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CN XIX TN C 
TIN MỪNG 

Lc 12, 32-48: 

32“Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ 
rằng: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì 
Cha anh em đã vui lòng ban Nước của 
Người cho anh em. 33 “Hãy bán tài sản của 
mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi 
tiền không hề cũ rách, một kho tàng không 
thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không 
bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì 
kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em 
ở đó. 35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, 
thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những 
người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa 
về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về 
mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì 
thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: 
chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến 
bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai 
hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy 
họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho 
họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ 
nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã 
không để nó khoét vách nhà mình 
đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì 
chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con 
Người sẽ đến.” 
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41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay 
cho tất cả mọi người?” 42Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn 
ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo 
đúng giờ đúng lúc? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là 
phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài 
sản của mình. 45Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: “Chủ ta còn lâu mới về”, 
và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ 
đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt 
phải chung số phận với những tên thất tín. 47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không 
chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ 
không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được 
cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều 
hơn. 

 
CHIA SẺ TIN MỪNG 

Các con hãy sẵn sàng/ Veritas 

Bài Tin Mừng theo thánh Luca Chúa Nhật tuần trước chúng ta được nghe Chúa 
Giêsu nhắc nhở là đừng quá lo lắng thu tích của cải vật chất, nhưng phải làm 
giàu trước mặt Thiên Chúa. Bài tin mừng theo thánh Luca Chúa Nhật tuần này 
Chúa Giêsu lại nói đến “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng”. Xem ra Chúa Giêsu cho 
chúng ta đi dần đến viễn cảnh đích thực của đời sống Kitô hữu, đó là Nước Trời 
vĩnh cửu mai sau. 

Mặc dầu đời này là cuộc lữ hành để ta tiến đến nước trời vĩnh cửu đó, nhưng là 
một cuộc đời đã được chúc phúc và đầy ân sủng. Vì đã được Con Thiên Chúa là 
Đức Giêsu Kitô đến ở cùng chúng ta và đồng hành với chúng ta, một cuộc đời 
đẹp đẽ biết bao, đáng sống biết bao. Tuy nhiên, nó chỉ là cuộc lữ hành, chúng ta 
cần phải nhắm tới phía trước và thẳng tiến. 

Tỉnh thức và sẵn sàng, đó là thái độ tích cực để mỗi người hoàn tất cái hiện tại 
tiến đến tương lai trong bình an. Dụ ngôn trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm 
nay vừa nói đến giờ Chúa đến bất ngờ, vừa nói sự thưởng phạt công minh. Ai 
cũng thấy ngờ ngợ lo lắng và chúng ta cũng có ít là một lần kinh nghiệm bàng 
hoàng khi nghe tin một người thân qua đời đột ngột 

Cách đây khoảng một tháng tôi nghe tin người quen đã từng lái xe chở tôi đi đây 
đó đã bị bắn chết mới 24 tuổi; thật không ngờ. Cách đây hai tuần, một em theo 
mẹ đi lễ, tung tăng vui vẻ cuối nhà thờ, gặp tôi em còn lễ phép cúi chào, vậy mà 
tối về đã trượt cầu thang, té từ trên lầu xuống, bị chấn thương sọ não và đã chết 
trên đường đến bệnh viện cấp cứu, em mới có 5 tuổi; thật không ngờ. Và cách 
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đây mấy ngày, một cha già mới viết thư cho tôi vào lễ thánh Đaminh (mồng 8 
tháng 8) thì ngày hôm sau (9.8) tôi đã nghe tin ngài qua đời đột ngột vì một cơn 
nhồi máu cơ tim, thọ 74 tuổi; thật không ngờ. 

Những cái không ngờ đó giúp chúng ta sống tỉnh thức hơn, nhưng cuộc sống của 
chúng ta không phải là bi quan, thụ động để ngồi chờ cái chết. Chắc chắn không 
ai muốn điều đó, nhưng cũng không phải vô tư để hưởng thụ cho tận kiệt cái 
sống đời này, mặc kệ tương lai. 

Trái lại, chúng ta ý thức cuộc sống là một hồng ân Chúa ban, nên nó thật quí giá, 
thật đáng sống. Vì thế chúng ta sống và hưởng dùng như một người quản lý 
trung tín và khôn ngoan. Chúng ta sống trọn ý nghĩa đời này là một con người, 
con người Kitô hữu có niềm tin và hy vọng. 

Tỉnh thức và sẵn sàng mà bài tin Mừng đề cập đã được làm rõ nghĩa khi bài đọc I 
sách Khôn Ngoan nói đến đến mà Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Ngài đối với 
dân Do Thái. Và càng làm rõ nghĩa hơn nữa trong bài đọc II thư Do Thái khi nói 
một kinh nghiệm hành trình đức tin của tổ phụ Abraham, đó cũng chính là cuộc 
hành trình của một đời chúng ta đang sống hiện tại và đang tiến về tương lại. 

Cuộc hành trình trong đức tin Kitô hữu, một hành trình mà mỗi người chúng ta 
đang tiến về, nhưng đức tin sẽ không cứu sống chúng ta, nếu chúng ta không 
sống đức tin đó. Thánh Giacôbê đã chứng minh điều này trong thơ của ngài khi 
nói đến đức tin phải có hành động, nếu không chỉ là đức tin chết và ngài còn nói 
rõ chính tổ phụ Abraham đã trở nên công chính là vì đức tin của ông có hành 
động. Vì thế, nhờ Đức tin cho phép chúng ta sống tích cực hơn, sống yêu đời 
hơn, đồng thời cũng nhờ đức tin chúng ta sống có hy vọng hơn vào cuộc sống 
vĩnh cửu mai sau. Chính đức tin đó mà giờ đây mỗi người chúng ta cùng nhau 
tuyên xưng.  

SỐNG ĐẠO 
Một bé trai 9 tuổi đã làm Đức Thánh Cha rơi lệ  
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 Hình ảnh và video cuả một bé trai 9 tuổi làm Đức Thánh Cha rơi lệ đã lan 
tràn 'như lửa cháy' trên cộng đồng mạng trong 
những ngày qua. Lúc đó là hôm thứ Sáu ngày 26 
tháng 7 khi xe cuả Đức Thánh Cha đi qua phố 
Rio, một cậu bé trai tên là Nathan de Brito, mặc 
áo thun cuả đội banh Brazil, đã len lỏi chạy theo 
Đức Thánh Cha hồi rất lâu, rồi khi chiếc xe tạm 
ngừng thì đã vượt qua hàng rào an ninh, leo lên 
ôm lấy ngài và nói trong nước mắt: "Đức Thánh 
Cha ơi, con muốn trở thành một linh mục cuả 
Chuá Kitô, làm đại diện cho Chuá Kitô" Đức 
Thánh Cha đã tỏ ra rất xúc động, Ngài nói với em rằng:"Cha sẽ cầu nguyện 
cho con, nhưng Cha xin con cũng cầu nguyện cho Cha", sau đó Ngài lau 
nước mắt của mình, ôm chặt lấy em và nói, "Kể từ hôm nay thì ơn Kêu Gọi 
cuả con là chắc chắn nhé". Phải khó khăn lắm người ta mới gỡ tay cuả Đức 
Thánh Cha ra khỏi cậu bé và kéo cậu xuống. Cậu bé Nathan còn tiếp tục 
chạy theo xe và tung các nụ hôn tới cho Đức Thánh Cha, cho đến khi một 
nhân viên an ninh ôm lấy cậu, giỗ dành cậu và đưa cậu về với gia đình.  

Theo tin từ Brazil cho biết thì em Nathan là một cư dân cuả khu phố Cabo 
Rio, và sau khi sự việc xảy ra thì em đã được chào đón như một vị anh hùng. 
Hãng truyền hình O Globo TV mô tả rằng: "Mọi người đều đã biết về ước 
muốn làm linh mục cuả em và muốn biết thêm về cuộc gặp gỡ với Đức Giáo 
Hoàng và làm thế nào mà em đã có đủ can đảm để vượt qua hàng rào các 
nhân viên bảo vệ." Bạn bè của em thì hãnh diện vì 'một trong những người 
cuả chúng' đã được gặp Đức Giáo Hoàng, còn gia đình de Brito thì cho biết 
họ cảm thấy "rất may mắn."  

Còn cảm tưởng cuả em? "Em cần phải học thêm thần học", cậu bé nói với 
một nụ cười, thêm rằng em sẵn sàng làm "tất cả mọi thứ" để theo đuổi ơn 
gọi làm linh mục cuả em. Keyla Fernandes, cô giáo của em, cho biết de 
Brito có điểm học xuất sắc và hạnh kiểm tốt. "Hạnh kiểm tốt chứng tỏ em đã 
thấm nhuần các đức tính Kitô giáo, chẳng hạn như đức vâng lời," cô nói. 
Còn Cha Xứ Valdir Mesquita dự đoán rằng cuộc gặp gỡ với Đức Giáo 
Hoàng cuả em "sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác muốn làm linh 
mục." Kể từ khi em lên năm hay sáu tuổi, "em đã nói rằng em muốn trở 
thành một linh mục," Cha Mesquita nói. "Cuộc gặp gỡ này chắc chắn sẽ lưu 
lại trong trái tim cuả em và mãi mãi thay đổi cuộc sống của em."  
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Nhắc lại sự việc đó trong bài phát biểu tại buổi họp ngày 30 tháng 7 để cảm 
ơn các nhân viên Ngày Giới trẻ Thế giới 2013, Đức Tổng Giám Mục Orani 
Tempesta của Rio de Janeiro cũng nói rằng tình cảm của cậu bé "là điển 
hình cho toàn thể người dân Brazil."  

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Giáo Hoàng giải thích lý do tại sao ngài thường nói “Hãy cầu 
nguyện cho tôi” 

Rôma, 31/072013 (Zenit.org). Trên chuyến bay từ Rio trở về Rôma, ký giả Aura 
Miguel (RadioRenascença), người Bồ Đào Nha, một chuyên gia về Fatima, đã 
đặt ra câu hỏi với Đức Thánh Cha Phanxicô rằng tại sao ngài thường nói với 
nhiều vị khách là hãy cầu nguyện cho ngài. Đức Giáo Hoàng trả lời: “Tôi thường 
thỉnh cầu người ta cầu nguyện cho tôi. Khi còn là linh mục, tôi không thường 
xuyên yêu cầu lắm, nhưng khi trở thành Giám mục, tôi đã bắt đầu thường xuyên 
thỉnh cầu mọi người cầu nguyện cho tôi hơn, vì tôi cảm thấy nếu Chúa không bổ 
sức trong việc giúp Dân Chúa thăng tiến, thì con người không thể làm được gì… 

Tôi thực sự cảm nhận được những hạn chế, những khó khăn và cả tội lỗi của tôi 
– như các bạn biết đó - và tôi phải xin mọi người cầu nguyện. Điều này xuất phát 
từ chính nội tâm của tôi! Tôi cũng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria cầu bàu cùng 
Chúa giúp tôi. Đó là một thói quen, một thói quen xuất phát từ con tim và tôi 
cũng cảm nhận đó là nhu cầu cần có cho công việc của tôi. Tôi cảm thấy tôi phải 
thỉnh cầu mọi người cầu nguyện… tôi không biết, nhưng là thế đó…” 

Một trong những lời nhắn nhủ cuối cùng Đức Thánh Cha gởi đến giới trẻ tại Rio 
là: ”Các con hãy cầu nguyện cho cha, đừng quên nhé!”. 

Những Hình Xu Màu Xanh được dùng để Cầu Nguyện Cho Đức Thánh Cha 

Theo Romereports đưa tin, “Ngay từ lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô bước 
ra ban công quãng trường Thánh Phê-rô, cử chỉ đầu tiên của Ngài là xin các tín 
hữu cầu nguyện cho Ngài”. Nhóm bạn trẻ đến từ Dallas đã  thực hiện lời mời của 
Đức Thánh Cha một cách nghiêm túc bằng cách phát động một chiến dịch “ 
Chuỗi Nhựa Hình Xu Cầu Nguyện cho Đức Thánh Cha”. 

Một thành viên trong nhóm phát biểu: “ Chiến dịch của chúng tôi được thúc đẩy 
và khơi nguồn từ “lời xin cầu nguyện khiêm tốn” của Đức Thánh Cha trong ngày 
đầu tại vị.” 

Chiến dịch này được thực hiện rất đơn giản và chỉ mất một phút để thực hiện. 
Mỗi người sẽ chuyền tay nhau những hình xu có in khuôn mặt của Đức Giáo 
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Hoàng Phanxico, và cầu nguyện cách đặc biệt cho Ngài. 

“Người đang giữ hình xu sẽ mời một người khác cùng cầu nguyện với họ trong 
một phút, và sau đó người được mời tiếp tục chuyền hình xu cho người khác nữa 
để tạo ra một chuỗi liên tục.” 

Chuỗi lời cầu nguyện này được dành tặng riêng cho Đức Giáo Hoàng. Nhóm bạn 
trẻ Dallas đã nhân sự kiện Ngày Giới Trẻ Thế giới để thúc đẩy chiến dịch của họ 
bằng cách chuyền tay nhau 30.000 đồng tiền. Với mỗi phút cầu nguyện trên một 
hình xu, họ sẽ tạo ra 30.000 phút cầu nguyện cho Đức Thánh Cha - 

ĐTC Phanxicô: Chuyến đi Châu Á là ưu tiên hàng đầu 

VRNs(05.08.2013)  – Hãng tin Ucanews cho biết, Đức Thánh Cha Phanxicô có 
thể thăm Châu  Á vào năm 1014, sau khi ngài nhận được lời mời từ Philippines 
và Sri Lanka. Đức Thánh Cha đã tiết lộ thông tin trên cho các nhà báo trên 
chuyến bay của của ngài từ Brazil trở về Ý. 

Đức Thánh Cha cho biết, kế hoạch ưu tiên hàng đầu thăm các nước trong những 
tháng sắp tới là Trung Đông và Đông Á. Ngài nói với các nhà báo, Đức 
Benêđictô đã không có thời gian để đi đến Châu Á nên một chuyến thăm Châu Á 
phải được thực hiện. 

Đức Thánh Cha nói: “Tôi nghĩ rằng, tôi có thể đến Châu Á, mặc dù mọi thứ vẫn 
còn đang trong dự định”. Ngài nói thêm: “Tôi đã nhận được lời mời đến Sri 
Lanka và Philippines.” 

Nguồn tin Vatican chưa xác định những chuyến đi này của Đức Thánh Cha. 
Thông thường, Hội Đồng Giám Mục tại nước mời Đức Thánh Cha tới thăm sẽ 
thông báo chính thức về chuyến đi của ngài. 

Philippines chính thức mời Đức Thánh Cha Phanxicô ngay sau thánh lễ nhận sứ 
vụ Phêrô của ngài vào cuối tháng Ba vừa qua. 

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết, ngài cũng muốn đến thăm Israel và vùng lãnh 
thổ Palestine và gặp Đức Thượng Phụ Bartholomew I để kỷ niệm cuộc họp lịch 
sử đầu tiên giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI với Đức Thượng Phụ Chính Thống 
 Athenagoras. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết, chưa có quyết định 
cuối cùng trong việc thực hiện chuyến đi này. 

Đức Thánh Cha Phanxicô bác bỏ thông tin chuyến đi sắp tới của ngài thăm quê 
hương Argentina. Ngài nói: “Tôi nghĩ, chúng tôi phải cần đợi thêm một thời gian 
nữa.” 
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Ước nguyện phút cuối cùng của nạn nhân bom nguyên tử ở Hiroshima 
là được rước lễ 

EMTY (Vatican Insider, 3-8-2013) - Mong ước cuối cùng của cô sinh viên Nhật 
Bản Nakamura San trước khi qua đời vì bom nguyên tử là được rước lễ. Sự vĩ 
đại của Kitô giáo được thể hiện ngay cả ở trong tai ương và thảm hoạ do cơn ác 
mộng hạt nhân gây ra. Mặc dù cơ thể bị biến dạng, do tác động từ vụ nổ nguyên 
tử, Nakamura San đã dùng chút sức lực yếu ớt sau cùng của mình để làm một 
thỉnh cầu kiên quyết cuối cùng với Lm. Pedro Arrupe (Bilbao, 1907 - Rome, 
1991), về sau là Bề trên Tổng quyền của Dòng Tên, một nhà truyền giáo tại 
Hiroshima, Nhật Bản, lúc bấy giờ.  
Cha Arrupe đã kể câu chuyện về Nakamura San: 

Vào sáng ngày 6-8-1945: “Tôi thấy quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử thả 
xuống thành phố chính xác vào lúc 8g15... Lúc ấy tôi đang ở trong văn phòng 
cùng với một linh mục khác. Chúng tôi đã thấy quả bóng lửa khổng lồ, tôi nhảy 
dựng lên, chạy đến cửa sổ, và vào đúng lúc đó, chúng tôi nghe một tiếng nổ. Đó 
không phải là một tiếng nổ lớn bình thường, mà là một cái gì đó khác hoàn toàn; 
tôi nhớ nó như một âm thanh vang dội rất lớn... Chúng tôi nhìn vào thành phố. 
Hiroshima không còn ở đó nữa. Nó đã trở thành một chiếc lò rực lửa...” Và rồi, 
các nhà truyền giáo Dòng Tên tại Hiroshima đã trở thành những bác sĩ, y tá và 
nhà phẫu thuật. Họ đã phải chứng kiến những vết thương khủng khiếp, các cơ thể 
bị hơi nóng đốt cháy và những hình thể biến dạng quái dị và khủng khiếp. Họ đã 
trải qua hàng trăm trải nghiệm bi thảm. 
Một trong những trải nghiệm đó là câu chuyện về một thiếu nữ Công giáo. “Sinh 
viên Đại học Nakamura San, thuộc Giáo xứ Yamaguchi của tôi, đang ở 
Hiroshima vào ngày quả bom được thả xuống thành phố. Cô được đưa đến cho 
tôi. Tôi tìm thấy cô trong một chiếc lều. Không ai muốn theo tôi đến đó, họ chỉ 
cho tôi biết nơi của chiếc lều. Trước khi nhìn thấy nó, tôi ngửi thấy mùi thối tởm 
lợm của thịt bị phân huỷ. Nakamura San đang nằm trên mặt đất, tay chân giang 
ra, và bàn tay, bàn chân của cô ấy sưng khủng khiếp. Tất cả những gì bạn có thể 
thấy là da và xương xuyên qua khối thịt bị cháy của cô ấy. Cô ấy đã phải sống 
trong tình trạng đó suốt 15 ngày. Nakamura San mở mắt ra, nhận ra tôi và nói 
với tôi một điều mà tôi không bao giờ quên: ‘Arrupe shimpusama, Goseitai, o 
motte irasshaimashita ka?’ Đó là nguyên văn lời cô ấy nói với tôi. Cô ấy đã 
hỏi: “Cha Arrupe, cha có thể cho con rước lễ được không?”  
Đức Hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hoà 
bình, cũng sẽ cầu nguyện cho Nakamura San, như ngài đã làm cho tất cả các nạn 
nhân của vụ thả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945, trong 
chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 5 ngày để suy tư, cầu nguyện, thúc đẩy hoà bình 
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và tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử.  
Chuyến đi của Đức Hồng y Turkson là một phần trong chương trình “Mười ngày 
vì Hoà bình” (từ ngày 6 đến 15-8) theo sáng kiến của Hội đồng Giám mục Nhật 
Bản.  
Vào thứ Hai 5-8, ngài chủ trì Thánh lễ cầu nguyện cho hoà bình tại Nhà thờ 
Chính toà của thành phố Hiroshima. Ngày thứ Ba 6-8, ngài tham dự một cuộc 
gặp gỡ liên tôn, tại đây ngài có một diễn văn về sự hợp tác lẫn nhau trong công 
cuộc xây dựng hoà bình trên toàn thế giới. Vào ngày thứ Tư 7-8, ngài thăm 
Nagasaki. Tại đây ngài được mời dùng bữa trưa do Trung tâm Quốc tế Đối thoại 
Liên tôn tổ chức. Vào ngày thứ Năm 8-8, trong một nghi lễ tưởng niệm liên tôn 
tại Công viên Ground Zero của thành phố, ngài dâng một lời cầu nguyện cho nạn 
nhân của các vụ thả bom nguyên tử. Cuối cùng, vào ngày thứ Sáu 9-8, ngài chủ 
trì Thánh lễ cầu cho hoà bình trên thế giới. 

Hoa Kỳ: Một linh mục bí ẩn xuất hiện tại hiện trường vụ tai nạn ở 
Missouri để cầu nguyện với nạn nhân 

EMTY (St Louis, Missouri, 8-8-2013, CNA) - Sau khi những người cứu hộ cố 
gắng cả 1 tiếng đồng hồ để đưa một thiếu nữ khỏi chiếc xe bị tai nạn gần thành 
phố Center, bang Missouri, Hoa Kỳ, một linh mục xuất hiện với dầu thánh và 
cầu nguyện cùng với cô ấy, rồi sau đó biến mất một cách khó hiểu. 
“Ngài đến, lại gần nạn nhân và cầu nguyện”, Raymond Reed, trưởng đội cứu hộ 
New London, giải thích với Đài Truyền hình KHQA về sự việc xảy ra hôm 4-8.  
“Một cảm giác bình an đến với cô ấy và cả chúng tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi 
không chắc lời cầu nguyện như thế nào, nhưng đối với tôi và một người cứu hộ 
khác, chúng tôi nghe rất rõ lời trấn an rằng ‘chúng ta nên giữ bình tĩnh, rằng các 
dụng cụ của chúng ta bây giờ đã hoạt động được và rằng chúng ta sẽ đưa được cô 
ấy ra khỏi xe’.” 
Sau khi nạn nhân, Katie Lentz, được đưa ra khỏi xe và được đưa lên một chiếc 
trực thăng cứu hộ hãng Evac Air, những người ứng cứu khẩn cấp muốn cám ơn 
vị linh mục, nhưng ngài không còn ở đó nữa. Trong khi con đường cao tốc 2 làn 
xe của bang Missouri, nơi tai nạn xảy ra, đã bị ngăn lại 1/4 dặm trong suốt quá 
trình giải cứu Lentz. Không ai được đi qua đoạn đường đó, kể cả những người 
hiếu kỳ đứng gần nơi xảy ra tai nạn.  
Chiếc Mercedes đời cũ của Lentz đã bị một chiếc xe khác băng qua làn xe của cô 
đâm vào. Tài xế bị kết tội lái xe khi say rượu. Những người cứu hộ đã cố gắng cả 
1 tiếng đồng hồ để đưa Lentz ra khỏi xe của cô, nhưng chất liệu và cấu trúc chắc 
chắn của chiếc xe đã làm mòn dụng cụ của đội cứu hộ. 
Rốt cuộc Lentz xin những người cứu hộ cầu nguyện lớn tiếng cùng với cô ấy, và 
ngay lúc đó, vị linh mục xuất hiện, cầu nguyện với họ và trấn an họ. Sau đó một 
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đội cứu hộ khác đã đến với các thiết bị mới, và Lentz đã được đưa ra khỏi xe. 
Hiện Lentz đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương, sau khi trải qua một 
cuộc phẫu thuật do một số xương bị gãy. Cô ấy đang trong tình trạng nghiêm 
trọng và cần những ca phẫu thuật tiếp theo. 
“Suốt trên đường đi, lời thỉnh cầu quan trọng nhất của con bé là xin mọi người 
cầu nguyện và cầu nguyện lớn tiếng” - mẹ của Lentz nói với Đài Truyền hình 
KHQA - “Chúng tôi không mong gì hơn là gửi đi thông điệp đó cho con bé.” 
Không ai biết danh tính của vị linh mục. Theo Đài Truyền hình KHQA, Giáo 
phận Thành phố Jefferson đã không “nghe trực tiếp từ bất kỳ” linh mục nào của 
giáo phận về vụ việc trên. 

Vatican ra quyết định hợp tác điều tra tài chính 

ANSA từ thành phố Vatican/ Hôm thứ Sáu tuần trước, phát ngôn viên của 
Vatican xác nhận Toà Thánh đã ban hành quyết định hợp tác với Ý trong vụ điều 
tra Đức ông Nunzio Scarano, người đứng đầu bộ phận kế toán của Vatican bị 
cảnh sát Ý bắt vào ngày 28-6. 
Vị giám chức là kế toán trưởng tại Văn phòng Quản trị Tài sản Vatican APSA, bị 
bắt giam cùng với cựu điệp viên Ý và một người môi giới tài chính vì bị tình 
nghi cố tình chuyển lậu 20 triệu Euro vào Ý. 
Cả ba người bị từ chối cho tại ngoại gần đây vì có “hành vi phạm tội rõ ràng” và 
“tính liên tục”, theo đánh giá của toà án hôm thứ Tư tuần trước. 
Linh mục phát ngôn của Vatican Federico Lombardi phát biểu với báo giới hôm 
thứ Sáu tuần trước rằng Toà án Vatican “đã gửi yêu cầu hợp tác chính thức với 
tư pháp Ý” về việc Vatican công khai điều tra Scarano, thông qua các kênh ngoại 
giao. 
Vatican nói hôm 12-7 rằng từ nay trở đi sẽ “không khoan dung” đối với các vụ 
giao dịch bất hợp pháp tại Ngân hàng Vatican. 
“Vatican quyết tâm theo đuổi chính sách không khoan dung đối với các vụ sai 
phạm về tài chính, cho dù giáo sĩ hay giáo dân”, Cha Lombardi nói lúc đó, dẫn 
thông cáo gần đây của tân Giám đốc Ngân hàng Vatican Ernst von Freyberg, 
người thay thế Paolo Cipriani khi ông và Phó Giám đốc Massimo Tulli từ chức 
vào ngày 2-7 sau khi Scarano bị bắt. 
Giampiero Milone, đại diện tư pháp Vatican làm việc với chính quyền Ý, cũng ra 
lệnh đóng băng các tài khoản của Scarano tại Ngân hàng Vatican, tên gọi chính 
thức là Viện Giáo vụ (IOR), hồi tháng trước. 
Scarano bị đình chỉ chức vụ tại APSA gần một tháng trước khi bị bắt, khi cảnh 
sát bắt đầu điều tra tài sản của Đức ông Nunzio Scarano do Đức ông sở hữu số 
tranh ảnh nghệ thuật và khoản tiền lớn đáng ngờ. 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn: CN 8/9/2013 tại Lake Skinner 

(CN 8/9/2013 sẽ không có Thánh Lễ tiếng Việt tại Nhà Thờ @ 1:30 pm) 

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester sẽ mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 
vào ngày CN 8/9/2013 tại Lake Skinner Park.  

Địa chỉ: 37701 Warren Road, Winchester, Ca 92596.  

Chương Trình 
      + 11: 00 am: CĐ quy tụ  
      + 12: 00 pm: cơm trưa 
      + 2: 00 pm: Dâng Hoa kính Đức Mẹ & Thánh Lễ  
      + 3: 30 pm: giới trẻ phụ trách trò chơi 
      + 5: 00 pm: cơm chiều 
      + 7: 00 pm: dọn dẹp, vệ sinh, thu lều trại 
      + 7: 30 pm: giải tán 

Một ngày sống giữa thiên nhiên, gặp mặt thân hữu, vui chơi, ca hát, đặc biệt 
có sân chơi nước cho các em thiếu nhi. 

Trân trọng kính mời quý cụ, quý ông bà, quý anh chị em, các cháu thiếu nhi 
trong Cộng Đoàn, quý bạn bè thân hữu, quý đồng hương tham dự ngày 
mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn cũng là ngày Birthday thứ 6 của Cộng Đoàn 
Đức Mẹ La Vang Winchester. 

Ban Mục Vụ trân trọng kính mời.  

Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng Thánh Đường 

Ngày: thứ bẩy 24/8/2013 

Địa điểm: Monteleone Meadows 

Giá vé: $50.00 

Kính mời quý ông bà anh chị em tham dự để cùng góp một bàn tay với Giáo 
Xứ xây dựng ngôi Thánh Đường ước mơ. 

Nếu không thể tham dự chúng ta cũng có thể đóng góp tùy theo lòng hảo 
tâm. Xin liên hệ với cô chủ tịch Oanh Vũ. 
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MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Tin hay mê tín? 
Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô 

Câu chuyện được thuật lại trong sách Samuel quyển I, chương 4, câu 1 đến 11 
thật là “khủng khiếp” đối với dân Israel và có lẽ cả với nhiều người Kitô hữu 
ngày nay nữa. 

Chuyện là Israel giao chiến với quân Phi-li-tinh. Họ bại trận. Chừng bốn ngàn 
người đã bị kẻ địch giết chết tại mặt trận. Trở về nhà, họ bàn luận với nhau về 
cách phục thù. Các kỳ mục quyết định cho kiệu Hòm Bia Giao Ước của Đức 
Chúa từ Silô về trại để phục vụ cuộc chiến của họ. Có Chúa ở giữa họ, họ sẽ đè 
bẹp bất cứ kẻ thù nào! 

Khi Hòm Bia xuống trại, “toàn dân Israel phấn khởi đã hò reo vang dội khiến đất 
rung chuyển”. Nghe tiếng reo hò, người Phi-li-tinh biết là Hòm Bia đã đến trại. 
Họ bảo nhau: “Một vị thần đã đến trại !” Theo kinh nghiệm, họ biết rằng vị thần 
này của Israel từng đánh phạt người Ai-cập để cứu dân mình. Nên họ rất sợ hãi. 
Như thế, về mặt tâm lý, sự hiện diện của Hòm Bia đã là một lợi thế cho Israel. 
Mới nghe biết có Hòm Bia về trại Israel mà họ đã khiếp sự như thế, huống hồ là 
rồi đây khi Israel sẽ cho khiêng Hòm Bia ra giữa trận chiến ! Thế nhưng chính vì 
biết tình thế đã trở nên vô cùng nghiêm trọng với họ, nên người Phi-li-tinh thay 
vì buông tay, lại tự động viên nhau phải can đảm lên để cứu lấy mình. Cuộc 
chiến lại nổ ra và, thật bất ngờ, dù có Hòm Bia Đức Chúa với mình, Israel vẫn 
đại bại, mạnh ai nấy chạy về lều của mình. Hòm Bia chẳng những không cứu họ 
lại còn bị chiếm đoạt, còn quân binh thì có tới ba mươi ngàn người tử trận. 

Thật là “khủng khiếp” cho Israel! Sao lại có thể như thế được? Thiên Chúa của 
mình cũng chịu thua quân Phi-li-tinh sao? Lòng tin của họ bị thử thách nặng nề. 

Nhưng đó có phải là niềm tin thật không? Bề ngoài có vẻ là niềm tin khi cho 
khiêng Hòm Bia ra ngay giữa trận địa nhưng kỳ thực đó là mê tín dị đoan. Hòm 
Bia Thiên Chúa chỉ còn là một thứ bùa, một “vật cầu may” mà thôi bởi vì lòng 
dạ Israel đã xa lìa Thiên Chúa từ lâu rồi. Trong các sách Tin Mừng sau này, 
chúng ta thấy mỗi lần ra tay cứu giúp một người gặp cảnh cùng khốn ngặt nghèo 
đến kêu xin Người, Chúa Giêsu thường giải thích: “Chính lòng tin của con đã 
cứu con!”. Yếu tố quyết định là lòng tin, đến nỗi Tân Ước viết rằng có khi Chúa 
Giêsu không làm được phép lạ nào cho người ta vì họ không tin (x. Mc 9,23-24; 
6,5). Và Chúa thì không muốn dùng phép lạ để ép cho người ta phải tin. 

Con người gồm có xác và hồn, có bề ngoài và bề trong; nói theo cách của một số 
người học thức, con người là tinh thần nhập thể. Bề trong bề ngoài đều cần thiết 
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cả. Thường thì bề trong (ví dụ tâm tình của ta, ý nghĩ của ta) phải được diễn tả ra 
bên ngoài trong lời nói, cử chỉ, hành động. Khi ta yêu mến ai, đương nhiên ta sẽ 
tìm cách biểu lộ tâm tình đó ra bên ngoài, hơn nữa, lắm khi nó tự bộc lộ ra dù ta 
không cố tình cố ý… Đức tin đích thực cũng thế. Thánh Gia-cô-bê quả quyết: 
đức tin không hành động là đức tin chết (x. Gc 2,17). Không có chuyện sống đạo 
hoàn toàn tại tâm. Nhưng nếu nói cách triệt để thì cái tâm, cái thái độ bên trong 
mới có tầm quan trọng quyết định, chứ không phải cái bề ngoài. Các cử chỉ, lời 
nói, hành động bề ngoài đôi khi phản bội ta, nghĩa là không diễn tả hết hay diễn 
tả đúng những gì ta ấp ủ trong lòng; tệ hơn, không hiếm khi chính ta dùng chúng 
để lừa dối kẻ khác. Thi hào Nguyễn Du viết trong Truyện Kiều: 

“Bề ngoài thơn thớt nói cười, 
Mà trong nham hiểm giết người không gươm” . 

Nhưng loài người lừa dối nhau chứ không thể lừa dối Thiên Chúa được vì Người 
thấu suốt lòng dạ chúng ta. 

Câu chuyện dân Israel thảm bại dù đã đưa Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa ra 
trận địa, nhắc nhở chúng ta hai điều trong đời sống đạo.  

Điều thứ nhất là một lời cảnh giác. Phải canh chừng đừng biến các hình thức, 
những dấu hiệu bề ngoài của lòng tin, vốn luôn luôn cần thiết, thành cái vỏ 
không ruột, cái xác không hồn, nhất là biến thành những thứ bùa chú, ma thuật, 
những cái máy tự động “ban ơn”, che chở chúng ta. Ảnh đeo cổ, tượng thánh gắn 
trên xe hay đặt trong nhà ngoài ngõ, nước thánh rảy trên mình hay trên đồ vật, 
làm tuần tam nhật hay cửu nhật, giữ chín lần liên tiếp thánh lễ ngày thứ sáu đầu 
tháng, đi hành hương v.v. , tự bản thân chúng không có sức thiêng nào cứu vớt 
chúng ta cả. Hiệu năng của chúng là do tự Thiên Chúa ban cho khi ta làm những 
việc đó với lòng tin yêu Chúa. 

Điều nhắc nhở thứ hai, chính là một lời động viên người tín hữu sống đức tin, 
chứ không chỉ giữ đạo. Người Kitô hữu tiên vàn là người tin vào Chúa Giêsu 
Kitô, Đấng đã chết và sống lại cho hết thảy mọi người. Họ sống niềm tin ấy bằng 
sự gắn bó trọn vẹn với Người, hoàn toàn tín thác vào Người và, vì yêu mến 
Người, họ cố gắng tuân giữ các điều Người dạy bằng cách ra sức đem Tin Mừng 
của Người ra thực hành trong suốt cuộc đời. Họ biết rằng chính nhờ đức tin mà 
họ được cứu độ như Chúa đã phán: “Ai tin Ta sẽ sống muôn đời” (Ga 6,47). Đức 
tin soi sáng cuộc đời họ, làm cho nó có một ý nghĩa. Những việc sùng kính, 
những việc đạo đức có mục đích giúp các môn đệ Chúa Kitô sống cho ra người 
Kitô hữu hơn, gia tăng đức ái trong họ tức là lòng mến Chúa yêu người. Những 
việc đó đòi hỏi người ta phải có đức tin trước đã. Thiếu đức tin, chúng sẽ chẳng 
có ý nghĩa gì và sẽ giống như những chiếc bình rỗng. 
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Nên lưu ý rằng Giáo Hội không đặt các việc sùng kính ngang hàng với Lời Chúa 
và các Bí Tích. Ta không thể bỏ qua Lời Chúa và các Bí Tích được, trái lại ta 
vẫn có thể cầu nguyện với Đức Mẹ, mà không dùng tràng hạt, vẫn có thể sùng 
kính Mẹ mà không đeo ảnh Ngài trên cổ, và hiển nhiên là việc tham dự tích cực 
thánh lễ ngày Chúa Nhật vẫn có giá trị hơn tất cả mọi thứ sùng kính riêng tư. Các 
việc sùng kính này không được phép trở thành một cánh rừng rậm trong đó 
người ta bị lạc hướng và không nhìn thấy cái cốt yếu nữa. Đối tượng cốt yếu của 
lòng tin là chính Thiên Chúa, Cha chúng ta và Đức Giêsu Kitô Con của Người, 
Đấng duy nhất có thể cứu độ chúng ta, cùng với Chúa Thánh Thần, Đấng thánh 
hoá chúng ta. 

Tóm lại, nếu thiếu những tâm tình căn bản trên đây và chỉ quan tâm làm các việc 
đạo đức bên ngoài, rồi nghĩ rằng nguyên các việc đó đã đủ để cho mình được 
Chúa cứu giúp và ban ơn cứu độ, thậm chí mình có quyền được ơn ấy, nếu như 
thế thì đó là bùa chú, là mê tín dị đoan, không phải là đức tin Kitô giáo. 

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Bi kịch từ người chồng nghiện đánh bài 

Trở thành người bị “bad credit” hơn 10 năm, không thể tự đứng ra mở một 
tài khoản điện thoại cho chính mình; căn bệnh suy thận ngặt nghèo quật cô 
ngã quỵ sớm hơn so với thời gian tiên liệu của bác sĩ; hai đứa bé lên 9 lên 6 
phải sống “lủi thủi tự lo cho nhau như những đứa trẻ mồ côi” vì mẹ cứ phải 
rong ruổi đi tìm bố ở các sòng bài; hiện tại “đứa con gái út ở tuổi thiếu nữ 
vẫn rất ít nói và có gương mặt trĩu buồn bởi những di chứng tâm lý còn để 
lại”… 

Đó là vài điều trong vô số điều mà Nhã Lan, nữ xướng ngôn viên khả ái của 
đài Little Saigon Radio và Hồn Việt TV, đã và còn đang phải hứng chịu vì 
có chồng “lỡ vướng vào con đường nghiện cờ bạc.” 

Pha trong nước mắt là một sự rắn rỏi và quyết đoán khi cô nói, “Tôi muốn 
câu chuyện này viết ra có thể khiến cho những ai mới thập thò đưa chân vào 
con đường bài bạc đọc được và sẽ kịp dừng lại vì di hại của nó là không 
lường.” 

Chuỗi ngày đau khổ bên người chồng nghiện đánh bài trong suy nghĩ “phải 
thắng được sòng bài” và tâm tư “cao ngạo” của một người vợ muốn dùng 
tình yêu để thách đố cùng các sòng bài rằng “sẽ mang được bố về cho 



 14

các con” như một cuốn phim đầy kịch tính, từ từ chiếu lại qua gần 10 tiếng 
đồng hồ tâm sự của người kỹ sư hãng Boeing có gương mặt và giọng nói 
thật đặc biệt này. 

Sự thật ngỡ ngàng 

Chưa bao giờ, thậm chí cả đến khi bước chân vào phòng VIP của sòng bài 
Commerce, sững sờ nhìn thấy chồng “mặc áo thun đen, jacket khoác ngoài 
rất bảnh, rất sang” đang ngồi tại đó, Nhã Lan vẫn tin là “anh không có đánh 
bài, anh đang bàn công việc với những người Đài Loan!” như lời chồng cô 
giải thích một cách “rất tự nhiên và bình thản” với cô khi đó. 

“Làm sao mà tôi tin rằng anh có thể trở thành con bạc được khi mà cả một 
thời gian dài trước khi cưới nhau, anh ở chung với nhóm bạn bè, cuối tuần 
nào họ cũng tổ chức đánh bài tại nhà mà có bao giờ anh tham gia đâu.” Nhã 
Lan giải thích cho sự “ngây thơ” của mình. 

Theo dòng ký ức, Nhã Lan bắt đầu câu chuyện từ thời cô và người đàn ông 
có tên Q.V, chồng cũ của cô, yêu nhau. 

“Bốn năm quen nhau ở thời sinh viên, anh là một con người hoàn toàn khác. 
Anh chỉ biết đi làm, đi học, kiếm tiền gửi về nuôi bố ở Việt Nam vừa ở tù 
cải tạo ra, lo cho mẹ bị đụng xe và nuôi các em ăn học. Tình yêu của tôi và 
anh là một tình yêu lãng mạn và lý tưởng.” Người phụ trách chương trình 
Tản Mạn Văn Học trên đài Little Saigon Radio kể. 

Cưới nhau vào cuối năm 1986, Nhã Lan trải qua những năm tháng hạnh 
phúc trong cuộc sống gia đình, dù rằng ngay từ đầu chồng cô đã bộc lộ 
thẳng suy nghĩ của anh là “phi thương bất phú,” và cô cũng sớm nhận ra 
“anh là một người rất thông minh nhưng láu cá, chỉ muốn làm giàu bằng con 
đường đi tắt, chứ không muốn đổ mồ hôi nước mắt.” 

Đến giờ, Nhã Lan vẫn chưa có câu trả lời là chồng cô lao vào bài bạc tự khi 
nào và nghiện bài từ bao giờ. Mọi việc chỉ dần hé mở khi người thợ sửa nhà 
báo cho cô biết “tấm check $10,000 anh ký trả tiền sửa nhà không 'cash' ra 
được.” 

Ngạc nhiên, nhưng đinh ninh rằng tiền mình hãy còn rất nhiều trong ngân 
hàng vì “thời đó nhà chỉ có khoảng $110,000 một căn mà lương tôi đến 
$70,000 một năm,” người phụ nữ có khuôn mặt luôn ngơ ngác với cuộc đời 
này tự ký một tấm ngân phiếu khác, ở một ngân hàng khác, để trả tiền cho 
nhà thầu. 
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Tuy nhiên, một lần nữa, cô ngỡ ngàng khi nghe nói “vẫn không lấy tiền 
được” kèm theo câu “cảnh báo”: “Hãy lên sòng bài Commerce tìm chồng.” 

“Tôi đến ngân hàng kiểm tra và không thể nào tin được khi số tiền trong đó 
là ‘âm’ $4.96.” Nhã Lan nhớ lại. 

Nhờ em trai chở đến Commerce Casino theo lời mách bảo, và cô đã nhìn 
thấy chồng mình ngồi rất đường hoàng trong phòng VIP của sòng bài như 
thế. Đó là năm 1993. 

Vũng lầy đầu tiên 

Không thừa nhận là mình đánh bài mà chỉ “bàn công việc với khách,” người 
đàn ông này còn giải thích với vợ về việc lấy sạch tiền trong ngân hàng là vì 
“Anh đang làm một cú làm ăn lớn nên phải rút hết tiền ra. Làm xong vụ này 
thì Lan không cần phải đi làm nữa, chỉ đi học, đi du lịch thôi.” 

Nhã Lan một mực tin vào lời nói dối của chồng. Đó cũng là thời gian cô bị 
mất việc ở hãng McDonnell Douglas, nên ban ngày Nhã Lan đi học y tá, 
chiều về trông nom quán cà phê nhạc do chồng cô sang nhượng lại “nhưng 
hơn cả năm trời coi lại sổ sách không có lấy được đồng nào đem về.” 

Từ lúc này, có những ngày chồng cô không về nhà. 

“Thời ấy không có cell phone, chỉ có 'beeper' thôi. Tôi nhắn thì anh gọi lại 
nói rằng phải chở khách đi coi nhà ở San Diego, bận rộn nên ở lại.” Nhã Lan 
cho biết quả thực lúc đó chồng cô cũng có làm nghề địa ốc, làm thuế. 

Cô kể, “Có một ngày từ quán cà phê trở về, tôi thấy tủ quần áo chất đầy tiền, 
những tờ tiền $100 cuộn lại, nhiều vô cùng. Không biết tiền ở đâu, tôi cũng 
không dám nói với ai, ‘beeper’hỏi nhưng không thấy anh trả lời.” 

“Thiệt tình lúc đó tôi vẫn không nghĩ rằng chồng mình đánh bạc mà chỉ sợ 
anh buôn bán ma túy thôi, nhất là khi thấy tiền cất trong tủ quần áo mà 
không bỏ vào ngân hàng.” Nhã Lan tiếp tục. “Thế nhưng hai ngày sau đi làm 
về thì lại thấy không còn tiền ở nhà nữa. Tất cả biến mất hết. Tim tôi lại giật 
thon thót. Ra nhà bank coi thì cũng không thấy có tiền, ngoại trừ tiền thất 
nghiệp của tôi.” 

Sau này, trong một lần tình cờ, Nhã Lan được một người quen, cũng là một 
người ghiện bài bạc, cho biết số tiền đó là do chồng cô thắng một trận lớn 
đến cả $50,000. 

Mang trong lòng nỗi hoài nghi càng lúc càng lớn nhưng cô không thể nào 
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gặp được chồng để hỏi cho ra lẽ. Một đêm, sau khi đóng cửa tiệm cà phê, 
nhìn thấy chồng ở nhà “trong dáng vẻ mệt mỏi rã rời và cần nghỉ ngơi,” Nhã 
Lan xin nghỉ học ngày hôm sau để “ở nhà hỏi chuyện cho ra lẽ vì không làm 
sao tôi gặp anh được hết.” 

Sau khi thuyết phục để chồng “nói thật chuyện gì đã xảy ra” thì cô được biết 
“anh đã thua hết tiền rồi và lý do anh đi miệt mài như vậy là để tìm đúng số 
tiền $120,000 về trả lại cho Lan. Anh sợ vợ con sẽ bỏ anh.” 

Bàng hoàng trước sự thật đó, nhưng người phụ nữ luôn tin vào tình yêu lãng 
mạn này vẫn khuyên chồng “Hãy quên số tiền đó đi! Hãy đi vào hãng tìm 
việc làm, dù lương thật thấp cũng được, nhưng công việc bận rộn sẽ không 
cho mình có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến chuyện đi đánh bài nữa.” 

Cô nhớ lại, “Anh đau khổ, anh khóc, anh hứa hẹn, anh ở nhà, lại chở con đi 
học, đi chơi, nấu ăn cho vợ. Khi không đi đánh bài, anh là một con người 
khác hẳn, một người chồng tốt, một người bố rất mực thương con, lo cho 
con.” 

Và đó chính là một trong những lý do khiến Nhã Lan kéo dài cuộc hôn nhân 
cho đến cuối năm 2000, sau 7 năm khám phá ra chồng mê cờ bạc. 

Tình yêu mãnh liệt "thua" ma lực của sòng bài 

Sau khi biết chồng nghiện bài bạc, cùng những điều nghe được từ bạn bè 
quen biết, Nhã Lan quyết tâm phải bằng mọi cách “hoán cải, kéo chồng trở 
về.” 

Nhã Lan tâm sự, “Khi đó, tôi tin vào tình yêu mãnh liệt của mình đối với 
chồng, tôi tin vào lòng yêu quý bố của hai đứa con tôi sẽ giữ chân được 
chồng tôi.” 

“Nhưng, cuối cùng, tôi và các con đã không thắng nổi ma lực của sòng bài,” 
không thắng nổi suy nghĩ điên rồ của người đàn ông “muốn ăn thua với sòng 
bài, muốn thắng được sòng bài.” 

Gần một năm rưỡi, Nhã Lan cứ phải sáng đi học, chiều lại trông quán cà phê 
kiếm thêm thu nhập, tối về đi khắp các sòng bài Commerce, Bicylce, 
Nordmandie, rồi Hollywood Park để tìm chồng. 

“Đứa con gái lớn của tôi khi đó suốt ngày mặc cái áo thun bố mua cho vì 'đó 
là áo bố mua và con mặc để đỡ nhớ bố.' Nó lại viết những mẩu giấy nhỏ 
'Chúa ơi ngôi sao nào tìm bố về cho con?' rồi bảo 'mẹ cầm cái này đưa cho 
bố, nói tụi con nhớ bố.'” Cô nói trong nước mắt. 
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Nhã Lan nhớ lại, “Thật ra anh đánh có lúc thắng có lúc thua, nhưng tiền 
trong checking, trong saving đều hết sạch sẽ. Những lúc thua bạc trở về, 
cũng có khi bị xã hội đen đánh bầm tím mặt, anh khóc, anh ân hận, anh 
muốn có ai chặt tay anh đi để không còn có thể đánh bài nữa. Những lúc anh 
như thế, cả nhà vui lắm, vì các con tôi rất thương anh. Nhìn anh ở nhà chăm 
sóc các con, tôi thầm nghĩ giá cứ như thế thì lâu lâu anh đi đánh một trận vài 
trăm đồng rồi về tôi cũng chấp nhận.” 

Thế nhưng! 

“Chỉ chừng một tuần, khi tiếng 'bíp bíp' từ beeper vang lên là anh lại đi. Có 
lần anh chở con bé đi học bơi, rồi nói với nó là anh đi mua kẹo cho nó 
nhưng anh quên nó luôn để đi đánh bài biền biệt cả tuần, cả tháng.” 

“Có đêm anh trở về, mắt anh long lên sồng sọc, tôi nghĩ anh không còn là 
anh nữa mà con ma cờ bạc đã nhập vào anh. Đó là những đêm tôi mất ngủ. 
Và các con tôi cũng không ngủ.” Người xướng ngôn viên quen thuộc với 
nhiều khán thính giả ưu ái tiếp tục câu chuyện khi màn đêm đã xuống. 

Ma lực của sòng bài, của những tiếng xúc xắc, của những lần thắng bạc có 
sức mê hoặc và quyến rũ lạ lùng. 

Từng vướng vào vòng lao lý khi FBI điều tra một đường dây “gian lận thẻ 
tín dụng của người Á Châu,” phải đi học lớp cai nghiện cờ bạc, phải ra vào 
trình diện cảnh sát, phải đeo còng điện tử ở chân... thế nhưng nỗi ngại 
ngùng, sợ hãi đó dường như đều biến mất khi con nghiện bài trỗi lên. 

Cô nhớ, “Có lần tôi bế con bé nhỏ, chân không mang dép, chạy theo níu áo 
anh lại, năn nỉ anh đừng đi nhưng anh vẫn nhất định đi nói là để mang tiền 
về trả lại cho tôi. Có lúc anh cầm dao rượt tôi chạy trong garage. Có lần anh 
vung tay hất tôi để anh đi khiến mắt tôi sưng bầm mà tôi vẫn không dám đi 
bệnh viện vì sợ cảnh sát sẽ hỏi. Tôi không bao giờ muốn anh bị bắt.” 

Thậm chí có lần căn bệnh suy thận của Nhã Lan trở nên trầm trọng, bác sĩ 
yêu cầu cô phải vô bệnh viện để theo dõi bệnh tình. Vậy mà, “Ngày tôi về, 
dù đã dặn dò trước nhưng anh vẫn mải miết ngồi trên sòng bài mà quên đón 
tôi. Chưa hết, vừa vào đến nhà thì điện thoại từ ngân hàng cũng gọi về báo 
cho biết có hai tấm check rút số tiền $10,000 ký tên chồng tôi. Sau đó, khi 
chứng từ ngân hàng gửi về, tôi biết ngay trong đêm tối tôi vào bệnh viện, 
anh đã đi đến sòng bài để đánh bạc và thua tiếp.” Nhã Lan chua chát. 

Bi kịch chồng chất bi kịch 
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Không chỉ là chuyện Nhã Lan bắt đầu “nợ như chúa chổm” vì “anh mượn 
nợ hay cầm xe rồi thì cứ đưa số điện thoại của tôi cho họ đòi” mà “cả gia 
đình đều xa lánh và từ tôi vì họ nói tôi quá mê muội khi cứ níu kéo cuộc hôn 
nhân này.” 

Tuy nhiên, điều khiến Nhã Lan đau đớn nhất cho đến bây giờ, chính là 
những “di hại để lại trên những đứa bé con.” 

“Mẹ mải miết đi làm, đi tìm bố, ở nhà con bé 9 tuổi phải tắm cho con bé 6 
tuổi, tự học một mình, thui thủi chơi với nhau, có khác gì những đứa trẻ mồ 
côi đâu.” Cô nghẹn ngào. 

Và còn gì khiến người mẹ quặn lòng hơn khi chứng kiến cảnh con mình vào 
tiệm kem chỉ chọn cây cà rem $1, trong lúc các anh chị em họ của nó mua 
mỗi ly kem với giá $3-$4, và còn nói với em, “Mẹ hết tiền rồi, đừng đòi mẹ 
mua gì quá $1, mẹ phải để dành tiền cứu bố.” 

“Tôi từng ước ao tôi sẽ là một người mẹ yêu con, thương con, tôi sẽ là người 
dạy con tôi học, chơi với nó, ôm ấp vỗ về nó. Nhưng từ khi con bé lên 3 tuổi 
là tôi đã không còn làm được những điều đó nữa. Chúng như cỏ dại mọc bên 
đường. Các con lớn lên không trở thành những đứa trẻ nổi loạn và hư hỏng 
là một phép nhiệm màu, là sự may mắn của tôi.”Trong đêm, tiếng của người 
mẹ tự vấn nghe điếng lòng. 

Cô bật khóc, “Tôi đã không đóng tròn vai làm một người mẹ. Chúng thiếu 
cha và thiếu luôn cả mẹ. Tôi chỉ muốn thách đố với sòng bài, muốn 'tận 
nhân lực tri thiên mệnh' nhưng cuối cùng tôi phải nói với con tôi rằng 'mẹ 
không đủ sức để mang bố về cho các con'.” 

Nhã Lan tâm sự, “Nếu quay trở lại, tôi cũng sẽ không ly dị anh liền, tôi vẫn 
cho anh cơ hội và thời gian sửa đổi nhưng tôi sẽ biết dừng sớm hơn để dành 
thêm thời gian lo cho hai con tôi.” 

Năm 2000, khi chuẩn bị làm hồ sơ 'refinance” lại ngôi nhà, Nhã Lan mới 
biết mình là một con nợ lớn của các ngân hàng và điểm tín dụng của cô xấu 
một cách tệ hại. 

“Thì ra là từ những năm trước đó, hết tiền hết bạc, anh đã dùng tên và số an 
sinh xã hội của tôi để mở gần 20 thẻ tín dụng và cái nào cũng xài đến cạn 
kiệt mà nợ không trả. Ngày đó tôi đi làm miệt mài không có thời gian ở nhà 
để mà kiểm tra thư từ gửi đến. Anh lấy và cất hết.” Cô kể. 

Không còn lựa chọn nào khác, Nhã Lan quyết định ly dị với người đàn 
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ông này, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm, với một nửa thời gian 
trong đó là bi kịch của một người vợ có chồng nghiện bài bạc. 

“Chồng cũ của tôi có thể buồn vì nghĩ rằng tôi nói xấu anh nhưng tôi biết 
mình cần phải nói để đừng ai bị rơi vào hoàn cảnh như thế. Con người khi 
đã rơi vào nghiện cờ bạc đã không còn là con người bình thường nữa. Làm 
sao anh đổi được ánh mắt của mọi người đối với anh?” 

Hơn 10 năm chia tay với người chồng Nhã Lan từng yêu thương và tôn thờ, 
nhưng nỗi đau ngày nào dường như vẫn còn nhiều lắm nơi một góc lòng cô, 
âm ỉ. 

Bên ngoài, trời vẫn còn chìm trong bóng tối, dù rằng đêm đã bước sang ngày 
mới... 

Ngọc Lan 

 

 

  

 
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 


