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CN VI PHỤC SINH 
TIN MỪNG 
Ga 14,23-29 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn 
đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời 
Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, 
và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. 
Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ 
lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là 
của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai 
Thầy. Thầy đã nói với các con những 
điều này khi còn ở với các con. Nhưng 
Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ 
sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ 
dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho 
các con tất cả những gì Thầy đã nói với 
các con. Thầy để lại bình an cho các con, 
Thầy ban bình an của Thầy cho các con. 
Thầy ban cho các con không như thế gian 
ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến 
và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy 
nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy 
trở lại với các con. Nếu các con yêu mến 
Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy 
về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. 
Giờ đây Thầy nói với các con trước khi 
việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các 
con tin”.   
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Ơn bình an  

Flor McCarthy 
Một số người thường hay tức giận trong lòng và kết quả là họ thiếu sự bình an 
trong trí óc và sự thanh thản trong linh hồn. Nhưng có những người khác có 
được sự bình an nội tâm và họ làm cho đời sống của họ khác hẳn. 
Hai người láng giềng, James và John cày đất trên hai cánh đồng sát liền nhau. 
Mặt trời chói chang trên họ và trên mặt đất cứng, nhiều đá sỏi. James có tính khí 
hắc ám. Ông quất roi da vào lưng con ngựa. Tuy nhiên, sự đánh đập ấy càng làm 
cho con ngựa thêm ương ngạnh và không chịu hợp tác với chủ của nó. James tin 
chắc rằng lúa mì của người láng giềng sẽ mọc cao hơn của ông. Và cứ mỗi lần 
ông nhìn qua người láng giềng, ông có cảm tưởng rằng ông này đang cười nhạo 
ông. 

Trái lại, John có tính khí trầm tĩnh. Ông im lặng làm việc và làm tốt, mặc dù cực 
nhọc và đau đớn. Thỉnh thoảng, ông dừng lại cho ngựa được nghỉ ngơi. Ông nhìn 
qua người láng giềng và thấy rằng ông này ở tình trạng rất dao động, ông muốn 
giúp đỡ người láng giềng, nhưng ông biết rằng khi ông tất bật như thế thì tốt hơn 
nên để ông ta làm một mình. 

Sự khác nhau giữa hai người láng giềng không do những điều kiện bên ngoài của 
đời sống họ mà do tình trạng bên trong của tâm trí họ. Chúng ta nhìn thế giới và 
người khác, không được như bản chất của họ nhưng theo bản chất của chúng ta: 
suy bụng ta ra bụng người.  

John vui sống với sự bình an và thanh thản nội tâm. Còn James sống trong tình 
trạng rối loạn nội tâm. Không có trở ngại nào lớn hơn trong mối quan hệ tốt đẹp 
với người khác bằng việc mình khó chịu với chính mình. 

Bình an là khát vọng của mọi người, ở mọi nơi và mọi thời. Nhưng thực ra có lẽ 
chưa bao giờ nhân loại được hưởng một sự bình an toàn diện và phổ quát. Người 
ta có thể dập tắt ngọn lửa chiến tranh, có thể áp đặt một nền hòa bình, ký kết 
những bản hòa ước. Nhưng không ai có thể hiểu thấu lòng người để có thể đem 
lại được sự bình an vào tận cõi sâu thẳm bên trong; bởi vì ít có ai có được bình 
an thực sự trong lòng mình để có thể chia sẻ cho người khác. Con người chỉ có 
thể xây dựng hòa bình bên ngoài, nhưng không có khả năng chế ngự, điều khiển 
được những đợt sóng ngầm vẫn luôn sôi sục trong đáy lòng của mỗi cá nhân. Bởi 
vậy, hòa bình trên thế giới từ trước đến nay thường chỉ là những nền hòa bình giả 
tạo, mong manh, tạm thời. Dĩ nhiên có được hòa bình đó vẫn còn tốt hơn là 
không. 

Người Kitô hữu phải là những người tác tạo và tái tạo hào bình, những người 
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làm chứng cho hoàn bình trong thế giới bằng cuộc sống không bạo lực và bằng 
cách sống đồng tâm nhất trí với nhau. Điều kiện cần thiết là phải tin vào Chúa 
Giêsu Kitô là Ngôi Lời được Cha sai đến loan báo Tin Mừng bình an (Cv 10,36), 
phải tuân giữ Lời Chúa, và như vậy chúng ta sẽ có được sự hiện diện của Chúa 
trong chúng ta, như Chúa Giêsu đã tỏ cho biết: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời 
Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở trong người 
ấy” (Ga 14,23). Có Chúa hiện diện trong chúng ta, chúng ta sẽ không còn lý do 
nào để phải lo lắng, sợ hãi. Sợ hãi, lo lắng, chứng tỏ một tâm hồn xao xuyến, 
chưa được ổn định, chưa được bình an và là một tâm hồn không có Chúa ngự trị. 

Muốn xây dựng hòa bình của Chúa, chúng ta phải là những con người hiếu 
hòa, đã được ổn định và bình an trong tâm hồn. Nếu chúng ta còn để cho dục 
vọng làm chủ mình; nếu chúng ta còn khư khư bám víu sự sống mình một cách 
ích kỷ; nếu chúng ta còn sợ mất mát những của cải, hoặc phải bảo vệ chúng để 
hưởng thụ; nếu chúng ta còn muốn thống trị kẻ khác, làm sao chúng ta có thể 
gieo rắc bình an và xây dựng được hòa bình? Muốn xây dựng hòa bình ở bình 
diện lớn, thiết tưởng phải bắt đầu từ những bình diện nhỏ, vừa tầm tay, từ cá 
nhân, trong gia đình, đến xã hội, đất nước và lan tỏa đến toàn thế giới. 

Cuối cùng, phải chăng Thánh lễ là một lời cổ vũ mạnh mẽ cho hòa bình và là 
một sự thúc đẩy người Kitô hữu dấn thân xây dựng hòa bình? Khi chúng ta chia 
sẻ bình an của Chúa cho anh chị em, chúng ta cam kết sống an hòa, yêu thương 
và dấn thân đem lại hòa bình, an vui, hạnh phúc cho mọi người. Và lời chúc cuối 
lễ của vị chủ tế là chúc anh chị em ra đi với sự bình an của Chúa Kitô, ra đi 
mang theo một cái gì đó của Nước Thiên Chúa cho mình và cho kẻ khác. 

 
SỐNG ĐẠO 

 

THIÊN TÀI THOMAS EDISON 
Một ngày kia, một cậu bé bị tật điếc 50% cầm về cho cha mẹ lá thư báo tin của 
nhà trường là cậu bị đuổi học vì trí khôn quá kém. 
Đọc qua lá thư, mẹ cậu không những không nổi giận mà còn bênh vực cậu và bà 
trả lời cho nhà trường như sau: “Con tôi không quá ngu muội đến độ không còn 
học được gì nữa, từ nay tôi sẽ đích thân dạy cho con tôi”.  Và cậu bé có tật lãng 
tai bị nhà trường đuổi không cho học nữa đó là thiên tài Thomas Edison, người 
đã phát minh ra nhiều kỹ thuật khoa học còn được xử dụng cho tới ngày nay, 
chẳng hạn như phát minh ra bóng đèn điện, máy chiếu phim, dĩa ghi âm. Khi ông 
chết rồi người ta đếm được ông đã có hàng trăm bằng cấp thị thực phát minh về 
công lao của ông. 
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“Con tôi không quá ngu muội đến độ không còn học được nữa. Tôi sẽ đích thân 
dạy học cho con tôi”. Tình thương và thái độ của người mẹ đối với con mình là 
Thomas Edison có thể nhắc chúng ta về tình thương và thái độ của Thiên Chúa 
đối với mỗi người chúng ta.  Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta 
mặc dầu chúng ta là những tội nhân.  Thiên Chúa không bao giờ ngừng yêu 
thương chúng ta dù chúng ta sống xa Ngài.  Ngài đã so sánh tình yêu của Ngài 
như tình yêu của một người mẹ hiền và còn hơn tình yêu của người mẹ hiền 
nữa “Giả như người mẹ có thể quên con cái mình, thì Ta, Ta sẽ không bao giờ 
quên con”.  Và Chúa Giêsu khi rao giảng Tin Mừng đã dùng hình ảnh vị chủ 
chăn đi tìm chiên lạc để mạc khải cho chúng ta tình thương của Thiên Chúa đối 
với con người.  Thiên Chúa, Đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong 
những kẻ bé mọn phải hư mất. 
  
Những lời dạy của Chúa Giêsu gia tăng niềm hy vọng nơi mỗi người trong chúng 
ta.  Ngài tận dụng những gì Ngài có thể làm để biến đổi chúng ta, để giúp chúng 
ta phát triển những tài năng mà Ngài ban cho chúng ta.  Nếu không có tình 
thương của người mẹ thì Thomas Edison bị nhà trường đuổi kia sẽ không phát 
triển được hết tài năng của mình.  Cũng vậy, nếu Thiên Chúa không yêu thương 
và kiên nhẫn nâng đỡ thì có lẽ chúng ta không làm được gì.  Nhưng chúng ta 
cũng đừng ỷ lại, đừng lạm dụng tình thương của Chúa, đừng dừng lại trong 
những tật xấu ươn hèn của chúng ta.  Hơn nữa, chúng ta cũng được mời gọi noi 
gương Chúa đối xử với chúng ta như thế nào để đối xử với anh chị em xung 
quanh như vậy.  Thiên Chúa kiên nhẫn yêu thương chúng ta thì chúng ta cũng 
kiên nhẫn yêu thương anh chị em xung quanh như vậy.  Thiên Chúa không thất 
vọng về chúng ta thì chúng ta cũng đừng thất vọng về người anh chị em. 
Tình yêu thương là phương thế duy nhất Thiên Chúa dùng để phát triển tài năng 
nơi chúng ta thì tình yêu của chúng ta với nhau cũng giúp nhau thăng tiến cuộc 
sống mỗi người anh em chúng ta.  Hãy để cho Thiên Chúa yêu thương mình và 
xin Thiên Chúa giúp mình yêu thương anh chị em xung quanh như Ngài đã nêu 
gương để đừng ai bị loại bỏ ra ngoài khi Ngài ngự đến. 
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì phẩm giá, vì tài năng Chúa ban cho mỗi 
người chúng con. 
Xin giúp chúng con sống trong tình yêu Chúa và hăng say đóng góp phần của 
mình vào việc thăng tiến anh chị em xung quanh, thăng tiến xã hội, môi trường 
chúng con đang sống hàng ngày. 
Xin cho chúng con được luôn tin tưởng vào tài năng Chúa ban cho chúng con để 
làm sinh sôi nén vàng Ngài đã giao cho. Amen! 

R. Veritas 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ kiên vững trong đức tin 

Theo Romereports, gần 100.000 người đã tham dự thánh lễ tại quảng trường 
thánh Phêrô vào sáng Chúa Nhật, 28.4.2013. Trong thánh lễ Đức Thánh Cha đã 
ban Bí tích Thêm Sức cho 44 người từ khắp nơi trên thế giới. 

Tại quảng trường Thánh Phêrô có rất nhiều thanh thiếu niên mới lãnh nhận Bí 
tích Thêm Sức hoặc chuẩn bị lãnh nhận Bí tích này. Họ đến từ khắp các giáo 
phận cùng với gia đình họ và Đức Thánh Cha đã nói chuyện trưc tiếp với những 
người này. 

Giây phút cảm động nhất trong thánh lễ là lúc cử hành Bí tích Thêm Sức. Đức 
Thánh Cha đã hôn tất cả những người lãnh nhận Bí tích. Khi lãnh nhận Bí tích, 
mỗi người đã trả lời các câu hỏi trong nghi thức bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. 

Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã gặp những người đã lãnh nhận Bí tích. Ngài đã 
có một cuộc nói chuyện sôi nổi với họ. 

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói với họ: là những người trẻ, các bạn phải bơi 
ngược dòng để bảo vệ đức tin trong đời sống. 

“Đó là một lời mời, tôi mời gọi các bạn trẻ lãnh nhận Bí tích hôm nay và cho 
những người khác nữa. Hãy kiên định trong hành trình đức tin với một niềm hy 
vọng vững chắc nơi Thiên Chúa. Đây là một bí quyết trong hành trình đức tin 
của chúng ta. Thiên Chúa sẽ cho chúng ta sự can đảm để bơi ngược dòng. Hãy 
chú ý, những người trẻ của tôi, đi ngược lại với lối sống hiện tại là điều tốt cho 
trái tim chúng ta, nhưng chúng ta cần can đảm để bơi ngược dòng.” 

Sau thánh lễ, Đức Giáo Hoàng đã đi một vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô 
trên chiếc xe Popemobile trong khoảng nửa giờ. Ngài đã chào đón khách hành 
hương và nhất là những khách hành hương khuyết tật đang đứng chào đón ngài. 
Đức Thánh Cha Phanxico muốn một Giáo hội bị tai nạn hơn là một Giáo 
hội bệnh hoạn 
23/04/2013 Trong sứ điệp nói với các giám mục Argentina, dịp các ngài họp 
khoáng đại, Đức Phanxicô đã cho thấy rằng ngài thích một Giáo Hội bị tai nạn 
khi phải đi ra ngoài, hơn là một Giáo Hội bệnh hoạn, khi cứ ru rú ở trong nhà. 
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc lại sự cần thiết dấn thân truyền giáo vì “một Giáo 
Hội không đi ra khỏi chính mình, sớm hay muộn sẽ bị bệnh hoạn trong bầu khí ô 
nhiễm do những đồ đạc trong đó Giáo Hội đã đóng kín mình”. 
Theo nghĩa này, ngài lấy lại nét chủ đạo của mình là khích lệ ra khỏi chính mình 
để đi đến các vùng ngoại vi của cuộc sống. 
Quả thế “có thể xảy đến cho một Giáo Hội vốn ‘ra khỏi chính mình’, những gì có 
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thể xảy đến cho một người khi người ấy ở trên đường: bị tai nạn”. Đức Phanxicô 
khẳng định: “Ngàn lần tôi thích một Giáo Hội bị tai nạn hơn là một Giáo Hội bị 
bệnh hoạn”. 
Ngài chẩn đoán căn bệnh này của Giáo Hội khép kín như là thái độ “tự quy 
chiếu” mà ngài mô tả những triệu chứng: “Nó tự chiêm ngưỡng mình, khép kín 
nơi chính mình. Nó hệ tại một sự quá say mê bản thân mình vốn dẫn chúng ta 
đến một sự trần tục thiêng liêng và đến chủ nghĩa giáo sĩ tinh vi và do đó ngăn 
cản chúng ta cảm nghiệm niềm vui êm dịu và mang lại sức mạnh loan báo Tin 
Mừng”. 
PHẢN ỨNG CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO PHÁP VỀ VIỆC QUỐC HỘI 
NƯỚC NÀY THÔNG QUA LUẬT HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI 
Sau khi Quốc hội Pháp biểu quyết chấp thuận luật hôn nhân đồng giới vào thứ 
Ba 23-4 vừa qua, người phát ngôn Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Giám mục 
Bernard Podvin, đã nói rằng ngài “hết sức buồn (...) mặc dù không hề bất ngờ về 
kết quả này”. Ngài nói thêm: “Nền dân chủ đại nghị đã được thể hiện. Nhưng 
một đạo luật gây tranh cãi như vậy sẽ không gắn kết được xã hội”. Đức cha 
Podvin còn nêu câu hỏi: “Nhìn vào các cuộc thăm dò và những người biểu tình, 
làm sao có thể nói rằng công chúng muốn có cải cách này?” Ngài khẳng định: 
“Giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục sử dụng quyền tự do ngôn luận của mình, như đã 
làm từ năm 2011 về vấn đề này, nhưng vẫn luôn tôn trọng thể chế và không dùng 
bạo lực”. Ngài tuyên bố: “Với những ai cho rằng như vậy là ‘bình đẳng’, tôi xin 
nói rằng hôn nhân là một nền tảng chứ không chỉ là nới rộng một quyền. Hoàn 
toàn vẫn có thể tôn trọng người đồng tính, mà không cần phê chuẩn luật cải cách 
này”.  
Đức Hồng y Philippe Barbarin cũng cho biết ngài rất buồn. ĐHY Tổng Giám 
mục Lyon đã tham gia đêm canh thức 23-4 trong ôn hoà tại quảng trường 
Bellecour ở Lyon để phản đối luật này. Ngài nói với các bạn trẻ: “Đêm nay là 
một đêm buồn, và chúng ta càng có lý do để giữ sự bình an. Chúng ta không cần 
thắng hay thua, nhưng cần làm chứng cho tình yêu sâu thẳm nơi tâm hồn mình. 
Trong Linh thao, Thánh Inhaxiô khuyên chúng ta: khi buồn bã, đừng đổi hướng”. 
Trong một thông cáo, Các Hiệp hội Gia đình Công giáo (AFC) đã nói đến tính 
“khốc liệt” khi bỏ phiếu, cho thấy “chính phủ đã đẩy nhanh tiến độ làm luật. (...) 
Ngay từ đầu, phương pháp này đã dựa trên sự thiếu đối thoại và sự chia rẽ của 
người Pháp một cách hữu ý”. Nói về việc “thông qua đạo luật bằng bạo lực”, 
việc “tranh luận giả tạo”, và về “sự rạn nứt không thể đảo ngược trong xã hội 
Pháp”, AFC “sẽ quan tâm theo dõi các hoạt động về luật này trong những ngày 
sắp tới”. AFC cũng sẽ “tiếp tục hoạt động của mình trong lĩnh vực này để thăng 
tiến hôn nhân và mối quan hệ gia đình như đã được quy định tại Bộ luật Dân sự 
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và Luật Gia đình và như kinh nghiệm của đại đa số các gia đình ở Pháp”. Về 
phần mình, Đức giám mục Louis Sankalé, giám mục giáo phận Nice, trong một 
tuyên bố đăng trên trang web giáo phận Nice ngày 23 tháng 4, đã lên tiếng tố 
giác cuộc tấn công nhắm vào một cặp đồng tính ở Nice hôm thứ Bảy 20-04. Đức 
giám mục Sankalé viết: “Cuộc tấn công này theo ý kiến chúng tôi là một hành vi 
rất đáng chê trách. Chúng tôi cực lực lên án hành vi này. Không gì có thể biện 
minh cho những hành vi như thế”. Đức giám mục Sankalé nhắc lại rằng “việc 
đón nhận những người khác” là một trong những xác tín đã được Công nghị mới 
đây của Giáo hội Công giáo ở Alpes-Maritimes nêu rõ. (Minh Đức, WHĐ 28-04-
2013/ La-croix, 24-04-2013)  
 
ĐTC PHANXICÔ GỌI ĐIỆN CHO THỢ ĐÓNG GIÀY Ở ARGENTINA 
ĐỂ NHỜ SỬA GIÀY 
CNA 19-04-2013)ĐTC Phanxicô, người nhanh chóng được biết đến với tính cách 
mộc mạc, sẽ tiếp tục dùng đôi giày đen giản dị của ngài và đã gọi điện cho thợ 
đóng giày của ngài từ quê nhà Buenos Aires, Argentina, để nhờ sửa giày cho 
ngài.  

Suốt 40 năm, người thợ đóng giày 81 tuổi Calos 
Samaria đã cung cấp giày từ cửa hàng của ông ở 
ngoại ô thủ đô của Argentina cho Đức Hồng y 
Jorge, trước khi ngài được bầu làm Giáo hoàng. 
“Xin chào ông Samaria, Bergoglio đây”, cuộc trò 
chuyện qua điện thoại bắt đầu. 
“Nhưng đây là ai vậy?” - người thợ đóng giày 
phản ứng với sự ngạc nhiện. 

“Ông Samaria, Phanxicô đây, Đức Giáo hoàng đây mà!” - Đức Thánh Cha 
trả lời. 
Theo chương trình Đài Phát thanh Brazil, Đức Thánh Cha nói với 
ông Samaria: “Không đóng giày đỏ nhé, đóng giày đen bình thường như mọi 
khi thôi.” 
Ông Samaira cho biết giày mà ĐTC Phanxicô mang “đơn giản và làm bằng 
da thuộc màu đen, với mũi giày mềm và không trang trí”. 
“Ngài không muốn đi giày mới, tôi chỉ sửa những đôi giày cũ cho ngài”, 
ông Samarianói. 
Tuy nhiên, ông cho biết thêm là ông có ý định “đóng một đôi giày mới cho 
ngài, nhưng đơn giản thôi, vì ngài nói tháng 5 này ngài có thể đi thăm 
viếng”. 
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Phó Giám mục Thượng Hải đã chết: trải qua 18 năm trong tù và 9 năm 
trong trại cải tạo 
RomeReports đưa tin, Vatican đã ban hành một tuyên bố để vinh danh Giám 
mục Trung Quốc, Aloysius Jin Luxian, người đã qua đời vào ngày 27.4, hưởng 
thọ 96 tuổi. Ngài đã dành gần một phần ba cuộc đời sau song sắt cho chính đức 
tin của mình. 
Đức giám mục Jin Luxian thuộc Hiệp hội Công giáo Yêu nước, và được sự công 
nhận từ Vatican sau năm 2000. 
Trong tuyên bố, Ban Thư ký Nhà nước nói rằng, Đức giám mục Jin Luxian được 
quý mến và tôn trọng bởi nhiều người, và những người thực hiện công việc mục 
vụ, và giá trị công việc mục vụ không chỉ để xây dựng giáo phận, mà còn cho cả 
Trung Quốc. 
Đức giám mục Jin Luxian từng nói rằng, ở Trung Quốc, nếu một giám mục 
mạnh mẽ, thì Hiệp hội Yêu nước sẽ rất yếu. Nhưng nếu một giám mục yếu, Hiệp 
hội Yêu nước sẽ rất mạnh. Ở Thượng Hải, tôi có một Hiệp hội Công Giáo Yêu 
nước, nhưng các thành viên đều rất vâng lời tôi. 

 
SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

 
Chúc Mừng 
CĐ ĐMLV hân hoan chúc mừng 2 em Phanxico Xavie Phạm Long & Martha 
Mai Thị Trúc Dân trăm năm hạnh phúc.   
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn hiện diện trong mái ấm của 2 em để 
gia đình 2 em trở thành một gia-đình-Thánh-Gia tràn đầy tình Chúa tình người. 
Chân thành mến chúc. 
CĐ ĐMLV 
Tiệc mừng 
Ông bà Phạm Thành & Nguyễn Thanh trân trọng kính mời cha quản nhiệm và 
quý ông bà anh chị em trong CĐ ĐMLV đến dự tiệc mừng: 
_ con dâu Teresa Mai Thị Trúc Dân gia nhập Hội Thánh Chúa. 
_ hai con Phanxico Xavie Phạm Long & Teresa Mai Thị Trúc Dân nên nghĩa vợ 
chồng theo nghi lễ Công Giáo. 
Ngày giờ: sau Thánh lễ CN 5/5/2013 
Địa điểm: tư gia 26677 Peachwood Dr., Murrieta, CA 92563 
Trân trọng kính mời. 
Ông bà Phạm Thành & Nguyễn Thanh 
Thư cám ơn 1 
From: NGUYEN NGOC HA <mariaha109@yahoo.com> 
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To: tronguyen59@yahoo.com  
Sent: Tuesday, April 23, 2013 6:43 AM 
Subject: Fw: CAM ON 
Kinh thua Cha JOSEPH TRONG NGUYEN! 
Con la MARIA NGUYEN NGOC HA, Con la 1 Bac Si trong nha dong DA 
MINH ROSA -LIMA.Con dang o  giao xu MỸ THẠCH,huyen CHƯ SÊ, tinh 
GIALAI, giao phan KONTUM, 
con lo viec cham soc suc khoe va cac cong viec xa hoi cho nguoi ngheo thuoc 3 
sac toc: JRAI, BAHNAR,SE DANG. 
Lan dau tien con duoc nghe ten Cha va cong doan DUC ME LA VANG trong su 
bat ngo va vui  mung. Con rat cam on Cha va moi thanh vien trong cong doan 
DUC ME LA VANG da quan tam va the hien tinh yeu thuong den nhung nguoi 
ngheo kho... 
Thua Cha: qua co Lien ma con da nhan duoc 10.250.000 dong VN, So tien nay 
cua Cha va cong doan da goi ve day. 
Con xin hoi: So tien nay Cha va cong doan muon con dung trong viec gi? con 
xin liet ke 1 so cong viec  ma con dang lam cho nguoi dan toc thieu so JRAI nhe: 
* Mua thuoc de kham chua benh cho nguoi  benh cui ( phong) 
* Phat luong thuc( gao, mi tom,  nuoc mam..)cho nguoi gia neo don, nguoi benh, 
dac biet la nhung nguoi benh cui nang da bi cut tay chan khong con kha nang lao 
dong. 
* Lam nha hoac lam gieng nuoc cho nguoi cui 
*Mua sua cho ba me dang  mang thai hoac cho con bu. 
* Mua qua banh, tap vo cho tre em ngheo ... 
Thua Cha, Nhu cau cham soc,phuc vu nhung nguoi kem may man o noi day 
can rat nhieu,  chuung con xin Cha va  toan the cong doan luon yeu thuong cau 
nguyen cho chung con la nhung nguoi di phuc vu va nhung nguoi dang duoc 
phuc vu. 
 Xin Thien Chua luon chuc lanh va ban nhung on can thiet tren Cha cung toan 
the moi nguoi trong cong doan Duc Me La Vang. 

Kinh Thu: Con Maria Nguyen Ngoc Ha 
Thư cám ơn 2 
From: thi mat dinh <maridmat@yahoo.com> 
Date: 2013/4/23 
Subject: Thư báo và cám ơn 
To: "kimoanhthivu@gmail.com" <kimoanhthivu@gmail.com> 
 
Kính Cha quản Nhiệm và Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang rất quý mến, 
Lời đầu tiên của Con là. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ 
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Lavang, phù hô và ban muôn phúc lành của Chúa trên Cha và cộng Đoàn. 
Kính thưa Cha và Cộng Đoàn, Con cám ơn Cha và Cộng Đoàn rất nhiều đã tiếp 
tục thương nguyện vọng của Caritas Giáo Phận Mỹ tho nói chung, của Con và 
các Em học sinh nghèo nói riêng qua món Quà ( 300 USD ) được trích ra từ 
những tấm lòng quảng đại, sự hy sinh to lớn để ,chia sẻ sự thiếu thốn của những 
học sinh hiếu học . Con tin rằng, sự hy sinh, cho đi một cách nhưng không của 
Cha và Cộng Đoàn chắc chắn không bị rơi vào quên lãng mà trái lại sẽ luôn được 
Thiên Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót, thấu suốt mọi sự sẽ bù đắp lại cho 
Cha và Cộng Đoàn không những tương xứng mà còn gấp bội lần vượt quá lòng 
mong ước của Cha và Quý Vị.Con sẽ chuyển số tiền của Cộng Đoàn cho Cha 
Giám Đốc Caritas và Con cũng sẽ chuyển thư cám ơn của Cha Giám Đốc theo 
địa chỉ của Chị Oanh. 
Một lần nữa Con cám ơn Cha và Cộng Đoàn. Con kính chúc Cha và Cộng Đoàn 
An Lành- Hạnh Phúc- nhiều Niềm Vui, để Cha và Cộng Đoàn mãi mãi là những 
Chiếc Cầu Nối Tình Thương và Hy Vọng cho những người bất hạnh và những 
em học sinh nghèo được cắp sách tới trường.  
Kính xin Cha và Cộng Đoàn cầu nguyện cho Con. 
Kính thư, 
Nt. Maria Đinh Thị Mát 
(Thành Viên BĐH Caritas Mỹ Tho ) 
Thông Cáo từ văn phòng Giáo Xứ 
Văn phòng Giáo Xứ đang tìm kiếm những tình nguyện viên làm việc một 
ngày một tuần giúp đếm tiền dâng cúng (collections) trong các Thánh Lễ 
CN, sau đó lập sổ sách lưu. Những ai có kinh nghiệm về thâu ngân viên và 
biết sử dụng Microsoft Excel là một lợi thế. 
Quý vị nào muốn làm việc thiện nguyện xin liên hệ: 
Martha: 951.325.7707 
Jerry Schall: 951.325.8942 

Lớp Học Dẫn Nhập vào Kinh Thánh cho Trẻ Em: 17/6/ 2013 - 21/6/2013 

Dành cho các em từ lớp 1 đến lớp 6 
Học phí: 1 em: $35.00; 2 anh chị em: $65.00  
Thời gian: 9:00 am – 1:00 pm 
Địa điểm: Monteleone Meadows & Spencer Crossing Sports Park 
Ghi danh: Trí Mai 951.795.0120 

Thông Cáo từ Ca Đoàn Thánh Linh/ CĐ ĐMLV 

Nhằm mục đích phát triển tài năng và phục vụ Thánh Nhạc, Ca Đoàn đang 
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tìm kiếm các tài năng trẻ để hướng dẫn các em đệm đàn trong nhà thờ. 

Điều kiện: ham thích âm nhạc, sẵn sàng phục vụ nhà thờ. 

Chương trình học: miễn phí, bắt đầu từ mùa hè 2013 

Liên hệ: Kelly Nguyen: kelhnguyen@gmail.com 
 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
 
Hỏi: Có phải cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ không? 

Chúa nhật IV Phục Sinh được gọi là Chúa nhật Chúa chăn chiên lành và là Ngày 
cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Dĩ nhiên là cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ nhiệt 
tình và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa để dấn thân trong đời sống linh mục 
và tu sĩ, nhưng đừng quên còn phải cầu nguyện cho chính các linh mục, để họ 
sống đúng với ơn gọi cao quý Chúa đã ban và trở thành những mục tử như lòng 
Chúa ước mong. 

Đức giáo hoàng Phanxicô mới thi hành thừa tác vụ thánh Phêrô được một tháng 
nhưng đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt nơi lòng người. Qua hình ảnh của ngài, có 
thể thấy được những nét đẹp trong chân dung linh mục mà Dân Chúa ước mong. 
Cha Roger Landry, bình luận viên của cơ quan thông tấn EWTN về Mật nghị 
hồng y 2013, đã tóm tắt những nét chính trong chân dung linh mục qua hình ảnh 
Đức giáo hoàng Phanxicô. 

Trước hết là sự đơn giản trong đời sống linh mục. Dù các linh mục giáo phận 
không có lời khấn khó nghèo, nhưng các ngài được kêu gọi sống đời giản dị. 
Đáng tiếc là nhiều khi, người tín hữu không cảm nhận được điều này khi thấy 
hàng giáo sĩ đi những loại xe đắt tiền, ra vào những nhà hàng sang trọng, và nhà 
ở của linh mục đầy những thiết bị xa hoa. Lối sống của Đức giáo hoàng 
Phanxicô khi là hồng y ở Buenos Aires chắc hẳn là lời mời gọi các linh mục xét 
lại cách sống của mình: ngài ở trong một căn hộ nhỏ thay vì ở dinh thự giám 
mục, sử dụng phương tiện công cộng thay vì đi xe hơi với tài xế riêng. 

Thứ hai, trong suốt thời gian làm Tổng giám mục Buenos Aires, ngài phê phán 
mạnh mẽ những linh mục có lối sống "hai mặt". Năm 2010, trong cuốn El 
Jesuita, cuốn sách hình thành từ những cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về câu nói 
quen thuộc của một số tín hữu: "Tôi tin Chúa nhưng tôi không tin các linh mục", 
Đức hồng y Bergoglio đã thẳng thắn trả lời: "Nhiều linh mục sống không xứng 
với lòng tin của các tín hữu". Ngài muốn thay đổi điều đó bằng cách kêu gọi, 
giúp đỡ, đòi hỏi các linh mục sống đúng với căn tính của mình. 

Thứ ba, gắn liền với đòi hỏi trên là sự sòng phẳng. Người ta ngỡ ngàng khi 
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thấy Đức Tân giáo hoàng, ngay hôm sau khi được bầu, đã ghé nhà trọ để đích 
thân trả tiền phòng và lấy đồ. Không chỉ đơn giản là một cử chỉ đẹp, đó còn là 
dấu chỉ thực sự về quan niệm sống bình đẳng với mọi người, không cho phép 
mình nhận bất cứ sự ưu đãi nào. 

Điều thứ tư là việc sử dụng quyền bính. Như ngài đã nhấn mạnh trong bài giảng 
khai mạc thừa tác vụ thánh Phêrô, quyền bính của linh mục là để phục vụ, để 
chăm sóc và bảo vệ con người, cách riêng là những người nghèo, yếu đuối, bị bỏ 
rơi. Giống như vị Mục tử nhân lành, linh mục phải trở thành tôi tớ chứ không 
phải ông chủ của người khác. Đây là điều hoàn toàn ngược lại với quan niệm tìm 
kiếm địa vị và lợi lộc trong hàng giáo sĩ. 

Thứ năm, Đức giáo hoàng Phanxicô kêu gọi các linh mục trở thành những 
người có lòng thương xót. Trong cuốn El Jesuita, bất cứ khi nào có linh mục xin 
ngài cho lời khuyên, ngài đều trả lời: "Hãy biết thương xót". Châm ngôn của 
ngài: Miserando atque eligendo (Được chọn và được thương xót) làm nổi bật ơn 
gọi của chính ngài, phát xuất từ cảm nghiệm về lòng Chúa thương xót năm 17 
tuổi khi đi xưng tội vào ngày lễ thánh Matthêu, vị tông đồ bị coi là kẻ tội lỗi 
công khai nhưng lại được Chúa kêu gọi. Trong huấn từ đầu tiên khi đọc kinh 
Truyền Tin, ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta không mệt 
mỏi, đó cũng là lời mời gọi các linh mục không ngừng ban tặng lòng thương xót 
của Chúa cho mọi người, trong cử hành bí tích cũng như trong đời sống hằng 
ngày. 

Thứ sáu, ngài kêu gọi các linh mục sống tinh thần phụng vụ đích thực. Chúng ta 
biết ơn Đức Bênêđictô XVI về những cải tổ phụng vụ. Đức Phanxicô sẽ tiếp tục 
sự cải tổ đó. Đức Bênêđictô XVI chịu ảnh hưởng của Romano Guardini, Đức 
Phanxicô cũng từng viết luận án tiến sĩ về Romano Guardini. Tuy nhiên đối với 
ngài, điều quan trọng là chiều kích nội tâm chứ không chỉ là những thay đổi bên 
ngoài. Chính Chúa Giêsu, chứ không phải linh mục, mới là trung tâm của phụng 
vụ, linh mục phải giúp cộng đoàn tập trung vào Chúa Giêsu hơn là vào bản thân 
mình. Đúng như Đức Bênêđictô XVI nói, nếu phụng vụ chỉ là hành động của con 
người, là những show biểu diễn cá nhân, thì nó sẽ hết sức nghèo nàn và không 
thể dẫn chúng ta vào thế giới của Thiên Chúa. 

Cuối cùng, Đức giáo hoàng Phanxicô muốn đào tạo các linh mục thành những 
sứ giả hăng say của Tân Phúc Âm hóa. Trong cuốn El Jesuita, ngài nói đến cơn 
cám dỗ muôn thuở của các linh mục là chỉ muốn làm nhà quản trị thay vì là mục 
tử. Linh mục không thể chỉ đóng khung trong nhà xứ của mình nhưng cần "bước 
ra để gặp gỡ người dân", nhất là những con chiên lạc. Trong thời đại mà nhiều 
linh mục bị nhận chìm trong công việc quản trị và bàn giấy, ngài thúc đẩy các 
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linh mục hãy đặt sứ vụ truyền giáo làm ưu tiên hàng đầu của mình. 

Chiêm ngắm vị giáo hoàng được chọn làm mục tử của Giáo hội phổ quát, thiết 
nghĩ là cách cụ thể để mỗi linh mục "khơi dậy ân huệ Thánh Thần" đã lãnh nhận 
trong ngày chịu chức, rà soát lại đời sống của mình, để có thể sống đúng và sống 
đẹp theo hình ảnh Đấng chăn chiên lành. 

Thiên Triệu 
 

NHỘT QUÁ ! 
Cha mới lên ngôi Giáo Hoàng mấy ngày mà chúng con thấy nhột quá. Báo đài 
càng khen cha nhiều chừng nào, chúng con càng nhột chừng đó. Chúng con 
không thể nào bịt miệng được báo đài. Chúng vớ được đức tính lạ, chúng ra rả 
suốt và dù một người có đui điếc thế nào, cứ nghe, cứ đọc bài vở về cha thì họ 
không thể nào không so sánh chúng con. Này nhé: 

Cha đi xe buýt, chúng con đi xe hơi xịn. Quận lỵ chúng con không có đường xá 
tốt để đi, chỉ cần đi xe hai bánh là được rồi, nhưng chúng con cũng thượng lên xe 
4 bánh, lại còn thích mua xe Đức. Chưa mua được xe Đức lòng còn ấm ức. Khi 
xuống xe, lại có người chạy nhanh xuống mở cửa. Chúng con chẳng mắc cỡ gì 
cha ạ. Kệ, Giáo Dân cày bừa thì đó là việc của họ, chúng con lo việc trên trời ! 

Cha ở nhà tầm thường, chúng con ở nhà cao cửa rộng. Khi mới chịu chức, mới đi 
xứ, việc đầu tiên là chúng con xây Nhà Thờ, Nhà Xứ. Của đáng tội, Giáo Dân 
thương chúng con lắm, chúng con chỉ cần đăng đàn khơi lên niềm tự hào có một 
Giáo Xứ đẹp là bổn đạo người giúp công, người giúp của, chúng con có cơ ngơi 
tốt đẹp. Kệ, có thực mới vực được đạo. Chúng con khổ cực lâu rồi. 

Cha tự nấu ăn, chắc cha có nhiều nữ tính, đàn ông chúng con không ai vào nhà 
bếp. Bà bếp phải thay đổi món thường xuyên mà cha ơi, không nói, các bà giáo 
hữu cũng tự động đến nấu. Đồ ăn chúng con ăn không hết. Chúng con chưa có 
văn hóa từ chối. Cha trốn các bữa tiệc linh đình, dùng thì giờ đó để đi thăm Giáo 
Dân nghèo. Còn chúng con... ai quên mời là khốn cho họ ! 

Cha ngồi ở hàng cuối, khi nào đi họp chúng con cũng ngồi theo phẩm trật. Quen 
rồi cha ạ! Thói quen làm nên cá tính. Con đứng hạng nhất trong Giáo Xứ thì 
phản xạ tự nhiên của con là lên ghế nhất. Xuống ngồi hàng dưới là phải đổi cả 
một phong cách sống... Khó quá cha ơi ! Ngựa theo đường cũ! Với lại thói quen 
này không có trong bản chất. Bây giờ mà con giả bộ xuống ngồi hàng cuối, chính 
con cũng cảm thấy lúng túng. 

Cha tự làm lấy hết các công việc. Tự gọi điện thoại ( không nhờ thư ký ) đến văn 
phòng cha Giám Tỉnh để chào cha Giám Tỉnh. Chúng con có thư ký làm hết. Với 
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lại nhiều khi chúng con cũng không nghĩ đến chuyện chào thuộc cấp, họ phải đến 
chào mình trước.  

Không phí phạm, cha dặn em ruột của cha ở nhà, đừng qua Roma dự lễ lên ngôi 
của cha, cha dặn các giáo hữu Argentina đừng qua Roma, để dành tiền đó cho 
người nghèo. Chúng con gởi giấy mời khắp xứ, khắp tỉnh hết cha ơi. Ai không đi 
dự là chúng con vô sổ đen. Chờ đó... Rồi thì thuộc hạ chúng con làm việc rất 
sáng tạo, họ nghĩ đủ cách làm vui lòng khách đến, làm vừa lòng khách coi. Lắm 
lúc chúng con cũng bắt chước vua Tàu, mình ngồi trên ngai chễm chệ xem bọn 
con nít múa. 10 năm, 25 năm, 50 năm... một đời một lần, không làm thì còn dịp 
nào để làm ? Tốn kém là chuyện nhỏ cha ạ. Chúa Giêsu cũng có nói người nghèo 
thì lúc nào cũng còn đó... Còn vuột dịp kỷ niệm 25 năm thụ phong linh mục uổng 
lắm cha ạ ! Giáo Xứ kia còn làm hoành tráng hơn con nữa đó. Với lại con cũng 
không biết có sống thêm 25 năm nữa để làm kỷ niệm 50 năm không. Cha thông 
cảm nhé.  

Cha tự trả tiền phòng. Chuyện lạ với chúng con ! Các đại gia trong Giáo Xứ dành 
làm hết mấy chuyện này, không có đại gia thì trung gia, không trung gia cũng 
tiểu gia. Chúng con quen rồi, gần như không bao giờ xuất tiền riêng để chi vào 
một việc gì hết. Chuyện này không có trong văn hóa tiêu pha của chúng con. Đi 
ăn, đổ xăng, mua thuốc lá, mua rượu, mua đồ lặt vặt... trừ khi chúng con đi một 
mình; một khi chúng con đi chung với người thứ hai thì không bao giờ chúng 
con móc ví hết. Tụi chúng con tối thiểu một người cũng có vài điện thoại cầm 
tay, vài iPod... Không nhận Giáo Dân cũng dí vào tay, cái này đời mới hơn này, 
cái này nhiều chức năng hơn nè... Con mà dùng quà của ai thì người đó hân 
hạnh, mừng lắm lắm, từ chối sao đành. Chúng con lại nghĩ từ chối là chạm đến 
Đức Ái.  

Cha có óc hài hước. Hài hước là đặc nét của người có óc thông minh cao độ. 
Không dễ cha ơi ! Con không được thông minh, con không dám cười trước 
người khác. Lâu dần không cười thì thành nghiêm, đừng ai giỡn trước mặt con. 
Cha ơi, chúng con có những người không nhếch được một nụ cười, đến mức 
Giáo Dân thầm thì sau lưng, ai bắt cha đó đi tu mà trông khổ ải thế. Chẳng ai hết 
nhưng chúng con không vượt lên được số phận, bởi vì chúng con nghĩ số phận 
bắt mình đi tu!  

Có một chuyện con chưa hiểu cha ạ. Khi vào y 
khoa, phải thi tuyển rất khó, phải là những người 
rất giỏi mới đậu; nhưng khi ra hành nghề, tìm một 
bác sĩ giỏi rất khó cha ạ. Muốn vào Chủng Viện 
cũng phải có một trình độ thông minh, thánh thiện 
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trên trung bình nào đó, nhưng khi ra làm cha, tìm một cha giỏi và thánh thiện thì 
cũng khó như Diogène đốt đuốc ban ngày đi tìm người. Vì sao cha vẫn giữ thông 
minh và thánh thiện lâu như vậy, đó là câu hỏi mà khi có dịp con sẽ hỏi cha. Con 
biết cha sẽ trả lời cha dùng thông minh thánh thiện của quả tim. Nhưng chúng 
con, chúng con cũng có những người có quả tim tốt vậy mà sao Giáo Dân than 
phiền rằng họ không có được một mục tử thánh thiện.  

Cha đơn giản, chúng con rắc rối cầu kỳ. Chúng con vừa chịu chức là bố mẹ 
chúng con – dù còn trẻ – đã vội lên chức ông cố, bà cố và họ thích lắm vì được vị 
vọng, được nhiều bổng lộc. Chính chúng con cũng chưa hiểu vì sao có văn hóa 
lên chức cố như vậy. Cha là Linh Mục chứ cha có phải là cha gia đình đâu mà 
cha mẹ lên chức ông bà cố có cháu, có chắt.  

Cứ mỗi lần cha đi ra ngoài, gặp gỡ ai đó là mỗi lần cha tạo một sự kiện mới. 
Hôm thứ bảy 16.3.2013, cha đi gặp 3.000 ký giả, ngay lập tức họ khen cha là bậc 
thầy của truyền thông. Được ký giả Tây phương khen không phải dễ. Họ không 
có văn hóa nhận phong bì. Họ là những người bỏ lên bàn cân cân từng chữ trước 
khi hạ bút và họ khen ngay: “Cha đã tìm đúng chữ để nói chuyện với ký giả.”  

- Từ khi Đức Giáo Hoàng Bênêđitô từ chức, các bạn có nhiều việc để làm hen, 
tôi cám ơn các bạn đã làm việc rất chuyên nghiệp.  

Xong ! Thu được cảm tình rồi ( biết nghĩ đến người khác trước... )! Sau 15 phút nói 
chuyện, cha được 3.000 ký giả vỗ tay “Đức Giáo Hoàng muôn năm ! Viva il papa 
!” đúng kiểu các buổi hòa nhạc rock !  

Được con cái thương rồi, cha như người cha nhắn nhủ con: “Nhớ nhé, chú ý đến 
sự thật, đến cái thiện, đến cái đẹp nhé. Chính lúc đó, lúc con cái đã lắng nghe, cha 
mới kể chuyện Mật Viện và lựa chọn tên Phanxicô: “Khi tình thế trở nên nguy 
hiểm vì số phiếu sắp đến bờ. Đến khi nguy hiểm thật sự, bạn thân của tôi là Hồng 
Y người Brasil, cha Hummes, ngài ngồi bên cạnh ôm tôi thật lâu để nâng đỡ tôi: 
“Đừng quên người nghèo nghe”, tôi nghĩ ngay đến Phanxicô Átxidi, đến chiến 
tranh. Phanxicô là nghệ nhân của hòa bình. Và cái tên Phanxicô đến ngay trong 
quả tim tôi.” Và thế là cả phòng xúc động ngay lập tức.  

Có hơn 3.000 ký giả nhưng chỉ có hơn một trăm ký giả bốc thăm trúng để lên 
chào cha. Ai có vẻ như muốn quỳ gối là cha đỡ lên ngay, và cũng tỏ ra không 
muốn để bị hôn nhẫn.  

Trọng kính cha, chúng con biết chúng con để cả đời cũng không học xong 
gương của cha. Xin cha ôm chúng con vào lòng, cầu nguyện cho chúng con. 

DE MATEO 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 
Ngút Trời Thương Đau  

Phạm Diễm Hương 

(Phóng tác dựa theo tác phẩm “All Honor To You” của Đức Ông Peter Nguyễn 
Quang. Xuất bản năm 2002. Đức Ông Peter Nguyễn Quang hiện là Cha Chánh 
Xứ của nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức (Our Lady of Lourdes) tại Denver, Colorado) 
 

oOo 

Tui vẫn lầm lũi trong đêm, vẫn căng mắt hối hả chạy, không thể ngừng lại một 
phút giây nào nữa. Mới năm ngày trước, tui còn là chiếc tàu chở muối trên sông, 
tôi rề rà sống qua ngày không lo lắng không ưu tư. Nhưng từ cái đêm ông chủng 
sinh tên Quang, là người mướn tui để chở muối, có ý muốn tui đưa ổng và mấy 
người bạn vượt đại dương tìm tự do, tui vừa run vừa hãnh diện. Vì biết sức mình 
chỉ là tàu đi sông, nhưng được người ta tin tưởng cho tham gia chuyện lớn. Tui 
chưa hề ra tới cửa biển, chưa hề nhìn thấy đại dương, cái này làm tui háo hức, và 
cuộc đời sông nước hiểm nguy rình rập là chuyện thường tình. Lo gì, tới đâu tính 
tới đó! 
Trăng thượng tuần xa tít mù khơi, cái ánh sáng xanh xanh yếu ớt chỉ chiếu tới 
nửa từng trời, còn nửa dưới này vẫn tối thui. Mà thôi, trăng hay trời cũng xin 
đừng chiếu sáng nữa, tui cầu xin như vậy. Hãy để tui sống trong bóng đêm, để 
không nhìn thấy những điều khủng khiếp mà con người có thể đối xử với con 
người. Trời ơi! tui bất lực, tui không đủ sức cưỡng lại. Lúc đó, tui thấy họ từ xa, 
hai cái tàu lớn đang tiến về phiá tui. Tui nghe tiếng Quang gấp gáp biểu tui chạy 
lẹ về phía họ, vì họ đang chạy tới mình, chắc là đã thấy mình. Mình cần họ cứu, 
cùng lắm mình xin họ cứu những phụ nữ và trẻ em đang chết khát, hay tệ hơn 
nữa, họ cũng có thể cho mình đồ ăn thức uống cũng được. Tui nghe lời Quang, 
chạy sấp ngửa vì sóng dội. Chớp mắt, bọn họ đã ép sát bên tui, họ lớn gấp năm 
gấp sáu lần tui, khiến tui rung lên quay quắt đứng không muốn vững, Quang thảy 
sợi dây thừng qua boong của họ, để họ kéo tui tới gần hơn. 
Tui nhướng mắt nhìn, họ coi dữ dằn, khoảng 20 người đàn ông vừa trẻ vừa đứng 
tuổi, có vẻ là người đánh cá. Nước da họ đen bóng dưới ánh nắng. Tui không biết 
họ là người nước nào, không có lá cờ nào trên tàu, nhưng một vài mẫu tự bên 
hông tàu cho biết có thể họ từ Thái Lan. Họ vẫy chúng tôi. Không ai vẫy lại. 
Bỗng hai ba người nhảy lên mình tui. Sức mạnh của họ làm tui lắc lư tròng trành. 
Một người trong bọn họ kéo một phụ nữ đứng dậy đưa qua tàu của họ. Người 
phụ nữ vừa đặt chân qua bên đó, trời ơi, một bọn bốn năm người đàn ông vây lấy 
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bà, mạnh bạo xé áo quần của bà, đẩy bà nằm xuống, trời ơi, chúng hãm hiếp bà. 
Tui nghe tiếng người chồng thất thanh: “Cứu! cứu vợ tôi! trời ơi, cứu! cứu!”. Tôi 
hốt hoảng nhìn Quang, mặt Quang kinh ngạc trắng nhách. Bất thần, từng đứa 
từng đưá nhảy qua mặt tui, kéo lê những phụ nữ yếu đuối, rên rỉ chết khiếp sang 
tàu bọn chúng. Tôi nghe tiếng Quang gào lên đứt quãng: “Xin hãy lấy bất cứ cái 
gì ngay cả máy tàu, tiền bạc vòng vàng, nhưng xin đừng xâm hại đến con người, 
chúng tôi là những người tỵ nạn, đi tìm tự do.” Chúng trừng mắt nhìn mọi người, 
chúng vẹt mọi người ra, chúng bắt những phụ nữ. Chúng cười ha hả man rợ. 
Bỗng một tên cầm búa phang vào cằm Quang. Quang đổ xuống, bất tỉnh. Mọi 
người bên này nín thinh, bất động. Bên đó, chúng đang trơ tráo hãm hiếp. Những 
tiếng thét, tiếng khóc uất nghẹn, dội qua cùng sóng biển, nghe buốt ruột buốt 
gan. 
Tim tui đau nhức, lỗi tại tui, tui chỉ là ghe đi sông, đâu đủ sức đi biển. Phải chi 
tui là tàu đi biển, tui mạnh, tui không bị gió đẩy, gió cuốn, tui cưỡng gió nhắm 
hướng Đông mà chạy thì đâu bị cảnh này. Tại sao tui liều mạng cưu mang mấy 
chục sinh linh hả trời? Sóng vẫn đánh mạnh bên sườn, nhưng tui không thấy đau, 
tui chết cứng như trời trồng. Thời gian trôi thiệt chậm, mặt trời muốn bổ ngửa 
mà chưa thấy người mình trở về. Ôi trời ơi! 
Có tiếng chân bước nhẹ, những phụ nữ tội nghiệp trần truồng đang dọ dẫm từng 
bước trên mình tui. Tui ráng tấn dưới nước, giữ chắc thân mình không lay động, 
để họ không bị đau đớn thêm. Bọn hải tặc cắt sợi dây thừng, chạy vụt đi, tui quay 
mong mòng giữa đống sóng bị nhồi, tui ráng gồng mình. Tui nghe tiếng con nít 
khóc, làm như nó khóc vì mừng rỡ tìm được mẹ. Toàn thân tui mặn chát, có thể 
người ta nói tại tui ngâm mình dưới biển mấy bữa rày, nhưng đâu ai biết nước 
mắt đang tràn ngập trong tui. Những thân thể bầm tím trần truồng với vết thương 
đang chảy máu, đang co ro, lẻ loi giữa thân nhân và những người cùng cảnh ngộ. 
Họ gục mặt khóc, lặng lẽ khóc, nước đầy ứ trong hốc mắt.  
Có tiếng cựa quậy sát bên hông, hai chị em ruột tựa vào nhau và dựa sát vào tui, 
tui hơi nghiêng mình cho họ có chỗ dựa lưng. Cô chị 16 tuổi nức nở run run kéo 
em vào lòng, nó mới 13. Phía bên kia, Quang vừa tỉnh lại sau cú đánh, vết 
thương ở cằm toét ra và vẫn còn rỉ máu. Hình như ổng không thấy đau, đôi mắt 
ổng thất thần nhìn mọi người. Trên dưới 20 phụ nữ bị hải tặc hãm hại. Nước mắt 
tràn trên mặt họ. Ổng nhìn hai chị em, là người cùng trong giáo xứ với ổng ở 
Việt Nam. Ổng như người quẫn trí, ổng nín thinh, ổng bất lực, ổng thổn thức: 
“Lỗi tại con Chúa ơi, phải chi con có kiến thức, có hiểu biết nhiều về biển, về kẻ 
dữ, con đã không cho tàu đến gần họ. Chúa ơi, Ngài ở đâu? Sao Ngài để chúng 
con phải chịu cảnh này? Chúa ơi, Ngài ở đâu?” Tui muốn nói với Quang, lỗi này 
là tại tui, tại tui cũng muốn hưởng tự do, bất chấp cái sức của mình! 
Tứ bề nín thinh, sóng biển cũng giảm cường độ, tui chết trân lặn hụp theo 



 18

sóng vì lòng máy bị trấn nước. Trên tàu không ai dám nói với ai một tiếng nào, 
làm như bất kỳ một ngôn từ nào phát ra, cũng sẽ khiến vết thương bùng vỡ, máu 
sẽ tuôn xối xả, không thể cầm giữ. Những phụ nữ được mặc áo quần trong thinh 
lặng và nương nhẹ. Những người đàn ông có vợ bị hại giấu mình trong bóng tối 
ray rứt khóc. Xấu hổ và bất lực đã xé nát tâm can họ. Mọi người và tui nữa, 
không biết làm cách nào để an ủi họ. Tui nghe tiếng Quang thì thầm: “Chúng ta 
vừa trải qua những giờ phút thương đau, tủi nhục, chúng ta cần chia sớt với nhau. 
Bất hạnh đã xảy ra, không do lỗi của bất cứ ai. Chúng ta không thể tự trách mình. 
Hãy an ủi nhau, cùng vượt qua mọi đau đớn, khổ nhục, vì chúng ta đang cùng 
chung cuộc hành trình khó khăn, không biết có đến được bến bờ hay không, 
nhưng chúng ta hãy cố gắng hết sức mình. Chúng ta đã đi được sáu ngày có 
nghĩa là chúng ta đang rất gần đất liền. Hãy giữ niềm tin và hãy luôn ở bên nhau. 
Chúng ta sẽ đến nơi, dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng sẽ đến nơi.” Tui khóc 
rưng rức, tui nguyện lấy sanh mạng của con ghe chở muối trên sông, đối đầu với 
sóng cao biển dữ để đưa dân tui đến bến bờ tự do. 
Có tiếng con nít khóc, một người mẹ đã đẩy con ra khỏi vòng tay mình. Trời ơi, 
bà bị nhục, danh dự bị tước đoạt thô bạo, phẩm giá bị bôi nhọ đến tận cùng, bà 
không còn gì nữa, bà không đáng sống nữa. Ôi cao quý và cũng đáng thương biết 
bao! Trước khi bước vào chốn gian nan, ai cũng biết có thể gặp nạn, có thể bị 
nhục. Cái giá của Tự Do đã có người trả bằng sanh mạng, thì cái nhục bởi hải tặc 
sẽ không đáng gì! Nhưng có trần thân dưới sàn tàu, có hực lên vì đau, có nghe 
tiếng thét hãi hùng, có thấy ánh mắt khiếp sợ, mới thấy cái chết đôi khi dễ chấp 
nhận hơn. Vì chết là bôi xoá, là không còn, là không nhớ, không thương đau! 
Tui nhớ cái đêm ra khơi, trời đen thui, tui núp trong rạch sâu chờ mấy cái ghe 
taxi chở người ráp vô. Những người phụ nữ hiền lành này đã ngồi bên nhau, tất 
cả đã tựa sát vào tui như tìm nơi nương tựa. Tui đã hứa hẹn là mọi người hãy yên 
tâm, tui cứng cáp mạnh mẽ, sẽ đưa mọi người đi bình an. Sau khi mấy cái ghe 
taxi vỗ vỗ bên mạn sườn, chúc lành đi bình an hén, tui cảm động rùng mình, vì 
trời khuya lạnh, mà cũng vì cái tình bè bạn thương hồ lâu nay. Tui gật đầu quày 
quả phóng ra khỏi con rạch, chạy một nước để tránh công an biên phòng. Lúc 
sắp ló ra cửa biển, tui sựng lại, quay nhìn phía sau, tui đã bỏ con sông xa lắc! 
Tui ngập ngừng không biết đi hướng nào, bỗng tiếng Quang hốt hoảng: “Chết 
rồi, ông tài công dởm rồi, thôi chúng ta theo hướng Đông mà chạy”. Tui nhắm 
mắt chạy theo hướng mặt trời mọc. Tui mong manh như chiếc lá giữa đại dương, 
trồi lên thụt xuống theo con sóng. Tui đã không lường được sức mình, gió mạnh 
có hồi xoay tui vòng vòng, tội nghiệp Quang và mấy người bạn lo giựt tóc mai 
cho tui tỉnh táo. Qua tới ngày thứ hai tui bị gió đẩy gần sát đảo Côn Sơn. Tui 
hoảng hồn, theo sự điều khiển của Quang, tui cố hết sức bình sinh chạy thục 
mạng để thoát ra khỏi vùng biển nguy hiểm này. Tui nhừ tử, muốn bỏ cuộc, 
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nhưng sự sống và hy vọng của mấy chục con người đang trông chờ vào tui. Tui 
ráng ngày đêm âm thầm rẽ sóng. Qua tới ngày thứ tư, cuối chân trời xuất hiện 
một đốm sáng trưng khiến tui hồi hộp, mừng rỡ. Đèn sáng chói chang kiểu này 
chắc phải là đất liền, phải là ánh sáng của tự do. Tui nhào tới. Có tiếng súng, tôi 
vẫn nhào tới, tiếng súng gần hơn, rát hơn. Tui khựng lại quay mòng mòng. Một 
chiếc canô chạy tới với người và súng. Ôi trời! đừng bắn. Người trên canô cho 
biết cái vùng trời sáng chói đó là giàn khoan. Họ không thể cứu người tỵ nạn, 
không cho thức ăn thức uống, nhưng họ chỉ đường để vào Mã Lai. Tôi mệt mỏi 
dập dình theo con sóng. Tôi nghe Quang ước ao phải chi họ cho mọi người lên 
giàn khoan, để thoát khỏi cái tàu nhỏ xíu mong manh nguy hiểm mà họ đã chịu 
đựng trong bốn ngày qua. Tui đau thắt ruột, nhưng nhớ đến sứ mạng của mình, 
đến số kiếp của những con tàu, tui bình tâm lại và nguyện chấp nhận mọi số phận 
dành cho mình, miễn sao mọi người được bình an. Tui lùi xa giàn khoan chập 
choạng đi trong đêm và sáng hôm sau, ngày thứ năm của cuộc hành trình thì gặp 
nạn như tui kể phần trên. 
Mênh mông trời nước, mọi người nín thinh tiếp tục cuộc hành trình. Thương đau 
vẫn tràn ngập dù chuyến đi đã bước qua ngày thứ mười. Đất liền vẫn xa tít mù 
khơi. 

 
oOo 

Đất liền vẫn xa tít mù khơi. Gió thổi mạnh, cái bụng tui óc ách nước trộn dầu, có 
hồi tui thở hổng muốn nổi, mắt tui đổ đom đóm, mấy lần muốn lật nhào. Bỗng 
tui nghe có tiếng khóc: “Cứu con tui với, con tui bất tỉnh rồi”. Tui quay quắt ruột 
gan, tui trông chờ tiếng của Quang, chỉ có ổng mới sáng trí trong lúc này. Quang 
nói: “Bạn ơi, tàu của chúng ta không còn thức ăn nước uống. Chỉ có một chút 
nước chưng cất từ nước biển dành cho trẻ em thấm lưỡi. Bây giờ tôi biết làm 
sao?” Yên lặng một lát, tiếng Quang chậm rãi nhỏ nhẹ: “Bạn ơi, chỉ còn một 
cách để cứu sống con bạn là hãy cắt sâu vào ngón tay bạn và nhỏ những giọt máu 
thiêng liêng lên môi con”. Nín thinh. Tui khóc rống lên. Đất trời ơi, cái tình phụ 
tử, mẫu tử của con người sao mà nó thiêng liêng quá! Cha mẹ hy sinh cho con 
đến nước này là tận cùng cái sức chịu đựng của tui rồi.  
Đêm khuya, trời lấm tấm sao, nhưng gió thổi lạnh ngắt làm như sắp có giông 
vậy, tui vẫn phải chạy để tìm cho ra cái bến để cứu hai đứa nhỏ. Đang ráng chạy, 
tui nghe đau thốn phía dưới, lòng máy nồng nặc mùi khét, khói đen phun ra làm 
tui ho sặc sụa. Tui nghẹt thở, đứng sựng lại, muốn chết giấc. Quang ôm hông tui 
lắc mạnh, mắt ổng đứng tròng, tui hiểu tui chết máy thì cả đoàn người sẽ chết 
theo. Trời xanh ơi, sao cay nghiệt quá! Tui gào tui khóc mà nước mắt không còn. 
Hai con mắt tui khô cứng, tui nhìn Quang và ba người thanh niên đang hớt hải 



 20

kéo mấy cây tre gác hai bên hông, để làm cột buồm, rồi cột cái mền mỏng không 
biết của ai, để làm lá buồm cho tui hứng gió đi tiếp đoạn đường gian truân. Tui 
mang ơn Quang nhiều lắm. Ổng đã cứu tui, giúp tui giữ lời hứa đưa bà con mình 
tới bến bờ bình an. 
Cỡ chừng gần trưa ngày thứ mười, tui nghe trong gió làm như có tiếng còi hụ. 
Tui chưa kịp định thần thì tiếng còi áp tới, gấp gáp hơn. Hai cái tàu đang chạy 
thiệt nhanh ở phía sau. Tui quýnh quáng như bị ma đuổi. Nhìn Quang tui biết 
ổng đang cầu nguyện và mong có tàu tới cứu như lần trước. Nhưng tui lo lắm, 
tim tui đập liên hồi, phải chi tui là tàu đi biển, phải chi tui không bị cháy máy, tui 
đã soải lẹ về phía trước rồi. Gió muốn đứng, tui không cựa quậy gì được. Đâu 
chừng năm phút sau, bọn họ bắt kịp và cặp hai bên hông tui. Bọn người trên hai 
tàu lạ đứng lố nhố chỉ tay về phía tui cười hả hả. Nước da họ cũng đen bóng 
giống bọn người tui gặp đợt trước. Mọi người khi nhìn ra cũng thất kinh hồn vía. 
Đàn bà con nít bắt đầu khóc. Tui thấy Quang hốt hoảng đứng như trời trồng. Bọn 
người lạ nhảy lên mình tui, sặc mùi rượu. Một đám cột hết đàn ông lại với nhau, 
một đám đem hết phụ nữ qua tàu họ, một đám khác mang súng và dao vừa lục 
soát, vừa giận dữ nói như chửi thề. Bọn họ không tìm được vàng bạc, vì chúng 
tôi chỉ có phẩm giá, mà họ đã cướp đi và đang làm nhục! 
Bất thình lình, những tiếng thét xé trời từ tàu lạ vọng qua. Lồng ngực tui muốn 
bể tan. Tui nhìn Quang và mấy người đàn ông bị trói ngồi dính chùm, mắt người 
nào người nấy đỏ lòm, muốn lồi ra vì phẫn nộ và bất lực. Họ cố mở trói, tui thấy 
có người vung được cánh tay lên máu chảy ròng ròng. Quang gục mặt giữa hai 
đầu gối, vai ổng rung lên từng chặp. Từ hồi ra khơi tới giờ, chuyện lớn chuyện 
nhỏ mọi người đều hỏi ổng, coi ổng như người hướng dẫn vậy, bây giờ tai họa 
xảy ra dồn dập kiểu này, biểu sao ổng chịu cho nổi? Tiếng thét khản đặc của 
người bị hại và tiếng cười man rợ của hải tặc như hai sợi dây thừng thi nhau quất 
vào tim mọi người. 
Theo bóng mặt trời lặn, những tiếng thét cũng từ từ chết ngắt. Tui khắc khoải 
chờ mấy người chịu khổ nạn, có hồi tưởng như vô vọng. Thình lình một tấm ván 
đen thui được thả từ tàu lớn qua. Tui nín thở khi nhìn thấy mớ tóc dài bết nước 
rớt ra ngoài tấm ván. Tui run rẩy nhìn người của tui đã trở về. Những thi thể nín 
thinh như đã rời khỏi những tâm hồn trinh bạch! Không ai nói với ai tiếng nào. 
Làm như mọi người bắt đầu chấp nhận tai hoạ như cái giá để đi tìm tự do. Nét 
mặt mọi người căng ra như chịu đựng, như thách thức. Bất thần một trận mưa rác 
đổ xuống. Đầu cá, xương cá, vỏ chuối rớt vung vãi. Tui nhìn lên, kịp thấy những 
thân hình đen bóng khét mùi dầu đang cố đổ cho hết bịch rác. Thân tui lắc lư 
chao đảo, mọi người lính quýnh đứng dậy, bò ngang bò dọc hè nhau lượm rác rồi 
chùi chùi rửa rửa và bỏ vào miệng. Tui thấy mấy người đàn ông mặt đầy nước 
mắt, cái miệng méo xẹo nhai trệu trạo. Có người run run đút cái đầu cá vô 
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miệng người vợ nằm co ro như chết. Tui nghe tiếng nấc nghẹn, Quang gục đầu 
vào hông tui vật vã: “Chúa ơi, sao lại thế này? Sao Ngài để cho dân của con ăn 
rác thế này?” Tui cũng khóc theo Quang và muốn an ủi ổng rằng: “Là dân 
thương hồ đi đây đi đó, tui đã thấy mấy đưá nhỏ, mấy người già lượm đồ ăn thừa 
của mấy người chức quyền nhậu ở mấy cái quán bên sông, tui cũng đứt từng 
đoạn ruột, nhưng tính lại cũng tại đói mà! Mọi người cần có cái ăn đặng sống, 
đặng nuôi hy vọng nhìn thấy bến bờ Tự Do. Ai cũng biết ăn cái này là nhục, 
nhưng biết làm sao!” 
Sau giây phút vội vã nhai nuốt, mọi người bắt đầu tìm chỗ ngồi, ăn chầm chậm, 
không ai nhìn ai. Tui quay quắt trước cảnh thương tâm nên cũng không biết hai 
cái tàu hải tặc rút đi từ lúc nào! Quang tỉnh táo lại, ổng giữ lái hướng tui đi theo 
một vì sao, ổng kêu là sao Hôm. Tui nương theo gió, ráng giữ thăng bằng trước 
những con sóng lớn. Bóng đêm chụp xuống che những nghiệt ngã, nhưng cũng là 
nơi thần chết ẩn nấp và cướp mạng của hai đưá nhỏ ngay trong đêm đó. Những 
giọt máu đậm đặc của cha mẹ đã không cứu nổi con. Tiếng khóc nhỏ rít tức tưởi 
của người mẹ xen lẫn tiếng cầu kinh Phật, kinh Chúa, khiến mọi vết thương bật 
máu. Có nhiều tiếng khóc đan chập vào nhau. Tui cũng muốn mọi người hãy 
khóc, khóc cho vơi bớt khổ đau, vơi bớt tội tình, vơi bớt nhục hình. Có tiếng 
Quang: “Chúng ta cùng cầu nguyện cho hai em bé và đến lúc phải tạm biệt!” 
Tim tui như bị ai bóp nghẹt. Tiếng khóc lớn hơn. Có tiếng gọi thảm thiết: “Con 
ơi, con ơi!” Dưới ánh sao Hôm, tui nhìn thấy thi thể hai đứa nhỏ chập chờn trồi 
sụt theo ngọn sóng như chào vĩnh biệt mọi người rồi chìm sâu xuống dưới. Đôi 
vợ chồng chới với quỵ xuống bên hông tui, Quang đang nắm chặt tay họ. 
Tui lặng lẽ trôi trong đêm. Tui đâu ngờ thời gian mới mười ngày mà dài như cả 
thế kỷ. Những kinh nghiệm tui mới trải qua, như tích lũy của cả một đời người. 
Sức chịu đựng, tình người và niềm tin của mọi người trên tàu và hành động vô 
nhân đạo của hải tặc đã khiến tui trưởng thành nhiều lắm. 
Mặt trời le lói cuối chân trời, báo hiệu một ngày nắng ráo. Cả tàu lặng yên, chắc 
mọi người đã thiếp đi sau cơn hoạn nạn. Quang đứng bên tay lái. Ổng thức suốt 
đêm với tui, tui xác xơ, ổng cũng không thua gì. Ổng ốm giơ xương. Lâu lâu ổng 
vỗ vai tui coi như tri kỷ. Một ngày bình yên sắp qua, đột nhiên có tiếng kêu: 
“Đau quá, cứu tôi với, cứu tôi với!” Quang chạy bay xuống hầm tàu, tui bàng 
hoàng quýnh quáng. Cả tàu rúng động khi thấy Quang và hai thanh niên khác 
đang dìu một phụ nữ bụng bầu lên phía trên hứng chút gió, Quang nói trong xúc 
động: “Chị ơi, chị dựa vào thành tàu, ráng hít chút không khí, chị có thân nhân 
không?”, chị ta thì thào: “ Thưa thầy, con đi với chồng con”, “Ông ấy đâu?”, 
người phụ nữ dớn dác tìm quanh, rồi chỉ tay về phía góc cuối tàu, nơi một người 
đàn ông đang ngồi bó gối chống lại những cơn ói khan. Người phụ nữ lại la lên: 
“Thầy ơi, con đau quá, chắc là con phải sanh thôi”. “Chị có kinh nghiệm gì 
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không?”, “Dạ đây là con đầu lòng của chúng con.” Tui nhìn Quang, mắt ổng trợn 
ngược, ổng nói: “Chị ơi, khoan khoan, tôi không hề biết làm việc này!” rồi ổng 
hỏi mọi người trên tàu có ai biết làm bà mụ không? Một người đàn bà trọng tuổi 
nhô đầu ra, bà chưa hồi tỉnh sau hai lần bị hải tặc, giọng bà yếu ớt: “Tôi có thể 
giúp chút đỉnh!” Nghe vậy, lòng tui bỗng rộn ràng, mười mấy ngày qua, thảm 
cảnh dồn dập, bây giờ một em bé sắp chào đời, một sự sống được trao gởi trong 
tui. Tui rùng mình khi nghĩ đến niềm tin sẽ đến được bến bờ. Tui nghe Quang thì 
thầm: “Chúa ơi, Ngài đang ban sự sống cho chúng con. Con xin cảm tạ Ngài” 
Tui lóng ngóng chờ đợi, thời gian đi chậm một cách lạ kỳ, bỗng có tiếng khóc oe 
oe lồng lộng trong gió. Một con sóng lớn tạt ướt hết mình mẩy mà tui có cảm 
tưởng như được tưới nước Cam Lồ. Hạnh phúc đến thiệt bất ngờ và tự nhiên. 
Tiếng khóc oe oe trong veo in chừng con gái. Có tiếng Quang reo vui: “Chị ơi, 
chị có con gái đầu lòng!” Tiếng khóc của con bé như tiếng gọi hồi sinh. Tui hăm 
hở bám gió để đi, ghìm gió để không bị lật. Nó khóc lớn đòi sữa. Một lát sau tui 
lắng nghe có tiếng hậm hực nhỏ xíu, rồi tiếng mút chùn chụt hối hả. Tui ứa nước 
mắt, con nhỏ vậy mà sướng, chào đời giữa sóng nước hiểm nguy, nhưng có mẹ 
ẵm bồng cũng coi như có phước. Tui lo không hiểu người mẹ làm cách nào đặng 
đủ sữa cho con, mười mấy ngày qua cả tàu đói khát, lại gặp nạn. 
Tui hứng gió và trôi một mình, không thấy Quang đứng bẻ lái, cũng không có ai 
thay thế. Không gian yên lặng, làm như mọi người chỉ bừng tỉnh một chút vì có 
con bé ra đời, sau đó lại chìm vào hôn mê. Gió mạnh đẩy tui trôi băng băng. 
Đêm nay có trăng, ánh sáng xanh làm con sóng óng ánh sắc bạc. Chợt tui nhìn 
thấy từ xa có con tàu lừng lững tiến về phía mình. Kinh nghiệm hai lần trước, tui 
run lập cập. Tui cầu nguyện Chúa Phật che chở mọi người. Tui nghĩ tới con bé 
đỏ hỏn, nghĩ tới mẹ nó, tới người đàn bà trọng tuổi, tới gần 20 phụ nữ trên tàu. 
Phải chi tui còn máy chạy, tui sẽ quẹo hướng khác để trốn chạy bằng mọi giá, 
không để khổ nhục xảy ra một lần nữa. Có tiếng con nhỏ khóc ré lên, nó khóc 
mỗi lúc mỗi lớn. Tui đứt từng đoạn ruột, làm như không có ai dỗ nó. Quang đâu 
rồi? Thường ổng là người tỉnh nhứt mà! Con nhỏ khóc liên hồi không giảm. Tui 
lýnh quýnh xoay chạy theo chiều gió. Cái tàu hồi nãy mới đó mà đã tới trước 
mũi tui rồi. Tui nghếch mặt nằm im. Trong tàu không có một tiếng động. Tui sợ 
xanh mặt, nhứt là không thấy Quang, tui nghĩ tới mấy điều thê thảm. Tui khóc 
rống lên, không ai nghe. Không có tiếng động nào khác ngoài tiếng khóc ré oe oe 
của con bé. Tui liếc nhìn qua bên tàu lạ. Tui thấy làm như họ sửa soạn nhảy qua 
bên tui. Tui bất lực rồi! tui chết theo đoàn người đi tìm Tự Do, nhưng cầu xin họ 
cứu con bé. 
Ba người đàn ông nhảy qua cột dây nối tui với đuôi tàu của họ. Một người khác 
nghe tiếng khóc chạy xuống tìm con bé. Ông ta bồng nó lên, nét mặt ổng hiền 
hậu làm tui rớt nước mắt. Tui biết và tui tin dân đi biển cũng phải có người 
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hiền lương! Con bé nhỏ xíu, nó sanh nhằm ngày trăng tròn, ông Quang đặt tên nó 
là Nguyệt Mặc, hèn chi cái mặt nó sáng trưng. Họ kéo tui tới bờ đá thì dừng lại. 
Sau đó tui thấy họ chuyển mọi người bên tàu tui qua tàu họ. Tui nhìn từng người, 
từng người, cả Quang nữa, ai cũng bất tỉnh nhân sự. Tui hiểu tại sao khi tàu lạ tới 
mà mọi người vẫn nín thinh. Bất ngờ, họ cắt dây và nổ máy chạy. Tui chới với, 
tui gào khóc, hãy cho tui đi với dân của tui. Các người đem dân tui đi đâu? Đừng 
bỏ tui lại đây. 
Tui ráng nhìn theo con tàu rẽ sóng, nó chạy một chút, thì cặp vào bãi cát, họ 
chuyển dân tui lên bờ, đặt nằm xếp lớp như phơi cá vậy. Tui biết họ đang cứu 
người mình. Tui chờ đợi tới phiên tui, chắc họ cũng sẽ kéo tui vào bờ. Cái tàu 
quay đầu chạy về hướng tui, trời ơi, mừng không tả xiết. Tàu cặp bên hông tui, 
ba bốn người đàn ông nhảy qua tui, tui chờ họ cột dây kéo, nhưng ôi trời ơi, họ 
cầm cái cuốc lớn, bổ vào mình tui, cố sức làm lủng ruột tui, chỉ có mấy nhát 
cuốc, thân tui gần như nứt đôi. Ôi trời ơi, tui bỏ mạng nơi xứ lạ. Điều này tui có 
nghĩ tới trước khi ra đi, nhưng tình cảm quyến luyến chia ngọt xẻ bùi với người 
dân của mình ròng rã mười mấy ngày qua, khiến tui quên tuốt luốt. Tui quên tui 
chỉ là con ghe chở muối. Tui quên tui chỉ đưa người sang sông sang biển. Tui 
quên mình phải bỏ thân xứ người, không hồi cố quận. Chỉ tại tui quên, tui ngụp 
lặn trong tình người với dân tui… 
Tui lướt tới bờ cát chào vĩnh biệt Quang và mọi người. Trời ơi, mọi người đang 
hướng về phía tui, họ khóc vì thương tui. Tui hiểu rồi, tui phải hy sinh chịu đâm 
lủng ruột để cứu dân mình. Nếu tui còn lành lặn, mọi người sẽ phải đi tiếp. Luật 
lệ Mã Lai chỉ cứu những người không còn phương tiện để tiếp tục cuộc hành 
trình. Tui đã làm xong sứ mạng. Vĩnh biệt! Chúc tất cả bình an! 

Phạm Diễm Hương 

 

 

 

  

 

 

 
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 

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 
 

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 
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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: 951-973-1566

FULL REALTY – Service, Inc. 
Realtor DRE License # 01806276 

Liên lạc:  D. “Chris” Nguyen.  Cell:  951-834-7701 
Email: nguyenchris@hotmail.com     Fax: 951-870-4053 

Website: www.chrisnrealestate.com

Grand Opening 
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 


