẹ Mông 
Triệu ở thủ đô Bandar Seri Begawan, cho biết: 70% người Công giáo Brunei là 
người lao động nhập cư từ Philippines, 20% là người nhập cư từ các nước khác 
như Indonesia, Ấn Độ và Malaysia, và 10% còn lại là người Brunei bản địa. 
Đức Giám mục Sim nói, thật may mắn khi có một cộng đoàn Philippines đáng kể 
giúp cho Giáo hội của chúng tôi trở nên sinh động. Đức tin cùng với những việc 
đạo đức bình dân của họ khiến cho Giáo hội và đức tin của chúng tôi thêm phần 
phong phú. 
Cha Sugit nói thêm: “Chúng tôi có rất nhiều hoạt động đức tin sôi nổi ở các giáo 
xứ, và đức tin đang tăng trưởng đều đặn, nhưng tất nhiên một cách chậm chạp.” 
Cha Sugit thụ phong linh mục năm 2008. Hai linh mục khác của Hạt Đại diện 
Tông toà là Cha Paul Shie, Chính xứ Giáo xứ Thánh Gioan ở Kuala Belait, thụ 
phong linh mục năm 1999, và Cha Robert Leong, Chính xứ Giáo xứ Đức Mẹ Vô 
Nhiễm Nguyên Tội ở Seria, thụ phong linh mục năm 2003. 
Đức cha Sim và 3 linh mục của ngài phục vụ khoảng 20.000 người Công giáo 
sống tại Brunei. Người Công giáo được tự do thể hiện đức tin ở nhà thờ và nhà 
riêng, nhưng ở những nơi công cộng thì bị hạn chế. 
Cha Sugit cho biết tại Nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mỗi Chúa Nhật có từ 
5.000 đến 6.000 người tham dự Thánh lễ. 
Từ năm 1587 đã có các nhà thừa sai Phanxicô đến Brunei rao giảng đức tin lần 
đầu tiên, nhưng mãi đến năm 1997 Brunei mới có Giáo hội địa phương. Trước 
đó, người Công giáo Brunei thuộc Giáo phận Miri của Malaysia. Và Đức cha 
Sim thụ phong linh mục trong giáo phận này vào năm 1989. 
Khi Đức Gioan Phaolô II thiết lập Hạt Phủ doãn Tông toà Brunei vào năm 
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1997, Cha Sim được bổ nhiệm làm Giám quản. Tại các xứ truyền giáo, Hạt Phủ 
doãn Tông toà và Hạt Đại diện Tông toà sau này sẽ trở thành giáo phận. 
Năm 2004, Đức Gioan Phaolô II đã quyết định nâng Hạt Phủ doãn Tông toà 
Brunei lên Hạt Đại diện Tông toà, và Cha Sim trở thành giám mục. Ngày 21-1-
2005, Cha Sim được tấn phong giám mục do Đức Tổng Giám mục Salvatore 
Pennacchio, lúc đó là Khâm sứ Toà Thánh tại Brunei và một số quốc gia Đông 
Nam Á khác. 
Là Giám mục Đại diện Tông toà, Đức cha Sim thay quyền Đức Thánh Cha coi 
sóc Giáo hội tại Brunei. Một khi Giáo hội này phát triển, nó sẽ được nâng lên 
hàng giáo phận. 
Đức Giám mục Sim lạc quan nhận xét: “Đây là một khởi đầu khiêm tốn, và 
chúng tôi cần tiếp tục phong phú hoá các cộng đoàn đức tin của chúng tôi.” 
Trong dịp họp Đại hội toàn thể FABC lần thứ X tại Việt Nam vào tháng 12-
2012, Đức cha Sim đã đến thăm Giáo hạt Xóm Chiếu của Tổng Giáo phận Sài 
Gòn. Ngài phát biểu: “Sự tự tin, thiện hảo, niềm vui nơi đây đã cho tôi cảm nhận 
về sự hiện diện của Thiên Chúa, và tôi đã gặp được Đức Giêsu nơi đất nước Việt 
Nam trong lần tham dự hội nghị này.” 

Tân Giám mục Phụ tá Andrew của Minneapolis, vị Giám mục suýt bị 
huỷ thai 

ĐGM Andrew và thân mẫu của ngài 
Vị Giám mục Phụ tá trẻ của Minneapolis, thuộc tiểu bang 
Minnesota của Hoa Kỳ, được chào đời vì thân mẫu ngài từ 
chối việc chấm dứt thai kỳ dù đã được cho biết khi sinh ra 
con trai mình sẽ là "một quái vật". 
Roma,11-4-2013, Vatican Insider - Ngày 11-10 vừa qua, 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Linh mục Andrew 
Cozzens, 45 tuổi, làm Giám mục Phụ tá của TGP. 

Minneapolis. Ngài thụ phong linh mục năm 1997 và là giáo sư Thần học Bí tích.  
Nếu như các bác sĩ thực hiện theo cách của họ, ngài đã không còn được sống đến 
ngày hôm nay, bà cố Judy, thân mẫu của Đức tân Giám mục Cozzens, nói với tờ 
Catholic Spirit. 
Người phụ nữ 69 tuổi giải thích rằng khi mang thai được 5 tháng, bà bắt đầu có 
những cơn đau dữ dội, dần dần trở thành thường xuyên và bà nhận ra mình sắp 
sinh và vội vàng đến bệnh viện. Các bác sĩ đã tìm cách ngăn chặn cơn lâm bồn, 
và ngày hôm sau, họ nói với bà rằng bà không thể tiếp tục mang thai: "Bà đang 
mang một bào thai bị biến dạng và cần chấm dứt thai kỳ... Bà đang mang một 
quái thai và không nên tiếp tục mang bào thai này nữa.” Nhưng bà Judy đã từ 
chối việc huỷ bỏ thai nhi và chỉ đơn giản nói với các bác sĩ: “Đó là con của tôi. 
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Và, những gì Chúa gửi đến cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đón nhận.” 
Andrew chào đời vào ngày 3-8-1968, là một bé sơ sinh hoàn toàn bình thường và 
khoẻ mạnh, chỉ bị chàm khắp cơ thể và một số dị ứng. 

Các bạn trẻ Việt Nam ở Thái Lan cam kết đồng hành cùng với Chúa 
Kitô 

Nona Bua Lamphu, Thái Lan, 6/11/2012 /CNA/EWTN News - Một nhóm bạn 
trẻ Công giáo Việt Nam sống ở Thái Lan gần đây đã tham gia một hội trại hành 
hương gặp gỡ đức tin, nhằm làm mới lại lời cam kết của mình với Chúa Kitô. 
Hội trại bao gồm những chứng từ về đức tin, các cuộc thảo luận, chiếu phim, tĩnh 
tâm, trò chơi và âm nhạc. 
“Mục đích của hội trại gặp gỡ này là cho họ những cơ hội cùng với sự nâng đỡ 
tinh thần trong đức tin khi họ sống xa môi trường Công giáo của mình ở quê nhà 
tại Việt Nam”, Cha Anthony Lê Đức, tuyên uý cộng đồng người Việt tại Thái 
Lan, nói với CNA. “Đây là một cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam tại Thái Lan 
quy tụ để nâng đỡ và chia sẻ cho nhau niềm tin và kinh nghiệm cuộc sống của 
mình.” 
Hội trại "Hành trình với Chúa Kitô" hằng năm lần thứ 3, diễn ra trong 2 ngày 25 
và 26-10 tại Giáo xứ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, thuộc thị trấn Nong Bua 
Lamphu, miền đông bắc Thái Lan, cách Nhà thờ Chính toà thành phố Udon 
Thani gần 50km về phía tây nam, đã thu hút hơn 100 bạn trẻ Việt Nam đang làm 
việc hoặc học tập tại Thái Lan. 
Trong khi sống và làm việc xa nhà, các bạn trẻ Công giáo Việt Nam tại Thái Lan 
thường không có cơ hội để chia sẻ và xây dựng các mối quan hệ. Họ cũng gặp 
khó khăn trong việc lãnh nhận các bí tích ở nhiều khu vực bên ngoài các thành 
phố lớn của Thái Lan, do điều kiện làm việc và rào cản ngôn ngữ.  
“Được kết nối với nhau qua các cuộc cắm trại này, họ chia sẻ niềm vui, sự phấn 
đấu, cũng như củng cố đức tin Kitô giáo của mình. Thật vô cùng bổ ích khi thấy 
nhiều bạn trẻ có được tinh thần mới và dấn thân theo Chúa Kitô sau cuộc trại”, 
Cha Lê Đức nói. 
Tại Việt Nam, người Công giáo chiếm khoảng 7% dân số, trong khi ở Thái Lan, 
người Công giáo chưa đến 1% dân số. 

 
SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Những ngày Mừng Kính Trọng Thể cuối tháng 11/2013 
1/ Lễ mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: CN 17/11/2013 
    Tại Nhà Thờ Chân Phước Teresa Calcutta @1:30 PM 
2/ Lễ kết thúc Năm Thánh Đức Tin/ Giáo Phận San Bernardino:  
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    Thứ Bẩy 23/11/2013 
    Tại Nhà Thờ Sacred Heart @10:00 AM 
    12704 Foothill Blvd., Rancho Cucamonga, CA 91739 
3/ Lễ Kitô Vua: CN 24/11/2013 
    Tại Nhà Thờ Chân Phước Teresa Calcutta @1:30 PM 
4/ Thánh Lễ Tạ Ơn/ Thanksgiving Day: Thứ Năm 28/11/2013 
    Tại Nhà Thờ Chân Phước Teresa Calcutta @9:00 AM 
Lời Cảm Ơn từ cha xứ Tom Burdick 
Nhờ vào lòng quảng đại đóng góp của quý ông bà anh chị em cho quỹ xây dựng 
Thánh Đường, chiến dịch quyên góp $50,000.00 tương xứng với số tiền hứa tặng 
của một ân nhân ẩn danh đã vượt qua con số mong ước.  
Tổng số tiền thu được từ lòng hảo tâm của quý vị là $83,786.64. Qua chiến dịch 
này quỹ xây dựng Thánh Đường tăng thêm được $133,786.64 
Chân thành cảm tạ sự hỗ trợ tràn trề của quý vị trong việc xây dựng Nước Chúa. 
Cha luôn cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Xin cũng nhớ đến cha trong lời 
kinh nguyện. 
Cha xứ Tom Burdick 

Đọc Kinh Giỗ cụ ông Phêrô Trần Văn Thức: Giờ kinh cầu nguyện tại gia 
Thời gian: 4:00 pm ngày CN 10/11/2013 
Địa chỉ: 11414 Stockwood Cove, San Diego, CA 92131 
Cụ bà Trần Văn Thức & các con trân trọng kính mời. 
Điện thoại liên hệ: Tuấn Trần: 858.335.3837 
 

VƯỜN ADONG & EVA 
Đôi khi, hạnh phúc gia đình tiêu tan chỉ bởi những lặt vặt như thế! 
Tôi bước vào quán ăn sáng khá sớm. Trong quán không có nhiều người. Đối diện 
chỗ tôi ngồi là một cặp vợ chồng và đứa con gái nhỏ. Điều khiến tôi chú ý đến 
người vợ, là dù khuôn mặt trang điểm kỹ càng, quần áo xinh xắn thì mái tóc lại 
được buộc túm rối bù tạm bợ ra đằng sau bằng một cái cặp nho nhỏ trăng trắng. 
Cô vừa ăn bữa sáng của mình, vừa cho con ăn, thi thoảng ngẩng vội lên trả lời 
những câu nói có vẻ bâng quơ của chồng, rồi lại cúi xuống đứa con gái nhỏ, dịu 
dàng. 
Anh chồng đủng đỉnh ăn, tay phải cầm đũa, tay trái cầm điện thoại, chăm chú. 
Đôi lúc, trong vài giây, anh ta lại ngẩng lên khỏi điện thoại, liếc nhìn mấy người 
đàn bà ăn mặc thời thượng, có vẻ còn son rỗi trong quán. 
Tôi thấy thoáng cau mày của người vợ. 
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Tôi thấy những đầu móng tay đã bắt đầu tróc sơn của cô. 
Tôi thấy có đôi khi, anh chồng liếc nhìn những đầu ngón tay tróc sơn của vợ, 
nhưng chỉ đôi khi, hoặc có thể ánh mắt của anh ta chỉ tiện đường lia qua đôi bàn 
tay ấy khi đang trên đường ngó nghiêng sang những bàn tay khác. 
Tôi thấy những sợi tóc rối loà xoà được vén vội ra sau tai ngại ngần. 
Tôi thấy xót xa! 
Đa số đàn ông Việt coi cái việc chăm con, cho con ăn, cho con ngủ và tỉ tỉ thứ 
khác dính dáng đến con mặc nhiên là việc của vợ. Đàn bà cũng gần như đa số coi 
đấy là việc của mình, thậm chí đôi lúc còn tự dằn vặt bản thân nếu không thể làm 
vừa đi làm, vừa lo việc nhà, vừa chăm con cho thật tốt. Bởi, xã hội thì tung hô 
phụ nữ đảm đang, đàn ông mặc nhiên có quyền ngồi ăn, ngồi nhìn, ngồi liếc 
những người chẳng phải vợ con mình. 
Trong vài lần liếc ấy, có bao nhiêu lần anh ta tự so sánh vợ mình với những 
người đàn bà khác? Trong vài lần liếc ấy, có lần nào anh ta ngán ngẩm vì mái tóc 
rối hay những đầu ngón tay đã tróc sơn của vợ? 
Tôi không rõ, cũng không dám khẳng định, chỉ thấy suốt gần nửa tiếng, anh ta 
nói với vợ được vài ba câu, không đút cho con gái ăn lấy một thìa dù bản thân ăn 
đã xong từ lâu và đĩa bánh cuốn của vợ đã nguội ngắt. Anh ta có vẻ không mấy 
vui vì phải đợi chờ con ăn, vì vợ đầu bù tóc rối. Vợ anh ta có vẻ không vui, có 
thể chỉ vì suy nghĩ mình làm vẫn chưa tốt nhiệm vụ cao cả của người vợ. Tóc 
mình vẫn rối, móng tay vẫn chưa được sơn. Đứa con có vẻ không vui vì không 
được bố chú ý tới, nó quay sang mè nheo mẹ thật lực. Họ đều không vui. 
Khi đứa con ăn gần hết, người vợ quay lại với đĩa bánh cuốn nguội ngắt của 
mình, anh chồng vội đứng dậy, ra ngoài trả tiền, mặc sẵn áo mưa rồi ngồi đợi. 
Chị vợ ăn vội vài miếng, dắt đứa con gái nhỏ đi theo ra ngoài sau hai phút. 
Ngoài trời đang mưa. 
Giá mà anh chồng đút cho con vài miếng. Có thể anh ta chẳng nề hà gì. Chỉ là 
anh ta không nghĩ mình cần làm thế. 
Giá mà anh chồng ngồi đợi vợ thêm vài phút. 
Giá mà sáng nay trước khi ra khỏi nhà, anh chồng mặc quần áo cho con, hay lấy 
áo mưa cho đứa trẻ, chắc mái tóc vợ anh không rối bù tạm bợ, và ắt hẳn anh 
chẳng phải liếc nhìn mấy người đàn bà khác, chẳng phải ngán ngẩm. Khéo chính 
anh ta sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. 
Tôi tự hỏi đến bao giờ cái ngán ngẩm dài ngày của anh chồng biến thành nỗi 
chán vợ? Đến bao giờ người vợ cho phép mình được bắt đầu mệt mỏi? 
Đôi khi, hạnh phúc gia đình tiêu tan chỉ bởi những lặt vặt như thế! 
 An Hạ 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

Giữa hai lằn ranh Sống - Chết! 
Tâm An 

Tính tôi tiết kiệm. Không chỉ tiết kiệm tiền mà tiết kiệm cả thời gian. Bởi vậy mà 
mỗi khi phải di chuyển xa, tôithường mua vé các chuyến bay qua đêm, để nhân 
tiện ngủ trên máy bay, khi tới nơi thì trời sáng, sẽ có thêm thời giờ mà làm việc 
khác. Năm nay cũng vậy, tôi mua vé từ Cali về Montréal thăm gia đình, bay 
thẳng một mạch 6 tiếng qua đêm và theo lịch trình sẽ đáp xuống phi trường 
Pierre Elliot Trudeau vào 7 giờ sáng.  
Chuyến bay đêm... 
Lúc lên máy bay, khi tìm ra đúng số ghế của mình, tôi bỗng chột dạ khi thấy một 
thanh niên có vẻ như là người Ả Rập ngồi ngay ghế bên cạnh,ở phía lối ra vào. 
Loay hoay một mình với tay để chiếc vali lên cao, tôi lúng túng vì hơi nặng, 
nhưng lại càng bực mình hơn khi thấy anh chàng kia cứ bình chân như vại mà 
ngồi ỳ đó nhìn tôi. “Đúng là dân rệp, chẳng biết ga lăng là gì". Tôi thầm nghĩ 
bụng. Ngay khi đó thì một người đàn ông da trắng, ngồi gần cửa sổ, nói “sorry” 
với anh chàng này, để anh ta xoay người cho ông bước ra giúp tôi (thiệt hết 
biết!). Khi đâu vào đó rồi, tôi bước vào ngồi giữa, nhưng được chừng vài phút thì 
mũi tôi bắt đầu khó chịu vì cái mùi dầu - gọi là thơm - của anh chàng này. Liếc 
mắt nhìn sang, tôi thấy anh ta đang cầm sổ thông hành mở ra ngay trang có hình 
mình. Chết chửa! Bin Laden. Tôi chỉ vừa kịp thoáng đọc cái họ của anh ta, thì 
anh chàng đã xếp passport lại bỏ vào túi. Có lẽ tôi không phải là người duy nhất 
bị dị ứng với cái họ đặc biệt này.Thế là đầu óc tôi bắt đầu hoạt động. Nếu hắn ta 
mà liều thân tự sát như vụ 911 năm nào thì con tin chắc chắn sẽ là mình rồi. Nhìn 
sang, tôi thấy nét mặt hắn sao mà bặm trợn quá, lại hao hao giống tên trùm 
Osama. Giả bộ đi vệ sinh, tôi tìm gặp cô chiêu đãi viên xin đổi chỗ ngồi. Cô hỏi 
lý do, tôi bảo tôi dị ứng với mùi nước hoa Ả Rập. Cô đáp không phải là lý do 
chính đáng. Tôi thật lòng bảo là vì tôi sợ bị bắt làm con tin. Cô cười to và nói: 
"Đừng lo. Ai lên máy bay cũng đã phải qua các giai đoạn kiểm soát rất kỹ càng, 
và hơn nữa máy bay đầy không còn chỗ trống". Thế là tôi tiu nghỉu trở về chỗ 
cũ.  
Chập chờn... 
Tôi trải qua một đêm dài trong... đau khổ, không chỉ mệt cái lỗ mũi vì mùi nước 
hoa chính hiệu của anh chàng bin Laden, mà còn mệt luôn cả hai cái lỗ tai vì 
tiếng ngáy o o rất tự nhiên của ông da trắng kề bên. Chưa hết, cái thằng bé, mà 
tôi đoán chừng 2, 3 tuổi ngồi hàng ghế trước cứ khóc nhè từng chập làm không 
ai có thể ngủ yên. Chập chờn nửa ngủ nửa thức, và rồi cuối cùng tôi đành tỉnh 
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hẳn vì tiếng òa khóc to của cậu (chắc cu ta tới giờ bú). Ba mẹ cậu cứ ráng dỗ cậu 
nín, nhưng cậu ta cứ thản nhiên khóc thả ga nên mọi người đều bị đánh thức. 
Nhìn đồng hồ thấy 6 giờ 35, tôi chặc lưỡi: “Thôi thức luôn vì gần tới rồi”. Đang 
ráng mở cặp mắt cay xè vì thiếu ngủ thì có tiếng nhân viên thông báo: “Trời 
sương mù quá nên không đáp xuống được. Có lẽ phải bay thêm chừng 30 phút 
nữa để đợi bớt sương mù”. Tôi thở dài. Vậy là trễ. Giờ này chắc cô em đã có mặt 
tại phi trường đợi tôi. Đâu chừng 40 phút trôi qua, nhân viên lại thông báo: 
“Sương mù dày đặc hơn. Có thể phải bay thêm một tiếng đồng hồ nữa". Hành 
khách bắt đầu nhao nhao. Nhìn ra cửa sổ máy bay, tôi chỉ thấy mây trắng từng 
cụm đặc sệt. Tôi thở dài chán nản. Lại phải chờ.  
Còn hy vọng... 
Không biết là bao lâu nhưng mọi người đã tỉnh hẳn từ hồi nào. Cứ chốc chốc thì 
ai nấy đều nhìn đồng hồ. Gần 9 giờ. Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng cậu bé bi bô 
giỡn với ba mẹ. Bỗng dưng chiếc màn ảnh trước mặt mọi người hiện lên phần 
hướng dẫn các biện pháp an toàn khi nguy cấp. Tiếng người nhân viên nhấn 
mạnh “Attention! Attention! Có thể máy bay không đáp xuống được vì lý do thời 
tiết. Yêu cầu mọi người thắt chặt dây an toàn và theo dõi chi tiết những gì cần 
làm khi nguy cấp". Mọi cặp mắt đều dán vào màn hình. Từ trước đến giờ, đi máy 
bay nhưng tôi có khi nào để ý đến các kỹ thuật này đâu.  
Tiếng nói vẫn vang lên rành rọt: “Khi có lệnh khẩn cấp, các túi oxygen sẽ tự 
động rơi xuống. Mọi người phải đeo túi vào ngay để thở. Ai có trẻ nhỏ thì cần 
đeo túi cho mình trước khi đeo giúp bé". Cô nhân viên nhắc đến hai lần chữ 
“before”, tôi hiểu là cô đang nhắc nhở hai vợ chồng hàng ghế trước tôi đang ngồi 
với cậu con nhỏ. Cả máy bay im phăng phắc.  
Tiếng nói lại nhắc nhở: “Việc kế tiếp là lấy túi phao (life vest) dưới chỗ ngồi của 
mình và mặc vào theo chỉ dẫn trên màn ảnh”. Tôi mở to hai mắt theo dõi từng 
động tác hướng dẫn trên mànhình.  
Rồi tiếng nói lại vang vang: “Khi có lệnh thoát bằng cửa emergency, những 
người đang ngồi ngay vị trí cửa phải kéo nắm cửa xuống và trượt ra ngoài dọc 
trên cánh máy bay. Mọi người phải hết sức trật tự mà lần lượt trượt ra ngoài. 
Tuyệt đối không được chen lấn. Không được mang theo bất cứ một thứ gì. Giày 
cao gót phải bỏ lại. Vì mạng sống của mọi người sẽ tính bằng từng phút (Every 
minute counts)”.  
Cả khoang máy bay bây giờ im lặng như tờ.  
Giọng nói lại tiếp tục: “Các vị trí gần cửa emergency là 16 A và 16 F. Những ai 
ngồi tại vị trí này cần chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng khi cần thiết". Tôi giật mình, 
ghế tôi ngồi là 16 B. Ông người Mỹ da trắng (ngồi ngay cửa sổ) nhìn tôi với ánh 
mắt đầy lo lắng.  
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Sau đó giọng nói lại vang lên trấn an: "Đây chỉ là các hướng dẫn để chuẩn bị cho 
trường hợp xấu nhất. Chúng ta vẫn hy vọng sương mù tan để mà có thể đáp 
xuống. We hope for the best”. Tôi thở phào. Vậy là chưa sao. Còn “hope” kia 
mà.  
Chết sẽ về đâu? 
Tôi ngồi nhìn mông lung ra cửa sổ. Biếtđâu hôm nay sẽ là ngày cuốicủa cuộc đời 
mình. Có còn việc gì mình chưa làm không nhỉ? Còn điều gì mình hối tiếc hay 
không? Mắt tôi vô tình chạm ánh mắt ông Mỹ da trắng. Ông bắt chuyện:  
- Cô nghĩ rằng chúng ta OK không? 
- No idea! Không biết được - Tôi đáp. 
Tiếng ông nho nhỏ:  
- À, tôi tên Ron. Cô tên gì? Sao tôi linh tính máy bay sẽ có vấn đề. Tôi còn vô 
sốviệc phải làm. Hai con tôi còn nhỏ lắm.  
Rồi ông chắc lưỡi:  
- Mà thôi, cuối cùng thì cũng đành về với Chúa.  
- Sao ông biết chắc vậy? 
- Chúa dạy rằng tất cả con cái của Ngài, nếu ai khi sống làm theo lời Ngài dạy, 
thì lúc chết sẽ được về Thiên Đàng. Bao nhiêu năm qua, tôi luôn luôn cố gắng 
sống tốt. Thế còn cô, cô đạo gì?  
- Đạo Phật.  
- Thế chết cô đi đâu?  
- Đi theo Nghiệp (Karma).  
- Nghiệp là gì? 
- Là... là... Tôi ấp úng không biết giải thích sao. Thế này nhé, nếu ông làm việc 
tốt thì ông tạo một nghiệp tốt, ngược lại khi làm một điều xấu là gây một nghiệp 
xấu. Khi chết đi, ai đã làm nhiều nghiệp tốt sẽ được về thiên đàng, còn ai làm 
nhiều nghiệp xấu thì xuống địa ngục. 
- Oh, oh! Ông Ron gật gù ra vẻ hiểu. Nhưng nếu như...fifty-fifty (50/50) thì sao? 
Xấu tốt ngang nhau thì cô đi đâu? 
- Tôi cũng không biết. Tôi lắc đầu và bật cười khi thấy mình lúng túng với câu 
hỏi cắc cớ của ông bạn da trắng này. 
- Tôi cũng không biết đi đâu.  
Hai chúng tôi quay qua, thì ra anh chàng bin Laden muốn góp chuyện. Ông Ron 
xởi lởi:  
- Hello You, you sợ không? 
-Không! Anh chàng điềm tĩnh đáp. Ở nước tôi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.  
- Thế anh đạo gì?  
- Đạo Hồi.  
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- Vậy cho tôi hỏi nếu chết anh sẽ đi đâu?  
- Đã nói là tôi không biết.  
- Sao lại không biết?. Tôi vặn hỏi. Không phải là anh sẽ về với Thánh của anh à? 
(Ý tôi muốn nói Thánh Allah).  
- Không. Bởi tôi chưa làm gì cả. Chỉ những ai đã làm tròn một sứ mạng thì mới 
được về với Ngài.  
- Sứ mạng gì?  
- Có những người được Ngài giao cho một nhiệm vụ thiêng liêng nào đó như trả 
thù cho dân tộc, hy sinh vì đất nước, ôm bom phá núi mở đường, hay chết khi 
đang làm nhiệm vụ, vân vân... thì chắc chắn sẽ được về với Ngài. Còn tôi, tôi 
chưa hề làm được điều gì lớn lao cả, nên nếu chết tôi cũng không biết sẽ về đâu. 
Cả ba cùng im lặng. Ai ai cũng mang đầy tâm trạng ngổn ngang với bao ý nghĩ 
trong đầu. 
Chuẩn bị cho cái chết... 
Đâu chừng lâu lắm, mọi người trên máy bay có vẻ đỡ căng thẳng hơn đôi chút. 
Bỗng dưng bao cuộn phim ký ức cứ lần lượt hiện về trong tâm trí tôi. Nào là quê 
hương Việt Nam thân yêu ngày ấy, nào là đất nước Canada đã từng cưu mang 
chúng tôi những ngày đầu nơi xứ lạ, nào là miền Cali nắng ấm đã tặng cho tôi 
biết bao là kỷ niệm. Phật dạy tất cả đều vô thường. Thế nhưng khi sắp sửa đối 
diện với cái chết - điều vô thường cuối cùng của một kiếp người, lạ lùng thay tôi 
lại thấy tâm mình không hoảng sợ... 
Thời gian trôi qua nặng nề. Mọi người bắt đầu mỏi mệt. Tôi nhắm mắt không 
nghĩ suy gì nữa. Chừng được một hồi thì mọi người bất thình lình nghe tiếng "rồ 
rồ" thật to. Rõ ràng là có điều gì đó không ổn, vì chiếc máy bay trồi lên hụp 
xuống, lắc qua lắc lại. Ai nấy giật mình mở mắt.  
Tiếng người phi công tuyên bố chuyện chẳng lành:"Chúng ta đang gặp phải một 
khó khăn. Thời tiết sương mù càng dày đặc nên không hạ cánh được. Nhưng 
máy bay sắp hết xăng. Chúng tôi đành phải cố gắng đáp xuống càng nhanh càng 
tốt và chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị chuẩn bị cho việc đáp cánh bất đắc dĩ này". 
Màn ảnh lập tức hiện lên các tư thế khi phải đáp xuống trong trường hợp khẩn 
cấp. Tôi dán chặt mắt vào màn hình với các hình ảnh cùng các hàng chữ chú 
thích.  
Nơi đáp xuống có thể là đất liền hay biển cả. Và trong cả hai tình huống thì hành 
khách đều phải thắt chặt dây an toàn, sau đó vòng tay ôm đầu trong tư thế như 
thai nhi. Trẻ em phải được ngồi xoay ngược lại đối diện với cha mẹ và người này 
phải vòng tay ôm chặt đứa bé vào lòng, rồi sau đó vẫn phải trong tư thế phòng 
thủ ôm đầu, nghĩa là ôm luôn và bao bọc cả đứa trẻ. 
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy người đàn bà hàng ghế trước giành lấy đứa 
con từ tay người chồng. Rồi bà ôm nó vào lòng siết chặt theo hướng dẫn trên 
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màn ảnh. Một thoáng xúc động, tôi hiểu rằng người mẹ kia muốn bảo bọc cho 
con mình trước cái chết. Rồi bỗng dưng tôi nghe tiếng người mẹ vang lên rành 
rọt: “Daniel, con có biết rằng Mẹ thương con lắm không?” (Daniel, sais tu que je 
t'aime beaucoup?). Cậu bé gật đầu, bập bẹ hai tiếng: “Maman”, rồi dang hai tay 
quàng quanh cổ Mẹ. 
Đương đầu... 
Hơn hai trăm hành khách im phăng phắc. Tôi nhìn vài người xung quanh. Nhiều 
người đã mất hết vẻ bình thản. Chợt đâuđó có tiếng ai hít một hơi thật dài. Rồi có 
nhiều tiếng hít theo. Tôi cũng làm vậy. Và tôi hiểu rằng mọi người đang thu hết 
can đảm chuẩn bị đón nhận cái chết. Tiếng người phi công: “Now we pray for 
the best”. Mọi người quàng tay ôm đầu, và lập tức tiếng thì thầm vang lên ngày 
một to. Tôi nhận ra ngay là ai ai cũng đang cầu nguyện. Tôi thì niệm Phật Bà 
Quan Âm. Bên trái tôi, ông người Mỹ một tay quàng qua đầu, còn một tay làm 
dấu thánh giá. Bên phải, anh chàng Ả Rập chắp hai tay đưa lên cao rồi mới 
quàng qua đầu.Tiếng rồ rồ của động cơ ngày một lớn. Máy bay chao đảo, rồi sau 
đó bắt đầu chúi hẳn xuống một cách đáng sợ, và một cánh của máy bay nghiêng 
hẳn qua một bên. Sự tròng trành ngày một nhiều và sau đó tôi cảm nhận rõ là 
máy bay đang đâm sầm về phía trước. Tôi nhắm chặt mắt. Đầu rỗng tênh. Hai lỗ 
tai lùng bùng nhức buốt. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn... 
Thoát tử... 
Rầm rầm rầm! Rét rét rét! Tiếng động thật to khiến tôi càng nhắm nghiền hai 
mắt.Toàn máy bay rung rinh thật mạnh. Cả người tôi nghiêng hẳn qua một bên 
chúi nhủi vào anh chàng Ả Rập bên tay phải, trong khi anh ta thì ú ớ la lên tiếng 
gì đó. Chợt nghe tiếng bánh xe rồ rồ rầm rầm trên mặt đất. Liếc qua cửa sổ, tôi 
thấy...đất. Chợt im lặng vài giây, bỗng tiếng vỗ tay bật lên vang dội.Tôi mừng 
quá, vội vỗ theo.  
Vỗ tay, giờ phút này, là chào mừng sự sống. 
Máy bay trượt đi một quãng đường thật dài rồi mới ngừng hẳnlại. Mọi người 
được lệnh ra khỏi máy bay ngay, không được mang theo gì cả, tôi đoán là máy 
bay đã nóng quá. Thiên hạ tụm ba tụm bảy trong cái lạnh rét buốt. Nhìn xung 
quanh, không ai đoán được là mình đang ở đâu. Tôi hoang mang lo sợ đây là một 
hoang đảo vì chẳng thấy bóng người. Ông Mỹ trắng reo lên:"Nền đất bằng xi 
măng, vậy phải là một nơi sống được". Thôi kệ, ở đâu cũng được, còn sống là 
được rồi. Lạnh quá, mọi người ngồi thụp xuốngtrong tư thế chồm hổm. Đứa bé 
bắt đầu khóc. Người mẹ cởi chiếc áo len mỏng bà đang mặc, khoác lên người 
thằng bé. Không ai thấy phi hành đoàn đâu cả. 
Hơn 10 phút sau, hai cô chiêu đãi viên từ đâu xuất hiện, thiên hạ bu vào mà hỏi. 
Họ cho biết làvô cùng may mắn khi máy bay đã đáp xuống phi trường... Mirabel. 
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Ai nấy thở phào. Phi trường Mirabel và phi trường Pierre Trudeau cách nhau 
chừng 40 phút lái xe. Mirabel là một phi trường rất rộng lớn, nhưng đã không 
còn hoạt động từ nhiều năm nay, chính vì thế mà nhìn 4 hướng chẳng thấy một 
bóng người. Thế là thiên hạ nhao nhao lên đòi ra lộ chính tự đón taxi đi về. Nhân 
viên trả lời rằng không được vì mọi người phải qua quan thuế." Ngồi đây chờ tới 
bao giờ? Đã trễ gần 7 tiếng đồng hồ rồi!”. Anh nhân viên bảo mọi người bình 
tĩnh và giải thích rằng theo luật pháp, không một ai được tự động rời khỏi nơi 
này cho đến khi máy bay có lệnh bay trở về phi trường cũ. Ai nấy tiu nghỉu. Tôi 
sốt cả ruột.Tội nghiệp cô em chờ từ sángđến giờ dài cả cổ. 
Chết là chuyện khác... 
Hơn một tiếng nữa thì có chiếc xe thật to và dài chạy đến để tiếp tế xăng cho 
máy bay. Vừa đói, vừa khát, vừa mệt, vừa chán, nên mọi người bắt đầu đổ quạu. 
Trước tiên là một cô gái trẻ da trắng. Cô ta lớn tiếng:  
- Tôi không đợi được nữa. Tôi phải đi gấp. Trễ hết mọi công việc của tôi rồi. Ai 
sẽ chịu trách nhiệm?  
Hỏi ra thì cô Isabelle này đáp chuyến bay từ Cali đi Montreal, sau đó đổi chuyến 
bay qua Calgary để sáng hôm sau có một cuộc phỏng vấn xin việc làm. Cô nói 
gần như khóc:  
- Tôi bị mất việc 5 năm rồi, nộp đơn khắp mọi nơi. Tôi không còn khả năng trả 
tiền nhà nữa. May là có một công ty gọi và phỏng vấn tôi qua phone, họ tạm 
nhận và yêu cầu tôi bay sang để họ phỏng vấn một lần nữa và có thể sẽ cho thử 
việc. Tôi không thể nào miss cuộc phỏng vấn này. Công ty cần chỉ có 14 người, 
mà có đến hơn 90 người đến phỏng vấn trực tiếp sáng sớm mai.  
Anh nhân viên nhỏ nhẹ:  
- Cô an tâm. Khi về lại phi trường, cô đến quầy, họ sẽ sắp xếp chuyến bay sớm 
nhất cho cô.  
Cô la to:  
- Bao giờ? Bây giờ là chiều rồi, mà máy bay cứ nằm ì ra đó. Tôi xin mấy người, 
cho phép tôi đi, please. Tôi không có gửi valise nào ngoài cái carry-on kéo tay. 
Tôi tự đón taxi về phi trường Trudeau và tự giải quyết để có chuyến bay sớm 
nhất.  
Một người hành khách lên tiếng:  
- Cô bình tĩnh. Nếu như lúc nãy mình đâm xuống biển, hay vô núi, thì mọi 
chuyện đã khác. Ai cũng đã chết hết rồi, còn đâu mà ngồi đây lo lắng hay bàn 
cãi.  
Isabelle lớn tiếng:  
- Ông nói đúng. Nếu chết là chuyện khác. Nhưng bây giờ tôi còn sống. Nghĩa là 
tôi còn căn nhà phải trả, còn con tôi phải nuôi, còn đầy dẫy những vấn đề phải 
giải quyết... Và rồi cô khóc.  Anh chàng bin Laden đột ngột lên 
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tiếng:  
- Cô kiện hãng máy bay này cho tôi. Làm ăn vô trách nhiệm. Vậy mà cứ chửi 
dân chúng tôi là khủng bố. Bỏ rơi mọi người như thế này không phải là khủng bố 
tinh thần à?  
Ai nấy nín khe.Cũng may là mình đi vacation, tôi thầm nghĩ - chứ nếu như cô gái 
trẻ kia thì khổ biết mấy. Ông Ron quay qua tôi:  
- Tôi mới là người đang lo nhất. Công ty tôi làm cử tôi đại diện qua Canada để 
sáng mai có buổi họp trình bày sản phẩm mới của công ty. Nếu mà miss buổi này 
thì công ty sẽ mất cái contract mấy chục triệu đồng, thì tôi mất job như chơi. Mà 
la lối như cô kia cũng chẳng đi đến đâu. Ông thở dài... 
Hai bên lằn ranh Sống Chết... 
Tôi ngồi trầm ngâm, ngổn ngang bao ý nghĩ. Lạ thật, khi kề cận cái chết, con 
người ta bình tĩnh bao nhiêu, thì lúc bước qua lằn ranh cuộc sống, tâm con người 
lại lao xao đến độ lạ lùng. 
Gió chiều Montréal lồng lộng. Tôi ngồi bệt xuống đất, co rúm lại vì lạnh và đói. 
Khi đương đầu với cái chết con người dễ dàng quên hết mọi thứ, nhưng một khi 
trở về cuộc sống, thì chỉ hai chữ đợi chờ đã đủ khiến người ta bất mãn đến tột 
cùng.  
“Mọi người lên máy bay”. Tiếng cô nhân viên lanh lảnh. Ai nấy bật dậy, ùa nhau 
chạy về hướng chiếc A319 đang đậu. Khi đâu vào đó rồi, nhân viên cho biết là 
đã có đường bay và lệnh cho phép bay về phi trường cũ. Tiếng òa lên mừng rỡ 
của gần 200 hành khách. Và chỉ 20 phút sau, tôi có mặt tại phi trường Pierre 
Trudeau. Nhìn đồng hồ, đúng 5 giờ chiều. Vậy là trễ 10 tiếng đồng hồ. 
Bước ra khỏi máy bay, dường như ai cũng chạy. Isabelle chạy nhanh nhất. Cô 
kéo chiếc vali nhỏ xách tay lao đi vùn vụt. Khi đứng song song với tôi trên dãy 
thang dành cho người đi nhanh, tôi nói:  
- Good luck for your job!  
Cô nhoẻn miệng cười và nói:  
- Chúng ta đã kề cận cái chết, nên bây giờ chúng ta phải kiên cường mà sống 
(We were just next to the Death, so we have to Live strong).  
Rồi cô và chiếc vali vụt qua tôi và mất hút về hướng quầy phía xa xa. 
Khi xếp hàng qua quan thuế, thiên hạ lại râm ran. Ông Ron quay sang bảo anh 
chàng bin Laden:  
- Tôi mong anh sẽ có một sứ mạng tốt và sống tốt. Anh chàng gật đầu.  
Tôi bảo ông:  
- Ráng dành cho được hợp đồng cho công ty nhé!  
Nhìn quanh ai nấy đều cười, dù rằng gương mặt ai cũng đầy nét mỏi mệt.  
Kéo hành lý ra ngoài, tôi thấy ngay một dàn chào của thân nhân các hành khách 
trên chuyến bay này đang đợi. Ôi chao người ta sao mà đông nghẹt. Nghe đâu 
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tất cả chuyến bay từ sáng đến giờ đều bị hủy bỏ vì sương mù quá dầy đặc. Thiên 
hạ ngồi lây lất khắp nơi, mong ngóng chờ được xếp cho đi chuyến khác.  
Trở về cuộc sống...  
- Con, con. Má đây nè!  
Tôi giật mình quay lại:  
- Sao Má đi đón con? 
Má tôi cười sung sướng. Cô em lên tiếng:  
- Tụi em bảo không sao, mà Má lo quá nên tự động đón taxi lên đây. Má ra phi 
trường cũng đâu thay đổi được gì, vậy mà nói Má hổng nghe.  
Cô cháu nhỏ nắm tay tôi, trong khi thằng cháu thì nhảy tưng tưng mừng rỡ. Nhìn 
sang bên trái, bên phải,đâu đâu cũng đầy những hình ảnh ôm hôn thắm 
thiết.Người phụ nữ khi nãy trao cậu bé Daniel cho một bà cụ, mà tôi đoán là mẹ 
cô, rồi cô dang rộng hai tay ôm choàng cả con lẫn mẹ. 
Cả nhà tíu tít ra lấy xe. Những làn khói phà ra từ cửa miệng mọi người vì trời 
lạnh quá. Montréal về chiều. Gió phần phật khiến tôi phải kéo cổ áo lên cao.  
Bước ra khỏi cửa phi trường, tôi phải nhíu mắt lại vì ánh nắng cuối ngày chiếu 
vào. Lạ thật, trong giá lạnh vẫn còn ánh nắng. 10 tiếng đồng hồ ở hai bên lằn 
ranh sống chết, tôi cứ cho rằng mình đã bình tĩnh khi gần kề cái chết, thì cũng sẽ 
có thể thản nhiên một khi trở về cuộc sống. Nhưng không. Thành phố Montréal 
về chiều với những con đường mới lên đèn sao mà đẹp thế. "Nhìn kìa!". Thằng 
cháu la to, vừa kéo tay tôi vừa chỉ lên cành cây phía trên cao. Giữa một hàng cây 
trơ trụi, tôi thấy màu xanh của chiếc lá đầu tiên đang nảy mầm vừa nhô ra.  
Phải rồi, Đông đi Xuân đến. Vạn vật lại bắt đầu đâm chồi nảy lộc, kể cả tim 
người cũng rộn rã niềm vui. Xa xa thấp thoáng bóng dáng hai ông bà già đang 
nắm tay nhau đứng đợi taxi. Không hiểu sao vào giây phút đó, tôi lại nhớ tới hai 
chữ Vô Thường. Phải, cảnh vật và con người ta thấy hôm nay, có thể ngày mai 
sẽ không còn nữa. Như tôi đây, chỉ cần một tíc tắc rủi ro thì giờ này đã về với cát 
bụi. Tiền tài, danh vọng, địa vị... có lẽ còn dễ buông. Nhưng cuộc sống này, thì 
hơn hai trăm hành khách trên chuyến bay trắc trở ấy, dễ gì có được mấy ai 
buông? 
Dòng xe trên xa lộ vun vút. Những tia nắngchiều tranh nhau len qua cửa kiếng. 
Trên bầu trời, một chú chim vỗ cánh nhịp nhàng. Cuộc sốngvẫn đang tiếp diễn. 
Gió Đông tàn thì hương Xuân kịp đến. Cánh nhạn theo về, mặc tình ai níu... ai 
buông. 

Tâm An 



 19

 
 
 

 
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 


