
 1
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Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 
Website giờ lễ trên toàn thế 
giới: www.masstimes.org 

Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay đổi 
địa chỉ 
Xin liên hệ Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim 
Oanh. Phone: 951-375-6687 
Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại gia 
Xin liên hệ Cha Giuse Nguyễn Trọng, 
SVD. Phone: 951-742-9581 
 

Ban Mục Vụ 2012-2014:  
 
Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh  951-375-6687 
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung   951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm  951-834-7436 
Thư  ký :  Phạm Hữu Quỳ      951-501-9931 
Lời Chúa: Mai Quang Thuận 951-591-3955 
Thánh Thể:Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312 
Phòng Thánh: Hà Đỗ              760 547-3444 
Thánh Nhạc:Nguyễn Q. Dung951-375-9374 
Giáo lý :      Trí Mai                951-795-0120 
TruyềnThông:  
                  Nguyễn B. Sương 858-206-5795  
 
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 
 

 

TIN MỪNG CN IV PS 
Lễ Chúa Chiên Lành 

Cầu cho các linh mục tu sĩ 

Ga 10, 27-30 

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời 
đời". 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta 
thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng 
theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; 
chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không 
ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. 
Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao 
trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp 
được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là 
một" 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Chúa Chiên Lành 

Vào năm 1943, xảy ra vụ năm người lính Đức bị phục kích và bị sát hại gần 
thành phố Chani, miền bắc nước Ý. Và thế là viên chỉ huy Đức Quốc Xã liền ra 
lệnh bắt 50 người thế giá nhất của thành phố đem đi xử bắn để dạy cho dân một 
bài học. 

Đức Cha chánh và Đức Cha phó đã cố gắng can thiệp nhưng không hiệu quả gì. 
Tất cả 50 người đều bị trói, bị bịt mắt và xếp thành hàng dài. Thế rồi giây phút 
đen tối nhất đã đến. Tiếng còi hụ vang lên báo hiệu nhắm súng. Đức Cha chánh 
xin viên chỉ huy một đặc ân cuối cùng là được ôm hôn từng người sắp bị hành 
quyết. Ngài tìm cơ hội cho các nạn nhân được xưng tội để giao hoà với Chúa. 
May mắn thay, lời thỉnh cầu này được chấp nhận. 

Nhưng cũng thật lạ lùng, bởi vì sau đó hai vị giám mục đã không trở về chỗ cũ, 
trái lại các ngài đã đứng vào hàng ngũ những người bị xử bắn. Đức Cha chánh 
đã lên tiếng nói với viên chỉ huy: Không phải chỉ có 50 người, nhưng tất cả là 52 
người chúng tôi. Ông còn quyết định bắn chúng tôi, thì xin hãy ra lệnh. Xin 
Thiên Chúa tha thứ cho ông. 

Vừa dứt lời, bỗng từ bầu khí nặng nề của chết chóc vang lên tiếng reo hò, bởi vì 
các khẩu súng đang nhắm bắn đều hạ xuống. Thế là cả chủ chăn lẫn đoàn chiên 
đều thoát khỏi những viên đạn của tự thần. Hôm đó từ pháp trường ra về, mục tử 
cũng như đoàn chiên đều sung sướng hát lời thánh vịnh: Khi Chúa dẫn từ nhân 
Sion trở về, ta tưởng như giấc mơ… 

Hình ảnh hai vị giám mục đứng giữa những người bị xử bắn làm cho chúng ta 
nhớ tới Đức Kitô, vị mục tử nhân lành của chúng ta. Thực vậy, Ngài là Đấng 
thánh thiện và quyền năng, Ngài đã xuống thế làm người để trở thành một 
Emmanuel, nghĩa là một Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Hơn thế nữa, Ngài còn 
đồng hoá mình với chúng ta, là những kẻ tội lỗi. Không những thế, Ngài còn hy 
sinh mạng sống mình để cứu chuộc chúng ta khỏi án phạt của tội lỗi, như lời 
thánh Phaolô viết: Chúa đã yêu thương tôi và đã nộp mình chịu chết vì tôi. Ta là 
mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Còn chúng 
ta thì sao? 

Là những con chiên trong đoàn chiên của Chúa, chúng ta cần phải lắng nghe và 
bước theo sự dẫn dắt của vị mục tử như lời Ngài đã phán: Chiên Ta thì nghe 
tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. 

Hãy thực thi những điều Chúa truyền dạy, để nhờ đó chúng ta thực sự là những 
con chiên trong đoàn chiên của vị mục tử nhân lành là chính Đức Kitô. 
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SỐNG ĐẠO 
CHÚ BÉ MÙ DẮT MẸ QUA TUYỆT VỌNG 

Đây là một nhân chứng niềm tin sáng ngời cho nền 
Văn Minh Tình Thương, Văn Hóa Sự Sống. Đức Hồng 
Y John O’Connor, nguyên Tổng Giám Mục New York 
từng phát biểu: “Các bạn trẻ Công Giáo cần phải xem 
câu chuyện này”. Đó là hành trình của chị Lacey 
Buchanan, đi từ tuyệt vọng trước nguy cơ phá thai tới 
sự sống mới. Đuốc soi đường cho chị thoát khỏi tuyệt 
vọng chính là đứa con chị cưu mang, cùng với niềm tin 
vào ơn thánh Chúa và lòng tốt của mọi người. 
Năm 15 tuổi, Lacey gặp anh Chris và họ đã yêu nhau. 

Sau sáu năm, họ đã đi tới hôn nhân. Sau hai năm chung sống, chị Lacey đã có 
thai em bé. Khi siêu âm, các bác sĩ đã phát hiện ra thai nhi không được bình 
thường, khó có thể sống, và có thể tổn thương trí não. Mọi sự như sụp đổ trước 
mắt anh chị. Nhiều người đã khuyên chị nên phá bỏ thai nhi đó, nhưng rồi chị 
cương quyết giữ lại.  
“Ngày 18.2.2011, cuộc đời chúng tôi đã mãi mãi thay đổi khi tôi sinh con đầu 
lòng, đặt tên là Christian Taylor Buchanan. Cháu sinh ra bị hở hàm ếch hai bên 
môi và gần như bị mù hoàn toàn. Trang blog kể lại câu chuyện cuộc đời của 
cháu, chúng tôi chia sẻ những niềm vui, những khó khăn thử thách và hành trình 
tiến lên phía trước đầy kinh ngạc và gian lao của gia đình chúng tôi !" 
Sau khi sinh, cháu Christian đã phải trải qua phẫu thuật và mất 4 tuần nằm trong 
lồng kính đặc biệt.  
"Bây giờ là một giờ sáng, ba ngày sau khi đoạn video của tôi được truyền đi. 
Tôi đang hối hả nói chuyện với mọi người, trả lời những tin nhắn và đọc các lời 
chia sẻ và cảm nghiệm tất cả tình yêu mà tôi đang đón nhận. Trong ba ngày 
qua, hơn 6 triệu người đã theo dõi tôi dốc bầu tâm sự câu chuyện gia đình mình. 
Tôi đã không ngờ rằng sẽ nhận được sự khích lệ như thế, nhưng tôi biết rằng 
Chúa đang hiện diện ở đây. 
Khi ngồi ở Bệnh Viện Nhi Vanderbilt, tôi đã nghĩ cuộc đời mình thế là hết. Một 
lúc sau tôi biết rằng nó mới chỉ bắt đầu. Tôi đã bị cuốn vào những vấn đề của 
mình đến nỗi không thể nhận ra những điều Chúa đang mở ra cho tôi. Bây giờ 
đang mở ra, tôi mới chỉ đang ngồi lại và thấy kinh ngạc trước mọi sự. Tôi không 
nghĩ mình đã làm điều gì đó đặc biệt, và thực sự tôi không phải là người đặc biệt. 
Chính Đức Kitô ở trong tôi mới đặc biệt như thế. Chính Người ban cho tôi niềm 
vui, niềm hạnh phúc, tình yêu và sự bình an. Không có Đức Kitô, tôi chắc chắn 
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rằng mình sẽ không thể duy trì mọi sự mà tôi đã trải qua trong năm vừa rồi. Tôi 
dâng tất cả niềm tin và danh dự cho Chúa ! Người đã nâng đỡ tôi hai năm vừa 
qua từ lúc mang thai, rồi sinh con và nuôi cháu Christian. Đức Chúa mà chúng 
tôi phụng sự thật tuyệt vời dường bao. Người không chỉ dõi theo tôi qua biến cố 
này, Người còn làm cho chúng tôi được vinh quang !  
Đoạn video cứ lan truyền đi đã mang lại cho đời tôi biết bao điều. Tôi không 
chắc mình có thể kể ra hết được ! Tôi đã nhận được những tin nhắn từ những 
người nói với tôi rằng nếu họ phải đối diện với một quyết định tương tự như tôi, 
họ sẽ chọn sự sống! Chúa đang dùng cháu Christian để cứu mọi người ! 
Tôi đã được nhiều người chia sẻ rằng họ cảm thấy hối tiếc cho chính mình khi 
xem đoạn Video này, và bây giờ họ biết ơn vì cuộc đời họ đã được mở ra tương 
lai. Chúa đang dùng chính cháu Christian để đem lại cho họ niềm vui thực sự và 
cho họ thấy đừng than thân trách phận nữa ! 

Nhiều người đã nói với tôi rằng cháu 
Christian rất đẹp. Mới tháng trước tôi còn 
ngại ngùng khi giới thiệu cháu cho mọi 
người. Bây giờ thì tốt hơn các bạn hãy tin 
rằng tôi sẽ đưa cháu lên sân khấu với nụ 
cười rạng rỡ nhất trên gương mặt và là một 
người mẹ tự hào nhất mà các bạn chưa từng 
thấy. Thiên Chúa đang dùng chính cháu 
Christian để cho thấy vẻ đẹp thực sự là gì ! 

Tôi từng gặp những người như cháu Christian ! Đó là những người hạnh phúc, tử 
tế và tuyệt vời ! Họ cho tôi niềm hy vọng rằng Christian rồi cũng sẽ ổn thôi ! 
Chúa đang dùng chính Christian để cho mọi người thấy lòng nhẫn nại là gì ! 
Các hãng truyền thông quốc gia đã liên lạc với tôi để phỏng vấn, một hãng đang 
lên kế hoạch theo tôi trong tuần tới để quay phim một ngày trong đời sống của 
tôi và cháu Christian. Chúng tôi còn xuất hiện trên các bản tin trên mạng nhiều 
gấp bội, và đoạn video của chúng tôi đã có hơn 6 triệu lượt người xem. Thiên 
Chúa đã cho tôi thấy rằng nếu tôi biết lắng nghe Người, Người sẽ thực hiện cho 
tôi những điều kỳ diệu hơn tôi có thể tưởng tượng ! Chúa đang dùng chính 
Christian để loan truyền thông điệp của Người đi khắp thế giới ! 
Tôi chỉ muốn mọi độc giả biết rằng tôi biết ơn tất cả mọi người. “Lời cám ơn” 
không thể diễn tả được điều tôi cảm nhận. Lời cảm ơn không đủ để lột tả lòng 
biết ơn của tôi. Thực vậy, không có từ nào tương xứng cả. 
Thiên Chúa đã chọn tôi làm mẹ cháu Christian. Không phải vì Người biết tôi có 
thể cáng đáng được hay vì tôi là người đặc biệt, nhưng vì Người biết rằng tôi sẽ 
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được gia đình, bạn bè trợ giúp và vì Người biết rằng tôi sẽ xin Người đổ ơn giúp 
tôi nuôi cháu và vượt qua thời khắc khó khăn thay vì tự mình loay hoay làm lấy.  
Vì thế tôi xin nói CẢM ƠN từ sâu thẳm trong lòng ! Và khi cháu Christian lớn 
lên, cháu sẽ nghe biết tất cả những người tuyệt vời đã đi vào cuộc đời cháu, tôi 
tin cháu cũng sẽ biết ơn như vậy !” 
LACEY BUCHANAN, Đình Chẩn lược dịch 9.4.2013 

http://christianbuchanan.blogspot.com/  
http://gloria.tv/?media=289343 

https://www.youtube.com/my_videos_annotate?v=v4OrjZWVORg 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Cải tổ ở Vatican 

Giáo hoàng Phanxicô chọn ban cố vấn tám người, chỉ một là quan chức Vatican 
hiện hành. 

Thứ bảy vừa qua, Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm tám Hồng y từ khắp nơi trên 
thế giới để cố vấn cho Ngài về việc điều hành Giáo hội Công giáo và cải tổ bộ 
máy hoạt động của Vatican, đánh dấu tháng đầu tiên của mình trên cương vị 
Giáo hoàng với bước đầu chủ động phản ánh tính phổ quát của Giáo hội trong 
các quyết định quản trị quan trọng. 

Thành viên Ban cố vấn bao gồm Hồng y người Ý Giuseppe Bertello, Tổng quản 
lý nhà nước thành phố Vatican - một vị trí quan trọng, ngoài việc trông coi các 
lãnh vực khác, ngài giám sát các bảo tàng đem lại nguồn thu cho Vatican. Các 
thành viên khác không là quan chức của Vatican gồm: Hồng y Francisco Javier 
Errazuriz Ossa, Tổng giám mục về hưu Santiago, Chilê; Oswald Gracias, Tổng 
giám mục Mumbai, Ấn Độ; Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich và Freising, 
Đức; Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng giám mục Kinshasa, Congo; Sean 
Patrick O'Malley, Tổng giám mục Boston; George Pell, Tổng giám mục Sydney, 
Úc; và Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, 
Honduras, làm điều phối viên. 
Đức ông Marcello Semeraro, Giám mục Albano, Italy, thư ký Ban cố vấn. 

Phát ngôn viên Tòa thánh, linh mục Federico Lombardi nhấn mạnh rằng các 
Hồng y trong Ban cố vấn là cơ quan tham vấn, không phải là cơ quan quyết định, 
và họ sẽ không giữ vị trí trong bộ máy hành chính Vatican. Lời bình luận xuất 
hiện nhằm tái khẳng định các viên chức Vatican không bị đứng ngoài so với một 
cơ quan cố vấn đối trọng phản ánh sự phân bổ địa lý của giáo hội ngày nay. 
Giáo hội đang đang phát triển và phần lớn số tín hữu Công giáo trên thế giới ở 
Nam bán cầu, trong khi con số ở châu Âu đang bị thu hẹp. Tuy nhiên, Vatican và 
Hồng y đoàn gồm 200 vị, theo truyền thống là những nhà cố vấn hàng đầu 
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của Đức Giáo Hoàng, phần lớn là người châu Âu. 
Cha Lombardi cho biết thực tế là đức Phanxicô lựa chọn Hồng y từ mỗi châu lục, 
dấu chỉ Ngài muốn phản ánh bản chất phổ quát của Giáo hội trong các quyết 
định tại Vatican. 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi điện văn chia buồn với các nạn nhân cuộc 
khủng bố tại Boston (Hoa Kỳ) 

WHĐ (17.04.2013) – Sáng 16-04, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi đến Đức 
hồng y Sean O’Malley, Tổng giám mục Boston (tiểu bang Massachusetts, Hoa 
Kỳ) điện văn chia buồn sau cuộc khủng bố, xảy ra vào chiều 15-04 tại thành phố 
Boston, khiến nhiều người chết và bị thương. 

Trong bức điện văn, Đức Thánh Cha nêu rõ ngài rất đau buồn trước những hậu 
quả do cuộc khủng bố gây ra, đồng thời bày tỏ sự liên đới với các nạn nhân và 
cầu nguyện cho họ. Ngài luôn gần gũi mọi người đang phải gánh chịu những đau 
đớn và những người tham gia cứu hộ. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người dân 
Boston hãy hiệp nhất cùng nhau bài trừ cái ác và quyết tâm lấy sự lành chống lại 
sự dữ, bằng cách kiến tạo một xã hội ngày càng có công lý, tự do và được an 
toàn. 

Được biết, cuộc đánh bom xảy ra vào lúc 14g50 chiều 15-04 (giờ địa phương) 
nhắm vào các vận động viên và khán giả cổ võ cuộc thi marathon được tổ chức 
tại thành phố Boston. 

Tại gần đích đến, có hai quả bom nổ chỉ cách nhau vài giây. Ít nhất 2 người đã 
chết ngay tại chỗ, trong đó có một cậu bé 8 tuổi. Ngoài ra, có 134 người khác bị 
thương, trong đó có 8 đang trong tình trạng nguy kịch và 14 bị thương nặng. Ít 
nhất 8 trong số các nạn nhân là trẻ em. 

 

Sử dụng công nghệ mới để loan báo Tin Mừng 

WHĐ (13.04.2013) – Tại Santiago, Chile, hiện đang diễn ra Hội thảo Quốc tế lần 
thứ hai về Truyền thông trong Giáo hội. Đức Tổng giám mục Claudio Maria 
Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã khuyến khích 
người Công giáo mạnh dạn sử dụng các công nghệ mới trong công cuộc Phúc âm 
hóa. Đức TGM Celli dùng các thống kê và biểu đồ để cho thấy việc sử dụng các 
mạng xã hội nơi các thế hệ tiến triển ra sao; ngài nhấn mạnh đến tác động mạnh 
mẽ của các mạng xã hội đến những người trẻ. 

Trong bài phát biểu với chủ đề "Truyền thông và Công đồng Vatican II: Liệu 
một Công đồng từ 50 năm trước có còn hợp thời không?", Đức TGM Celli nhắc 
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lại rằng các triều đại giáo hoàng gần đây đã nêu bật những thách đố phát sinh từ 
các công nghệ mới. 

Ngài nói: "Các công nghệ mới là một phần của chính sứ vụ của Giáo hội. Các 
Đức giáo hoàng gần đây giúp chúng ta hiểu rằng ơn gọi truyền thông xã hội 
trong Giáo hội có nghĩa là trình bày sự thật về con người". 

Đức TGM Celli lưu ý rằng Chân phước Gioan Phaolô II đã coi việc sử dụng các 
công nghệ mới trong việc Phúc âm hóa là rất quan trọng, đặc biệt là qua Tông 
thư "Sự phát triển nhanh chóng" (24-01-2005). 

Ngoài ra, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI cũng nhấn mạnh rằng Phúc âm hóa 
cần đến chứng từ của các Kitô hữu đích thực. Ngài nói: "Chúng ta không thể 
hình dung được việc rao giảng bằng các công nghệ hiện đại nhất, lại không kèm 
theo một chứng từ sâu sắc mang tính cá nhân của đức tin vào Chúa chúng ta". 

"Đó là lý do tại sao con người ngày nay thích nghe những ai chia sẻ chứng từ 
hơn là nghe các thầy dạy. Và nếu họ lắng nghe các thầy dạy, đó là vì các vị này 
cũng chia sẻ chứng từ của họ". 

 

Tâm tình cuả một người cha: ĐGH đã ôm lấy mọi kẻ bất hạnh xấu số 

"Đó là một phước lành sâu sắc! Trong khoảng khắc đó, ĐGH đã ôm lấy tất cả 
những người nghèo khó!" là tâm tình tri ân cuả Tiến sĩ Paul Gondreau, cha của 

một em bé xấu số. 

 

"Nghĩa cử cuả Ngài không chỉ dành cho tôi và 
vợ tôi," ông nói thêm, "nhưng là dành cho tất 
cả các phụ huynh của các con em có nhu cầu 
đặc biệt và cho tất cả những người thân 
thuộc." 

Ông đặt câu hỏi "Ai có thể đã nghĩ rằng một 
đưá bé tật nguyền về thể chất mà lại có thể 
đánh động thế giới một cách sâu sắc như thế?" 
Thật vậy, ai đã có dịp xem đoạn video lúc 
Đức Giáo Hoàng ôm hôn đưá bé trai 9 tuổi bị 
bại liệt tại quảng trường Thánh Phêrô sau lễ 
Phục Sinh mà không bồi hồi xúc động?  
Ngài thấy người ta nâng lên cho ngài một trẻ 
trai bại liệt, đôi mắt bàng hoàng, hai tay bơi 
chải như thể tìm kiếm một cái phao. ĐGH 

 
ĐGH ôm hôn cậu bé bại não Dominic
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ôm lấy em, hôn vào má nó, áp thân nó vào ngực mình, nâng niu nó thật lâu, lâu 
hơn bình thường, rất lâu. Mắt đưá bé rạng rỡ ra, nụ cười hớn hở, nó cũng ghì 
chặt lấy ngài, thật chặt, làm lệch chiếc mũ đội và đôi kính mắt của ngài.   
Truyền thông trên khắp thế giới đã phát đủ mọi góc cạnh những hình ảnh cuả 
giây phút kỳ diệu đó. Tấm hình nào cũng đẹp. 
Bé trai tên là Dominic, con cuả tiến sĩ Gondreau, giáo sư thần học tại Providence 
College ở Rome. Tiến sĩ Gondreau là người ở Rhode Island,  ông làm thỉnh 
giảng (hợp đồng một định kỳ nhất định) ở đây và cùng với vợ, bà Christina, và 
gia đình sống tại Rome. 
Cùng với Dominic, gia đình Gondreaus còn có bốn người con khác: cô gái lớn 
Alena Maria 16 tuổi , trai trưởng Lucas 12 tuổi, và cặp út 5 tuổi song sinh, Maria 
và Junia. 
Tuy nhiên biến cố kỳ diệu đó "suýt nữa đã không xảy ra", tiến sĩ Gondreau kể 
lại.  

Họ đến quá trễ và không tìm được chỗ ngồi tốt, tuy nhiên lính phòng vệ Thụy Sĩ 
đã đưa Dominic và bà mẹ tới một khu đặc biệt dành cho người khuyết tật. 
Tại đây, một nhân viên trật tự tên là Augustino bỗng nẩy ra một ý nghĩ trong đầu 
là Dominic nên được gặp Đức Thánh Cha khi đoàn xe cuả ngài đi qua đây. 
Khi Đức Thánh Cha đến gần, Augustino nói với bà Christina hãy sẵng sàng đưa 
Dominic ra khỏi ghế và bế em lên. Bà mẹ đã làm như vậy, nhưng Đức Giáo 
Hoàng, vì "rõ ràng đang hân hoan với một đám đông lớn," đã nhìn về hướng 
khác và đi qua mất. 
"Ông trật tự có vẻ muốn xin lỗi vợ tôi," ông Gondreau nói, "nhưng vợ tôi thì 
nghĩ rằng thật là tuyệt vời khi được gần gũi với Đức Giáo Hoàng như thế, như 
vậy là đủ rồi." 
Nhưng xe cuả Đức Thánh Cha đã quay vòng lại khu vực đó lần thứ hai, 
Augustino lập tức qui tụ các nhân viên trật tự khác lại và tìm cách ra hiệu cho 
người tài xế cuả ĐGH dừng lại. 
"Họ nâng em lên cho Đức Giáo Hoàng và chúng ta đều biết việc gì đã xảy ra sau 
đó," ông Gondreau nói. 
Ở xa, các thành phần gia đình Gondreau vẫn không hay biết gì cho đến khi đứa 
con trai lớn theo dõi màn ảnh video và báo cho mọi người. 
Ông Gondreau kể tiếp: "Lập tức nước mắt cuả tôi trào ra, và đứa con trai Lucas 
của tôi cũng vậy."  
"Tôi sẽ luôn luôn trân trọng cái giây phút tuyệt vời khi đứa con trai Lucas của tôi 
kêu lên, 'Xem Dominic kìa!'" 
Bình luận về sự súc động cuả thế giới trước việc Đức Giáo Hoàng 'bế và ru' đưá 
con trai cuả mình, ông Gondreau gọi đó là một sự việc "sâu sắc". 
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"Là một dấu hiệu mâu thuẫn bởi vì đây là một thế gian đang từ chối Chúa Kitô 
mà lại bị đánh động bởi hình ảnh cuả một đưá bé không có nghiã lý gì nếu nhìn 
qua một lăng kính khác ngoài Chúa Kitô." 
Bởi vì những người tàn tật "đang chia sẻ thập giá của Chúa Kitô cách mật thiết 
hơn" so với bất cứ ai khác, họ cũng "làm chứng tình yêu của Chúa sâu sắc hơn 
và là những công cụ mạnh mẽ hơn của lòng thương xót của Chúa Kitô". 
"Đây là việc Thiên Chúa làm... Ngài chọn những người yếu đuối và dễ bị tổn 
thương để đánh động và làm thẹn thùng những kẻ mạnh mẽ và khôn ngoan. Ngài 
đã làm điều này nhiều lần trong lịch sử cứu độ." 
Ông Gondreau cho biết em Dominic đã sinh thiếu tháng (3 tháng rưỡi) nhưng 
khỏe mạnh. Tuy nhiên, em bị nhiễm trùng sau đó và cơ thể của em phải dành tất 
cả các nguồn lực để chiến đấu với bệnh tật. "Do đó gây ra chứng bại não." 
Năm nay chín tuổi, cậu bé có "nhận thức hoàn toàn bình thường" nhưng bị hạn 
chế nghiêm trọng về thể chất.  
Trong một nền văn hóa mà "phẩm giá con người bị giảm vào năng suất", và một 
thế giới mà "phá thai là rất phổ biến," ông Gondreau cho biết cuộc sống của đứa 
con trai mình "như không có ý nghĩa gì. " 
Tuy nhiên, khi nhìn qua đôi mắt của Chúa Kitô, thì rõ ràng mục đích của đưá con 
trai là yêu thương và dạy người khác làm thế nào để yêu thương. 
Em Dominic là một món quà cho tất cả chúng ta. Một phụ nữ đã nói với bà mẹ 
của em Dominic sau khi em được ĐGH ôm hôn rằng "Bà có biết rằng đứa con 
trai của bà đang chỉ cho những người khác biết làm thế nào để yêu thương 
không?" 

Trần Mạnh Trác  
SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

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 
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 
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MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 

LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI ? 
LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn   
Hỏi: nhân mùa Phục Sinh tưởng niệm Chúa Kitô chết và sống lại, xin cha 
giải thích: nếu phép rửa đã tha hết mọi tội rồi và nhất là Chúa đã chết để 
cứu chuộc cho loài người, như vậy đã đủ để mọi người được cứu rỗi chưa, 
hay còn phải làm gì nữa? 
Trả lời: 
Thiên Chúa là tình thường, là Cha rất nhân lành, là “Đấng cứu độ chúng ta, 
Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý." (1 Tm 2 :4). 
Vì thế, Thiên Chúa đã sai Con Một mình là Chúa Giêsu xuống trần gian làm 
Con Người để "hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người" ( Mt 
20:28). 
Như thể đủ cho chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa không muốn cho một ai 
phải bị lên án và hư mất đời đời vì tội lỗi. 
Giáo Hội cũng dạy rằng: "Chúa Kitô đã chết cho tất cả mọi người, không trừ 
một ai. Công Đồng Quiercy (năm 833, DS 624) đã dạy rằng: không có, đã 
không có và sẽ không có người nào mà không được Chúa Kitô chịu đau khổ 
vì mình." (x. SGLGHCG, số 605) 
Nghĩa là sự cứu rỗi cho con người là ước muốn của chính Thiên Chúa, một 
điều chắc chắn mà mọi tín hữu chúng ta phải tin và hy vọng, căn cứ vào lời 
Chúa và lời dạy trên đây của Giáo Hội . 
Tuy nhiên, cho được hưởng công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô để vào Nước 
Trời hưởng Thánh Nhan Chúa, người ta cần phải có những điều kiện sau 
đây: 
         I- Trước hết, phải được tái sinh qua Phép rửa,  vì " ai tin và chịu 
phép rửa sẽ được cứu độ. Còn ai không tin sẽ bị kết án" (Mc 16:16) . Lại 
nữa: "không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và 
Thần khí" ( Ga 3:5). 
Trên đây là chính những lời Chúa Giêsu đã nới với các Tông Đồ và với ông 
già Ni-cô-đê-mô xưa về tầm quan trọng và sự cần thiết phải lãnh nhận Phép 
rửa để được tái sinh trong sự sống mới sau khi con người cũ đã chết vì hậu 
quả của tội Nguyên Tổ (original sin). 
Tuy nhiên, cần nói thêm một lần nữa ở đây là mặc dù Chúa nói như trên, 
nhưng Ngài vẫn dành cho những người không biết Chúa và không được rửa 
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tội một lối thoát, nếu họ chẳng may rơi vào hoàn cảnh không được ai nói 
cho biết về Chúa và được chịu phép rửa để vào Nước Trời. Nói rõ 
hơn, những người đã sinh ra và chết trước khi Chúa Cứu Thế Giêsu ra 
đời, hoặc ngay cả sau khi Chúa sinh ra nhưng không được ai dạy bảo cho họ 
biết về Chúa, về Tin Mừng cứu độ và về Phép rửa khiến họ không được rửa 
tội thì đó không phải là lỗi của họ, bởi vì "Làm sao họ tin Đấng họ không 
nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Như Thánh Phaolô đã 
quả quyết..(Rm 10: 14). Nói cách khác, không ai có thể tự mình nhận biết có 
Thiên Chúa mà không cần người khác giúp lúc khởi đầu. Đó là lý do tại sao 
Chúa Kitô đã chọn và sai các Tông Đồ đi “… khắp tứ phương thiên hạ, loan 
báo Tin Mừng cho mọi loại thụ tạo. Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu 
rỗi. Còn ai không tin sẽ bị kết án.” ( Mc 16: 15-16) 
Như thế, phải cần phải có người rao giảng Tin Mừng của Chúa cho người 
khác từ ban đầu cho đến ngày nay. Đó là sứ mệnh Phúc Âm hóa thế giới mà 
Giáo Hội đã lãnh nhận từ Chúa Kitô qua các Thánh Tông Đồ và những 
người kế vị để mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người không phân 
biệt chủng tộc, ngôn ngữ và mầu da ở khắp nơi trên trái đất này. 
Nhưng như đã nói ở trên, nếu có những người không biết Chúa Kitô và Phúc 
Âm sự sống của Người vì không ai rao giảng cho họ, thì đó không phải là lỗi 
của họ. Dầu vậy, nếu họ đã sống ngay lành theo tiếng nói của lương tâm 
hướng dẫn, thì họ vẫn có thể được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của 
Chúa Kitô, vì "Ngoài Người (Chúa Kitô) ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì 
dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, 
để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ." (Cv 4: 12; 1Tm 2: 5; 
SGLGHCG số 1281, Lumen Gentium, số 16 ) 
Ngược lại, những người đã nghe Phúc Âm của Chúa, đã được tái sinh qua 
Phép Rửa mà không sống những cam kết khi được rửa tội là thực tâm yêu 
mến Chúa, yêu tha nhân và xa lánh mọi tội lỗi, thì Phép rửa và công nghiệp 
cứu chuộc của Chúa Kitô cũng không mang lại lợi ích thiêng liêng nào cho 
họ. 
Nói khác đi, công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô được áp dụng không 
những cho những người đã nhận biết Chúa, đã được rửa tội – và đang sống 
những cam kết của Phép rửa ( Baptismal promises) mà còn áp dụng cho cả 
những người không được biết Chúa và không được rửa tội vì không ai dạy 
cho họ biết. Đó là trường hợp của tổ tiên Việt Nam và các dân tộc khác trên 
thế giới đã sinh ra và chết đi trước khi Chúa Cứu Thế Giêsu ra đời, rao giảng 



 12

Tin Mừng Cứu Độ và chết trên thập giá để đền tội thay cho nhân loại. 
Những người này không biết Chúa và không được lãnh phép Rửa thì 
đó hoàn toàn không vì lỗi của họ, nên Chúa không thể lên án họ vì lỗi này 
được. Ngược lại, họ vẫn có thể được cứu rỗi nếu họ đã sống ngay lành theo 
sự hướng dẫn của lương tâm và có ý đi tìm Đấng Tối cao là Thiên Chúa để 
thi hành thánh ý Ngài như đã nói ở trên.. 
Đang khi còn bị treo trên Thập giá, Chúa Giêsu đã bị “một tên linh lấy 
giáo đâm vào cạnh sườn Người: tức thì máu cùng nước chảy ra.” ( Ga 19 : 
34) 
Nước đó chính là nước rửa cho con người sạch mọi tội một lần nhưng không 
tiêu diệt hết mọi mầm mống của tội và trả lại cho con người tình trạng "ngây 
thơ, công chính ban đầu" (original innocence and justice), một tình trạng ơn 
phúc đặc biệt mà Adam và Eva đã được hưởng trước ngày hai người phạm 
tội vì ăn trái cấm, đem lại hậu quả to lớn là "vì một người duy nhất mà tội 
lỗi xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế sự chết đã lan tràn 
tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội." ( Rm 5: 12) 
Nói khác đi, sự bất tuân của Adam và Eva đã đem tội và sự chết vào trần 
gian. Nhưng nhờ một người duy nhất vâng phục Thiên Chúa là Chúa Kitô 
mà "muôn người cũng sẽ thành người công chính" vì "nhờ Đức Giêsu là con 
người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hòa 
giải với Người để anh em trở nên thánh thiện, tinh tuyển không có gì đáng 
trách trước mặt Người." (Cl 1: 22) theo lời dạy của Thánh Phaolô. 
Nhưng đó chỉ là viễn ảnh của niềm tin và hy vọng chứ chưa tức khắc thành 
sự thật ngay bây giờ cho ai, trừ khi có ai chết ngay sau khi được rửa tội thì 
chắc có cơ may được hưởng ngay ơn cứu độ để vào Nước trời như Người 
trộm lành trước kia. Chúa Giêsu đã tha thứ mọi tội cho anh ta vì anh đã sám 
hối và xin thương xót trước khi chết. (Lc 23:42-43) 
Nhưng nếu vẫn tiếp tục sống trên trần thế này, thì mọi người chúng ta lại có 
nhiều cơ hội để phạm tội thêm nhiều lần nữa vì bản chất yếu đuối của con 
người, vì gương xấu của thế gian và nhất là vì ma quỷ cám dỗ bao lâu ta còn 
sống trong thân xác có ngày phải chết này. 
Mặt khác, Phép Rửa, tuy xóa một lần mọi tội lỗi, nhưng không tiêu diệt hết 
mọi mầm mống của tội, mà vẫn còn để lại trong con người "một số những 
hậu quả của tội như những đau khổ, bệnh tật, sự chết hoặc những yếu đuối 
gắn liền với sự sống như những yếu đuối về tính tình…và nhất là sự hướng 
chiều về tội lỗi mà truyền thống gọi là tình dục, hay còn được gọi là "lò sinh 
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ra tội lỗi (formes percati) được để lại đó cho con người phải chiến đấu chống 
lại nó"cho đến hơi thở cuối cùng của đời người trên trần thế này. (x. 
SGLGHCG số 1264) 
Ngoài ra, như đã nói ở trên, còn phải kể đến những gương xấu, những dịp 
tội đầy rẫy ở khắp trên trần gian này nhất là những cám dỗ mãnh liệt của ma 
quỉ là "thù địch của anh em như sư tử gầm thết rảo quanh tìm mồi cắn xé" (1 
Pr 5: 8),  nhằm lôi kéo con người ra khỏi tình thương của Chúa và ơn cứu độ 
của Người. 
Đó là tất cả những thách đó, những nguy cơ mà con người phải đối phó sau 
khi được rửa tội để sống một đời sống mới theo Thần Khí hướng dẫn để 
được ơn cứu độ. Vì nếu "hướng đi của xác thịt là sự chết" thì "hướng đi của 
Thần Khí là sự sống và bình an."( Rm 8 :6) 

II- Phải làm gì nữa để xứng đáng được ơn cứu rỗi? 
Chúa là tình thương và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá và 
đủ cho con người được cứu độ. Nhưng vì con người còn có ý muốn tự do ( 
free will) mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người sử dụng để hoặc 
sống theo Chúa “là Đường, là Sự Thật và là sự Sống" (Ga (14: 6) hay khước 
từ Chúa để sống theo "văn hóa của sự chết" chối bỏ Thiên Chúa, tôn thờ vật 
chất, tiền bạc và mọi thú vui vô luân, vô đạo, gian ác, độc dữ, bất công, bóc 
lột, độc tài, hà khắc ... như thực trạng của thế giới tục hóa ngày nay. Đặc biết 
là ở các nước Âu Mỹ , và các quốc gia chậm tiến và độc đảng cai trị, nơi 
không còn gì là luân lý phổ quát (universal moral) khiến người ta coi việc 
giết thai nhi là hợp pháp, bán con cái cho bọn mãi dâm buôn người là việc 
buôn bán tự nhiên của các cặp vợ chồng đã mất hết bản chất làm cha mẹ 
trong một xã hội quá suy đồi về luân lý, đạo đức như xã hội Việt Nam hiện 
nay. 
Lại nữa, một tệ trạng đang được phổ biến ở các quốc gia Âu Mỹ là việc cho 
hợp thức hóa hôn nhân đồng tính (same sex mariage), một suy thoái đạo đức 
nghiêm trọng về mục đích của hôn nhân và nền tảng gia đình mà Thiên 
Chúa đã thiết lập từ đầu khi tạo dựng con người và trao cho sứ mệnh "Hãy 
sinh sôi nẩy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất." (St 1: 28) 
Như thế, để hưởng công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, người tín hữu 
phải thực tâm tỏ thiện chí sống đức tin từ trong nội tâm ra đến hành động cụ 
thể bên ngoài để cộng tác với ơn thánh trong nỗ lực thánh hóa bản thân và 
giúp thánh hóa người khác qua gương sống chứng nhân của mình. 
Sự cộng tác với ơn thánh thật vô cùng cần thiết, vì nếu không thì, từ ban 
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đầu Thiên Chúa đã không truyền cho dân Do Thái nói riêng và con người 
ngày nay nói chung Mười Điều Răn của Chúa mà ông Mô-Sê đã long trọng 
nói với dân Do Thái xưa như sau : 
“ Hãy xem: hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn : hoặc được chúc phúc, 
hoặc bị nguyền rủa.: Anh em sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe những mệnh 
lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em mà tôi truyền cho anh em 
hôm nay. Anh em sẽ bị nguyền rủa nếu không vâng nghe những mệnh lệnh 
của ĐỨC CHÚA…” ( Đnl 11: 26-28) 
Vâng nghe những mệnh lệnh của Thiên Chúa có nghĩa là thi hành những 
Điều Răn Người đã truyền cho ta phải tuân giữ để được chúc phúc và được 
cứu độ nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. Thiên Chúa ban những lề 
luật đó không vì lợi ích nào của riêng của Ngài, mà vì lợi ích của con người 
mà thôi. Vì nếu không có lề luật nào ràng buộc, để con người tự do chém 
giết, trộm cắp, lấy của người khác làm của riêng tư, cướp vợ, giật chồng của 
nhau… thì thế giới này sẽ đi về đâu ? Có giới răn của Chúa mà người ta còn 
vi phạm, còn làm những sự dữ ở khắp nơi từ xưa đến nay, huống chi là nếu 
không có lề luật nào chi phối, thì xã hội loài người đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. 
Do đó, chúng ta phải cám ơn Chúa về những lề luật mà Người đã truyền cho 
con người phải thi hành để được chúc phúc ngay trong cuộc sống trên trần 
gian này, trước khi được vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa trên Nước 
Trời mai sau. 
Thật vậy, những ai đã được rửa tội rồi cũng ví như dân Do Thái xưa đã vượt 
qua Biển Đỏ dưới sự lãnh đạo của ông Mô-sê để trở về quê hương và tiến 
vào Đất Hứa. Nhưng họ đã không được vào đất này ngay mà còn phải sống 
trong sa mạc mấy chục năm để được thử thách về lòng tin yêu Thiên Chúa 
của họ. Khi sống trong hoang địa, họ đã chịu thiếu thốn mọi sự, từ thức 
ăn đến nước uống. Vì thế họ đã kêu trách Chúa và ông Mai-sen về những 
gian khổ mà họ phải chịu đựng. Và tệ hại hơn nữa họ đã đúc Con Bê 
bằng vàng và sụp lậy nó như vị thần đã đưa họ ra khỏi ách nô lệ bên Ai Cập! 
(Xh 32: 1-6) 
Thiên Chúa đã nổi giận và muốn tiêu diệt đám dân vô ân này, nhưng nhờ 
ông Mô Sê khẩn cầu thay cho họ mà Thiên Chúa "đã thương không giáng 
phạt dân Người như Người đã đe." (Xh 32: 14) 
Ngày nay, là dân Tân Ước, chúng ta là dân mới của Thiên Chúa đã được tái 
sinh qua Phép rửa, tức là cũng đi qua nước như dân Do Thái xưa vượt qua 
Biển đỏ để vào đất tự do, thoát ách nô lệ bên Ai Cập. Phép rửa cũng giải 
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phóng cho con người khỏi ách nô lệ tội lỗi để sống đời mới theo Thần Khí 
hướng dẫn để được cứu độ. Nhưng cũng như Dân Do Thái xưa phải sống 
trong hoang địa 40 năm trước khi được vào Đất Hứa là đất Ca-na-an "tràn 
trề sữa và mật" (Ds 13:27), dân Tân Ước ngày nay cũng phải sống trong trần 
thế này một thời gian dài ngắn tùy số phận của mỗi người. Nghĩa là sau khi 
được tái sinh qua Phép Rửa, chúng ta chưa vào ngay Đất Hứa là Thiên 
Đàng mà còn phải "lưu vong" trong sa mạc trần thế này để được thử thách 
về đức tin, đức cậy và đức mến. 
Nếu đức tin đã được chứng minh cụ thể bằng đức mến nồng nàn, nghĩa là 
thực tâm yêu mến Chúa trên hết mọi sự và tuân giữ các Giới Răn của Người, 
yêu mến tha nhân như Chúa Kitô đã dạy cộng thêm quyết tâm xa lánh mọi 
tội lỗi tức là thi hành những cam kết khi được rửa tội thì "anh em sẽ trở nên 
trong sạch, không ai chê trách được điều gì và sẽ trở nên những con người 
vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, 
anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời..." như Thánh 
Phaolô đã dạy. (Pl 2:15)  
Nói khác đi, những ai đã và đang cố gắng sống theo đường lối của Chúa, 
chống lại những đòi hỏi bất chính của bản năng, gương xấu của trần gian và 
mưu chước cám dỗ của ma quỉ, thì đang cộng tác hữu hiệu với ơn thánh để 
được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. 
Khi sạch tội, con người sống trong ơn phúc của Thiên Chúa, nghĩa là 
sống ơn cứu độ ngay ở trần thế này. Ngược lại, nếu không có thiện chí cộng 
tác của cá nhân với ơn Chúa mà buông mình sống theo "văn hóa của sự 
chết" thì ơn tái sinh của Phép Rửa sẽ trở nên vô ích và Chúa cũng không thể 
cứu ai thiếu thiện chí đó. 
Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa: "Không phải 
bất cứ ai thưa với Thầy Lậy Chúa, Lậy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu! 
Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên cao mới được 
vào mà thôi." ( Mt 7 :21) 
Thi hành ý Cha trên trời có nghĩa là yêu mến Người trên hết mọi sự thể hiện 
cụ thể qua việc tuân thủ những Điều Răn của Chúa, vì "ai yêu mến Thầy thì 
sẽ giữ lời Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại 
trong tình thương của Thầy như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy  và 
ở lại trong tình thương của Người." (Ga 14: 23; 15: 10) 
Như thế, thi hành các luật điều về yêu thuơng, công bình, bác ái, xa lánh tội 
lỗi và sống thánh thiện là thi hành ý muốn của Cha trên trời, Đấng yêu 
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thương con người đến nỗi đã "sai chính Con mình đến mang thân xác 
giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội cho chúng ta" (Rm 8 :3). 
Và chính nhờ "máu Thánh Tử đổ ra mà chúng ta được cứu chuộc". ( Ep 1 :7) 
Tóm lại, Phép rửa và công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô có giá trị cứu rỗi 
tuyệt đối, nhưng chỉ hữu ích cho những ai có thiện chí cộng tác với ơn Chúa 
sau khi được rửa tội bằng quyết tâm sống ơn tái sinh của Phép Rửa là "phải 
cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người hư nát vì bị những ham 
muốn lừa dối, anh em phải để cho Thần Khí đổi mới tâm trí anh em và phải 
mặc lấy con người mới là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên 
Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện" như Thánh Phaolô đã dạy. ( 
Ep 4: 22-24) 
Nói khác đi, nếu con người không có quyết tâm chừa bỏ mọi tội lỗi và thực 
thi đức ái nồng nàn thì không những Phép rửa mà cả công ơn cứu chuộc vô 
giá của Chúa Kitô cũng sẽ trở nên vô ích, vì Thiên Chúa phải tôn trọng tự do 
của con người chứ không bắt buộc ai phải yêu mến và nhận ơn cứu rỗi của 
Người. Người chỉ mời gọi và con người có tự do để đáp trả hoặc ưng thuận 
hay khước từ lời mời gọi đó. 
Sau hết, không thể viện cớ Chúa nhân từ và hay tha thứ để cứ tự do sống 
theo thế gian và xác thịt. 
Chúa đầy lòng xót thương: đúng. Nhưng nếu con người lợi dụng tình thương 
của Chúa để đi hàng hai, nửa nóng nửa lạnh thì "Ta sắp mửa ngươi ra khỏi 
miệng Ta" như lời Người đã cảnh cáo trong sách Khải Huyền. (Kh 3:16) 
Đó là tất cả những gì chúng ta cần suy niệm về tình thương tha thứ của 
Thiên Chúa, về công nghiệp cứu chuộc vô giá (invaluable) của Chúa Kitô và 
những gì ta phải làm để cộng tác với ơn Chúa hầu được hưởng ơn cứu độ 
của Người. 

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Sau khi chiếm được nam Việt Nam, năm 1975, Cộng 
Sản miền Bắc lùa số lớn công chức, quân nhân, đảng 
viên các đảng phái quốc gia, các nhà tu hành của các 
tôn giáo miền Nam ra Bắc "khổ sai biệt xứ". Liên Xô 
có Xi-bê-ri thì Việt Nam có vùng núi non Tây Bắc 
khắc nghiệt, tuy không lạnh bằng Xi-bê-ri nhưng 

cũng đủ cho tù chết dần.  
Chết vì lạnh, vì đói, vì lao động kiệt sức và vì bịnh mà không có thuốc chữa. 
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Thông thường, tù phải tự đốn cây, cắt tranh làm lán cho mình ở, phải phá 
rừng, làm rẫy trồng trọt khoai củ nuôi thân. Nhà nước Cộng Sản không phải 
tốn phí nuôi tù cải tạo. Ban ngày tù vào rừng lao động, chiều về, vào lán, cán 
bộ coi tù khóa cửa lại, sáng hôm sau, mở cửa cho tù đi lao động tiếp. 
Mấy năm đầu, tù chết quá nhiều nên chính quyền Cộng Sản Việt Nam cho 
thân nhân tù được gửi thuốc, áo quần (giới hạn) bằng đường bưu điện, về 
sau được thăm nuôi, nghĩa là được gặp mặt tù và tiếp tế lương thực, mùng 
mền, thuốc men... giúp tù chịu đựng, tiếp tục khai phá núi rừng và chết chậm 
hơn. 
Trong chuyện nầy, tôi không kể về những sinh hoạt trong nhà tù mà kể về 
một anh bạn tù nằm cạnh tôi.  
Anh Hùng, (nằm cạnh tôi) là người ít nói nhưng thường quan tâm đến người 
khác. Buổi tối, vào lán, thấy ai có vẻ trầm tư, suy nghĩ, là anh sà đến, nói 
huyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất, chuyện nào cũng khiến người 
nghe bật cười. Thế là người bạn đó bớt buồn. Khi quay về, anh bảo tôi:  
- Khá rồi! Lo buồn làm mình suy sụp nhanh nhất. Nhanh hơn cả bịnh hoạn. 
Chỉ cần mất ngủ vài ba đêm là không đủ sức gượng dậy. 
Ai cũng biết điều đó, nhưng rất khó vượt qua, nhất là những người không 
được thăm nuôi, thậm chí không nhận được thư của thân nhân gửi vào.  
Họ được gọi là "con bà xơ" (nữ tu), ý nói là con hoang trong trại mồ côi do 
các bà xơ (soeurs) nuôi dưỡng.  
Các tù nhân con bà xơ nầy, mỗi khi thấy người nào ra thăm thân nhân, đem 
đồ tiếp tế vào là họ tránh chỗ khác, tìm những người cùng hoàn cảnh (không 
có thăm nuôi) mà chuyện trò, ăn mấy củ khoai, củ sắn với nhau. Được tặng 
thức ăn (thăm nuôi) họ có thể nhận một lần, lần sau thì từ chối. 
- Xin cám ơn anh, tôi nhận thì không có gì tặng lại. Anh thông cảm cho tôi. 
Xin giữ lấy. 
Trong tù, chỉ nghĩ đến miếng thịt, cây kẹo cũng đủ chảy nước miếng, vì cơ 
thể quá cần, nhưng nhận chút thực phẩm của bạn cho, lấy gì trả lại? 
Tôi với anh Hùng, may mắn, được vợ thăm nuôi, dù cả năm chỉ được một 
lần và chỉ được một xách nhỏ. Một gói đường tán đen, gói cá khô, ít đậu và 
gạo, ít thuốc men, chỉ vậy thôi, vì tiền xe cộ đi hàng nghìn cây số (từ miền 
Nam ra núi rừng tây bắc), ăn uống dọc đường... hết cả!  
Chúng tôi nghèo quá, nhưng vợ chồng gặp mặt nhau là may rồi. Tôi mừng, 
nhưng anh Hùng lại mừng hơn. Lần thăm nuôi nào anh cũng bảo: 
- Đây là lần chót! 
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Thế nên, mỗi khi được gọi tên ra gặp thân nhân thì anh ngạc nhiên: 
- Ai thăm tôi? Bà cụ thì quá yếu, không đi nổi! 
Tôi cười bảo. 
- Không phải vợ thì ai vào đây?  
Theo vợ tôi kể, trong một lá thư gửi cho tôi, chỉ một lần vợ tôi cùng đi thăm 
nuôi với vợ anh Hùng mà hai người thành bạn thân. Cả hai đều ở trong một 
con hẻm vùng Đa Kao lại có chồng là bạn nằm cạnh nhau trong tù, cùng 
hoàn cảnh nên hai người đàn bà thương nhau, thường giúp đỡ nhau trong 
việc buôn bán mưu sinh. 
Vì thấy anh vui hơi quá đáng mỗi khi được thăm nuôi nên tôi tò mò, cố tìm 
hiểu vì sao? Đúng ra, trong tù không nên biết chuyện gia đình người khác, 
nếu người đó không tự ý kể ra. Tôi không nhớ mình đã gợi ý cách nào khiến 
cho anh Hùng kể chuyện vợ con của anh.  
Sau đây là câu chuyện theo lời Anh kể. 
Tôi là con trai độc nhất của bà cụ tôi. Đúng hơn, tôi là độc đinh của cả giòng 
họ nhà tôi. Nếu mẹ tôi không sinh ra tôi thì coi như họ Hoàng Đắc của tôi 
tuyệt tự.  
Mẹ tôi săn sóc, chăm lo cho tôi, vì tình thương mà cũng vì trách nhiệm bên 
nhà chồng giao phó, là phải có người thừa tự, lo nhang khói, cúng giỗ để 
vong linh ông bà, tổ tiên khỏi bơ vơ, thành ma đói, ma khát, vất vưởng trong 
cõi u minh.  
Thế nên, khi tôi vừa xong tú tài là mẹ tôi lo tìm vợ cho tôi, vì bà sợ tôi vào 
quân đội, không biết chết lúc nào, sẽ không kịp có con trai để nối dõi tông 
đường.  
Tôi thì không để ý đến chuyện đó. Ngay trong thời đi học, bạn bè yêu cô 
nầy, cô kia, tôi chỉ biết bài vở và các môn thể thao như đá banh, học võ... 
Đến khi thi xong tú tài một, tôi tình nguyện đi sĩ quan Thủ Đức. Mẹ tôi, thời 
trẻ là đảng viên một đảng phái Quốc Gia, thông hiểu tình hình đất nước, bà 
cụ bảo tôi: "Khi tổ quốc lâm nguy, làm con dân phải có bổn phận cùng với 
mọi người bảo vệ đất nước, bảo vệ đồng bào. Những tên trốn lính, sống 
chui, sống nhủi chỉ thêm nhục. Nhưng con phải lấy vợ, sinh con trai để sau 
nầy lo nhang khói cho ông bà, tổ tiên".  
Mẹ tôi hỏi tôi có để ý cô nào chưa? Tôi thưa rằng: "Mẹ xem cô nào vừa ý 
mẹ thì cưới cho con chứ con không có người yêu". Mẹ tôi đến nhà các bà 
bạn, ngắm nghía cô nầy, dọ hỏi cô kia, cuối cùng bà chọn được một cô.  
Mẹ tôi nhờ người mai mối, gia đình cô ta đồng ý ngay. Để tôi được gặp cô 
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gái, mẹ tôi mua một ít trái cây, sai tôi đem đến biếu gia đình cô ta.  
Hình như cô gái không biết có sự xếp đặt giữa hai gia đình nên cô ta tiếp tôi 
rất hồn nhiên, vô tư như với bạn bè. Tôi thấy cô cũng xinh, hiền lành, vui vẻ 
nên về thưa với mẹ tôi rằng: "Mẹ thấy vừa ý thì con xin vâng lời".  
Quả thật, cô gái hoàn toàn không biết gì về việc cô sẽ là vợ tôi. Trước ngày 
tôi vào quân trường, hai gia đình muốn tổ chức lễ hỏi, cưới luôn một lần. 
Lúc đó, cô gái mới được thông báo. Cô ta phản đối quyết liệt. Hóa ra cô đã 
có người yêu.  
Sau nầy tôi mới biết, người cô yêu là một nhà thơ. Anh chàng có dị tật ở 
chân nên anh ta khỏi phải đi lính. Nhờ thế anh ta yên tâm vui chơi và ăn bám 
gia đình.  
Hết làm thơ đăng báo tán tỉnh cô nầy, cô kia thì la cà các quán cà phê, quán 
nhậu. Con gái mới lớn, cô nào cũng mơ mộng. Anh chàng thi sĩ nầy làm thơ 
ca tụng, tỏ tình với cô vợ tương lai của tôi thì chẳng khác gì bỏ bùa cô ta.  
Cô ta yêu mê mệt chàng thi sĩ, quyết cùng chàng "Một túp lều tranh hai quả 
tim vàng". Bất ngờ cô bị ép phải lấy tôi làm chồng. Cô tuyên bố thẳng thừng 
với cha mẹ rằng cô ta sẽ trốn đi với chàng thi sĩ, nếu không trốn được mà bị 
ép duyên, cô ta sẽ uống thuốc rầy tự tử.  
Gia đình cô ta hình như có xích mích gì đó với gia đình "nhà thơ" nên không 
muốn làm sui gia với họ. Thế nên bà mẹ mới bảo với con gái rằng: "Mầy 
muốn trốn theo trai thì cứ trốn đi, nhưng không được theo thằng chó chết 
của nhà đó. Nếu mầy theo nó, thì nhớ ba ngày sau quay về dự đám ma tao. 
Còn mầy muốn tự tử thì tao mua cho mầy chai thuốc rầy, nhưng uống nửa 
chai thôi, để một nửa cho tao. Nuôi mầy khôn lớn để mầy làm nhục cha 
mẹ..."  
Lời tuyên bố đó khiến cô gái không còn lựa chọn nào khác. Thế nên, trước 
ngày cưới, cô ta hẹn tôi ra một quán nước. 
Sáng đó, chúng tôi gặp nhau. Tôi ngồi đối diện. Quán vắng người nên cô ta 
chẳng cần giữ lời, tấn công tôi ngay: "Tôi và anh không hề quen biết nhau, 
không thù oán nhau, tại sao anh cố tình phá vỡ tình yêu của chúng tôi?  
Anh có biết, vợ chồng không có tình yêu mà sống với nhau là sống trong địa 
ngục không?"  
Tôi trả lời: "Đây là chuyện hai gia đình với nhau. Cô không bằng lòng lấy 
tôi thì cứ nói thẳng với ba mẹ cô hoặc nói với mẹ tôi. Tôi không có ý kiến. 
Tôi không cần vợ, nhưng mẹ tôi cần có cháu nội trai để nối dõi tông đường.  
Tôi sẽ vào quân đội. Chiến tranh rất ác liệt. Đời lính chiến, hành quân liên 
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miên, cưới cô về, được bao nhiêu lần chúng ta gặp nhau? Để có con, còn 
khó hơn. Và có thể một ngày, một tuần, một tháng sau đó, tôi tử trận. Cô sẽ 
thành quả phụ. Nhanh lắm. Tôi nói sự thật để cô đủ lý do từ chối việc cầu 
hôn của tôi".  
Cô yên lặng lắng nghe. Tôi cũng suy nghĩ, lựa lời một lúc mới nói tiếp: 
"Nếu bị ép duyên, và nếu không còn con đường nào khác để làm vui lòng 
cha mẹ cô, cô nên lấy tôi. Vì sau khi ra trường sĩ quan, tôi sẽ chọn binh 
chủng tác chiến, tôi sẽ leo lên bàn thờ nhanh lắm. Khi tôi chết rồi, gia đình 
cô không còn quyền cấm cô về sống với người cô yêu. Mà dù tôi chưa tử 
trận, khó khăn của tôi vẫn là phải có con trai cho mẹ tôi an tâm. Tôi đề nghị 
thế nầy. Sau khi là vợ tôi, dĩ nhiên là tôi đi hành quân, đâu có về nhà thường 
xuyên được... Cô cứ hẹn hò với người yêu, miễn sao đừng cho thiên hạ biết, 
khi nào có bầu, cô ra đơn vị tìm tôi rồi quay về nhà. Mục đích để hợp thức 
hóa đứa bé trong bụng cô. Tôi sẽ không ghen tương gì mà mẹ tôi lại mừng 
vì đã làm tròn bổn phận đối với gia tộc tôi..."  
Chưa nghe hết câu, cô chồm qua bàn, thẳng tay tát tôi một tát tai, nảy đom 
đóm mắt: "Tôi cấm anh không được nhục mạ tôi theo lối nói vô học đó. Anh 
xem tôi là hạng người gì?.."  
Rồi cô ôm mặt, gục xuống bàn khóc nức nở. Cô khóc to, như rống lên rồi 
lấy khăn bịt miệng mình lại để tự kềm chế.  
Tôi kinh hoàng, vội qua ngồi cạnh cô, lắp bắp: "Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Cô 
tha thứ cho tôi". Tôi định choàng tay qua vai cô để vỗ về thì cô xô mạnh tôi 
ra, khiến tôi suýt ngã ngữa. Cô cứ cúi đầu thút thít mãi. Tôi chán nản, nghĩ 
rằng, tốt nhất về thưa với mẹ tôi rút lui vụ cưới hỏi nầy để khỏi rắc rối, có 
khi gây oán thù với cô ta và cả người tình của cô nữa.  
Tôi đứng lên, đến quày trả tiền. Cô chủ quán hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy?" 
Tôi lắc đầu, quay lại bàn nước, ngồi cạnh cô để tránh tia mắt cô đang nhìn 
đăm đăm phía trước như người xuất hồn.  
Tôi nói: "Tôi đã hiểu cô, đã biết mối tình của cô. Xin cô yên tâm. Tôi sẽ báo 
cho mẹ tôi hủy bỏ vụ nầy. Cô được tự do".  
Tôi định đứng lên thì cô ra dấu tôi ngồi xuống. Cô nói mà không nhìn tôi: 
"Anh chẳng có lỗi gì trong chuyện nầy. Gia đình tôi nhất quyết gả tôi cho 
người khác. Ai cũng được, ngoại trừ người tôi yêu". Rồi cô quay nhìn tôi, 
mắt long lên, môi mím lại: "Tôi đồng ý lấy anh. Nhưng tôi cho anh biết, anh 
chiếm đoạt được trinh tiết của tôi, chiếm đoạt được thân xác tôi nhưng 
không thể chiếm đoạt được trái tim tôi. Đừng hi vọng tôi sẽ thương yêu anh. 
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Tôi không thù anh, nhưng tôi không thể yêu thương ai ngoài người tôi yêu. 
Tôi cũng cho anh biết trước rằng, về làm vợ anh, dù đến mãn đời, tôi thề sẽ 
không bao giờ nói tiếng yêu thương với anh, không bao giờ hôn anh. Mong 
anh cũng làm như thế".  
Tôi giận sôi gan, nhưng cố bình tĩnh: "Tôi sẽ giữ lời. Tôi thề sẽ không nói 
thương yêu với cô, không hôn cô, vì tôi biết chúng ta chẳng hề yêu thương 
nhau. Tôi cũng yêu cầu cô nhớ lời thề đó. Sau nầy, nếu tôi tử trận, xin cô 
đừng giả vờ khóc, vì tôi biết đó là ngày vui của cô, ngày cô được giải thoát 
để về với người cô yêu. Không cưới cô thì mẹ tôi cũng tìm một cô khác cho 
tôi. Từ hôm nay cho đến tuần sau, cô có thể báo cho mẹ tôi biết quyết định 
của cô. Mà dù đã là vợ tôi, cô vẫn tự do. Cô có thể gặp người yêu của cô bất 
cứ lúc nào, chỉ mong cô cố gắng cho mẹ tôi một đứa cháu trai. Xin cô giúp 
tôi".   
Kể đến đấy anh Hùng hỏi tôi:  
- Nếu vào trường hợp tôi, anh sẽ nghĩ sao? Chúng tôi đã có ba mặt con với 
nhau, nhưng không bao giờ tôi nghĩ rằng cô ta còn lưu lại trong gia đình tôi 
cho đến ngày tôi vô tù như hôm nay. 
Anh quay ra sau, lục trong xách nhỏ, lấy ra mấy tấm hình, trao cho tôi:  
- Anh nhìn xem, mấy đứa nhỏ nầy giống ai?  
Tôi nhìn và nói ngay:  
- Giống anh chứ giống ai? Con anh phải không? Hai thằng nhỏ nầy là anh 
em sinh đôi?  
Anh trầm tư:  
- Để tôi dài dòng một chút. Trước khi vào quân trường, tôi cưới vợ. Khi còn 
đang thụ huấn trong Thủ Đức, được tin vợ sinh, tôi về phép, vào nhà bảo 
sanh. Vợ tôi sinh con gái. Tôi ôm đứa bé vào lòng. Lúc đó, tôi không thắc 
mắc, ai là tác giả của sinh vật bé bỏng đó, nhưng không hiểu sao, tôi thương 
nó quá. Tôi ngắm nghía nó, hôn nó, thì thầm với nó mà quên cả chung 
quanh. Lúc đặt con xuống bên cạnh vợ, cô ta nắm lấy bàn tay tôi, nhìn tôi, 
nước mắt ứa ra. Cô ta khóc. Tôi hiểu ý nên nói: "Xin lỗi! Nhưng tôi thương 
nó. Lần sau, cố giúp tôi một thằng con trai..."  
Tôi ngắt lời anh:  
- Bộ hai người xưng tôi chứ không anh em gì cả sao?  
- Cô thì xưng em với tôi, còn tôi, khi chán nản hoặc chỉ có hai người, tôi 
xưng "tôi" và nói trống không. Khi có người thứ ba thì tôi "anh, em" như vợ 
chồng bình thường... Sau đó, cô sinh đôi, hai thằng con trai. Khi tôi đi tù thì 



 22

hai thằng con được gần hai tuổi. 
- Hai anh chị thề thốt với nhau rằng sẽ không hôn, không nói tiếng yêu 
thương với nhau, rồi có giữ lời không? 
- Tôi có vợ mà tâm lý không giống những ông khác. Tôi chỉ làm bổn phận. 
Tôi đâu cần tình yêu mới làm chuyện vợ chồng được. Khi cô ta vừa sinh hai 
thằng con trai, tôi dự định, hễ hai đứa nhỏ cứng cáp thì tôi sẽ nói với cô rằng 
muốn li dị thì tôi ký tên ngay để cô được tự do, nhưng tôi chưa kịp nói thì đi 
tù. Thế nên, mỗi khi tôi được gọi ra thăm nuôi, anh thường nghe tôi tự hỏi 
"Ai thăm nuôi mình?" vì tôi cứ đinh ninh là cô ta đã bỏ tôi để về với người 
tình, để khỏi nuôi mấy đứa nhỏ, khỏi nuôi mẹ tôi, khỏi thăm nuôi tôi. 
- Anh có thể nói thật tình cảm của anh đối với vợ anh cho tôi nghe được 
không? Anh có thương vợ không? 
Anh trầm ngâm: 
- Chỉ sau nầy, khi tôi vào tù, cô ta không bỏ chúng tôi, lại phải vất vả, bương 
chải để nuôi sống bao nhiêu người trong gia đình tôi, tôi mới nghĩ rằng cô là 
vợ tôi. Nếu chúng tôi có yêu nhau trước đó thì sự hi sinh của cô ta còn có 
chút ý nghĩa. Đằng nầy...Không ai có thể bắt cô phải cưu mang chúng tôi. 
Đó là sự bất công. Trước kia, tôi không màng đến ý nghĩ, tình cảm của vợ 
tôi. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau. Đúng ra là không có dịp. Tôi hành 
quân liên miên, vài ba tháng về phép một lần. Hai mươi bốn giờ phép mà 
gần tối mới về đến nhà, sáng sớm lại phải ra đơn vị. Vả lại, tôi thương các 
con tôi lắm. Vừa bước vô nhà, chào mẹ tôi xong là tôi quấn quít với con, 
hôn hít đứa nầy, bồng ẵm đứa kia, đưa chúng ra đường mua quà, kẹo bánh. 
Lần nào về phép tôi cũng ôm con mà cứ nghĩ rằng, đây là lần cuối mình 
được gần các con. Ra trận, đạn như vãi trấu, bạn bè, đồng đội tôi ngã xuống 
ngay bên cạnh. Trước sau gì cũng đến lượt mình. Còn vợ tôi, tôi cảm tưởng 
như giữa hai đứa có một bức tường vô hình ngăn cách, và cô ta, sinh con 
xong, bồng nó, đưa qua bức tường vô hình đó, trao cho tôi. Chúng là con tôi. 
Vì ám ảnh đó mà mọi sự săn sóc, lo lắng của cô dành cho tôi, tôi tưởng như 
của một cô bạn gái cùng lớp giúp bạn trong một buổi đi chơi chung ngoài 
trời, vậy thôi. Mỗi khi tôi về phép, thấy tôi bước vào nhà là cô vội lo nước 
nôi, khăn tắm, áo quần để sẵn đó rồi chạy ra chợ mua thức ăn, chạy về, chui 
vào bếp, nấu nướng, dọn lên. Ăn xong, lại dọn rửa, rồi giặt giũ áo quần cho 
tôi, phơi phóng, sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ trong xách để sáng sớm là tôi chỉ 
việc đeo lên vai, về đơn vị.  
Cô xoay tròn như chong chóng. Tôi thì tắm con, đút cơm cho chúng, rồi 
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chơi đùa, kể chuyện cho chúng nghe, ru chúng ngủ, không màng đến vợ, 
không nhìn đến mẹ. Người ngoài nhìn vô, đó là một gia đình bình thường. 
Mẹ tôi thì vui lắm, cứ khen con dâu ngoan hiền. Bà cụ không biết dĩ vãng 
của cô, cũng không thấy những đợt sóng ngầm đang kiên trì, thì thầm gọi cô 
thoát ly.  
Bây giờ, ở tù kiểu nầy thì chỉ có chết hoặc mục xương trong tù vì chẳng ai 
biết ngày về. Cái chết đối với thằng lính chiến như tôi thì sá gì, nhưng tôi 
thương các con quá, chỉ mong được về để lo cho chúng và săn sóc vợ tôi để 
đền đáp bao khổ nhọc mà cô ta đã phải chịu đựng. 
Từ khi nghe anh Hùng kể chuyện gia đình, tôi cũng đâm ra hồi hộp mỗi khi 
nghe tên anh ta được gọi ra thăm nuôi. Tôi tưởng tượng mẹ anh Hùng hoặc 
bà cụ nhờ một người nào đó gặp anh và báo tin rằng vợ anh đã bỏ đi lấy 
chồng rồi.  
Nhưng lần nào cũng là chị ta. Lần đầu được giới thiệu là vợ anh Hùng, tôi 
thấy chị ta, tuy đen và ốm, xác xơ vì sinh kế nhưng còn phảng phất những 
nét thanh tú và quí phái. Chị ta, thời trẻ, ắt đã làm bao trái tim bọn con trai 
xao xuyến.  
Mỗi lần ra thăm nuôi, anh Hùng, tôi và vài người tù ngồi một bên chiếc bàn 
dài, đối diện (bên kia bàn) là thân nhân của tù. Đầu bàn có một công an ngồi 
theo dõi, lắng nghe tù và thân nhân chuyện trò.  
Tù chỉ có 15 phút gặp người thân nên ai cũng cố nói thật nhiều, hỏi thật 
nhiều những điều cần thiết.  
Tôi cũng gấp rút chuyện trò với vợ nhưng cũng để ý xem vợ chồng anh 
Hùng có gì khác thường không? Hình như anh Hùng không nhìn vợ mà hơi 
cúi xuống vẻ đắn đo, suy nghĩ.  
Trái lại chị vợ ngồi nhìn chồng đăm đăm như thôi miên anh ta.  
Thông thường, trong lúc gặp gỡ, người vợ để bàn tay bên cạnh cái giỏ quà 
thăm nuôi, phía khuất tia nhìn của công an, người chồng biết ý sẽ để bàn tay 
mình lên bàn tay vợ, bóp nhẹ.  
Bao nhiêu năm xa cách, chỉ cần chạm nhẹ hai bàn tay với nhau cũng đủ cho 
vợ chồng ngây ngất, rung động cả thể xác và tâm hồn.  
Giây phút đó quí giá hơn bao nhiêu lần ôm ấp nhau mà vợ chồng đã trải qua. 
Vợ anh Hùng cũng để tay bên giỏ thăm nuôi. Anh Hùng chỉ đụng rất nhẹ 
vào tay vợ, như vô tình rồi rút tay về. Chị ta vẫn để yên bàn tay và chờ đợi. 
Anh Hùng lại đụng nhẹ tay vợ lần nữa, rồi lại rút về. Cả hai yên lặng. Rồi 
hình như anh nói nho nhỏ gì đó với vợ. 
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Thời gian thăm gặp qua rất nhanh. Lúc chia tay, anh Hùng xách gói quà 
thăm nuôi đi thẳng mà không ngoái nhìn người thân như các tù nhân khác.  
Chúng tôi ở tù trên 10 năm nhưng chỉ ở chung lán trại hơn 3 năm, sau đó bị 
phân tán đi các trại tù khác. Dù vậy, tình bạn giữa chúng tôi đã như ruột 
thịt.  
Bảy năm sau, chúng tôi mới gặp lại nhau ở trại tù Z 30, Xuân Lộc. Sau đó, 
chúng tôi cùng ra tù một lần, vào năm 1986. 
Chúng tôi, hai thằng tù trung niên mà trông đã hom hem. Tóc đã có sợi bạc, 
chân tay như những khúc xương khô. Vợ tôi và vợ anh Hùng, sau mười năm 
vất vả, cũng đã là hai chị nạ dòng đen thui, đầu tóc, áo quần tả tơi vì suốt 
ngày lê lết đầu đường xó chợ. Hai người mua đi bán lại từng đôi giày cũ, áo 
quần cũ, răng vàng bạc vụn, đồng hồ hư, radio hư... Nghĩa là ai bán gì cũng 
mua, ai mua gì cũng có.  
Thời bấy giờ, tù về xã hội chỉ làm được các nghề chân tay như đạp xích lô, 
bán vé số, vá xe đạp... Tôi và anh Hùng, mỗi người một chiếc bàn con, mỗi 
cạnh hai gang tay, đặt bên lề đường, ngồi bán vé số, kiếm tiền phụ với vợ 
mua gạo. Lúc đó vợ tôi và vợ anh Hùng mới lấy lại chút bình tĩnh, không 
còn lo thất sắc mỗi ngày vì lũ con đói.  
Đầu thập niên 1990, có chương trình tù cải tạo được đi Mỹ. Gia đình tôi và 
gia đình anh Hùng đến cùng tiểu bang Virginia nhưng khác thành phố, cách 
nhau hơn hai giờ lái xe.  
Bước chân đến xứ người với hai bàn tay trắng, chúng tôi phải làm gấp đôi 
người khác, vì lao động chân tay, lương hướng chẳng bao nhiêu. Sáng sớm 
đã ra khỏi nhà, khuya mới về. Chúng tôi chỉ gọi điện thoại trò chuyện, hỏi 
han nhau mà thôi.  
Tôi không còn để ý đến chuyện xưa của vợ chồng anh Hùng, cũng không 
bao giờ kể cho vợ tôi nghe. Đàn bà bép xép, một chuyện kỳ lạ như thế thì 
không bà nào để yên trong bụng được. 
Hơn bảy năm ở xứ Mỹ, vài đứa con của gia đình tôi và gia đình anh Hùng đã 
tốt nghiệp đại học, có việc làm, phụ với cha mẹ lo cho các em nên chúng tôi 
đã bớt giờ làm việc, có dịp thăm viếng nhau.  
Bao nhiêu năm mới gặp lại, thấy anh Hùng khỏe mạnh, hồng hào hơn trước, 
chị vợ cũng mập tròn, mặt mũi tươi rói, gặp lại vợ tôi như gặp cố nhân, hai 
người tíu tít hỏi han, chuyện trò vui vẻ. Nơi xứ người bơ vơ nên chúng tôi 
coi nhau như anh em một nhà. 
Đột nhiên, một buổi tối, khoảng mười giờ, điện thoại reo, vợ tôi bắt máy rồi 



 25

la lên. 
- Sao? Chị nói sao? Anh Hùng bị gì mà đưa vô bịnh viện cấp cứu? Chị nói 
chuyện với ông xã em. Em run quá! 
Vợ tôi đưa điện thoại cho tôi. 
- A lô! Anh Hùng bị gì vậy chị? 
Bên kia đầu giây, giọng vợ anh Hùng hốt hoảng: 
- Không hiểu sao, ăn tối xong ảnh ngồi xem TV, thình lình ảnh kêu "Đau 
đầu quá!" rồi gục xuống bất tỉnh. Em gọi xe cứu thương đến đưa vô bịnh 
viện. Hiện em đang ở phòng cấp cứu. Ảnh chưa tỉnh. Em rối trí quá! Không 
biết mình phải làm gì đây? 
- Chị báo cho sắp nhỏ biết chưa? 
- Dạ rồi. Nhưng đứa gần nhất cũng phải 5 giờ lái xe, đứa ở xa, sáng mai mới 
đi máy bay về. 
- Ảnh không sao đâu. Chị bình tĩnh. Đưa vô bịnh viện là yên tâm.Tụi tôi sẽ 
đến ngay bây giờ. Lên xe, chúng tôi sẽ nói chuyện sau. Nhớ là phải bình 
tĩnh. Hai giờ nữa chúng tôi sẽ đến bịnh viện. 
Ban đêm, xa lộ 95 không đến nỗi kẹt xe. Từ Richmond hướng về thành phố 
Falls Church, phía bắc tiểu bang, gần hai giờ, chúng tôi đã có mặt tại bịnh 
viện. Bịnh viện về đêm thật yên tĩnh. Theo sự hướng dẫn của nhân viên trực, 
chúng tôi đi rất nhẹ dọc hành lang để tìm phòng hồi sức. 
Anh Hùng nằm trên giường với đủ thứ dây nhợ, ống trợ thở nối với dàn máy 
sát tường. Một cái máy điện tâm đồ với lằn sóng xanh chạy đều đều, yếu ớt. 
Chị Hùng quì bên cạnh, nắm tay chồng, thì thầm: 
- Anh cố gắng nghe em nói. Em chỉ nói một câu thôi. Em không nói được 
cho anh nghe thì em đau khổ suốt đời, ân hận suốt đời. Anh có thương em 
không? Thương em thì nghe em nói. Nghe anh! Tội nghiệp em mà anh... 
Chúng tôi đứng bên cạnh mà chị vẫn không hay biết. Vợ tôi cúi xuống vỗ 
nhẹ vai chị, chị quay lại, đứng lên, ôm vợ tôi, nước mắt trào ra. 
- Ảnh không nghe em nói! Ảnh không biết gì nữa. Sao em ngu quá? Không 
nói khi ảnh còn khỏe mạnh. Mà thình lình, ảnh bị như vầy... 
Chị nói lảm nhảm như người mất trí. Vợ tôi không hiểu gì cả nhưng vẫn vỗ 
về, nhỏ nhẹ: 
- Ảnh không sao đâu. Em biết, nhiều người bị như vậy, sẽ tỉnh lại. Chị đừng 
lo. Bác sĩ nói sao? 
- Bác sĩ nói ảnh bị xuất huyết não, đang chuẩn bị, sẽ mổ ngay. Em sợ, người 
ta mổ rồi ảnh đi luôn. Em mà không nói được cho ảnh nghe, chắc em chết 
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theo để linh hồn em được gặp ảnh, nói mấy lời... 
Vợ tôi lại nhìn tôi, không hiểu chuyện gì quan trọng, khẩn cấp đến độ phải 
nói ra cho người sắp chết nghe. Đáng ra, chính người bịnh mới cần trăn trối 
trước khi từ giã cõi đời. Vợ tôi, biết rằng chuyện gia đình người ta, không 
nên tò mò, chỉ trấn an: 
- Sáng mai, mổ xong là ảnh tỉnh dậy, sẽ nghe chị nói. Chị yên tâm. Bình tĩnh 
mà chuẩn bị tinh thần, cầu xin Trời Phật phù hộ ảnh tai qua nạn khỏi. 
Nhưng chị ta như không nghe, cứ lảm nhảm: 
- Bao yêu thương, săn sóc ảnh dành cho em, em hiểu, em đón nhận, nhưng 
sao em ngu quá, không nói cho ảnh biết em cũng yêu thương ảnh... 
Vợ tôi ngớ ra, tưởng chị điên thật rồi. Vợ chồng yêu thương nhau, đâu cần 
phải nói ra mới hiểu?  
Chỉ mình tôi biết điều đó. Tôi nói với chị ta: 
- Xin chị bình tĩnh. Tôi sẽ cố giúp chị xem sao. Tôi với anh Hùng thân thiết 
còn hơn ruột thịt. Hi vọng, tôi nói ảnh sẽ nghe. 
Nhìn điện tâm đồ, thấy những gợn sóng rất yếu ớt, tôi biết, có mổ cũng rất ít 
hi vọng, nhưng tôi tin, sự sống trong anh ta vẫn còn. Tôi ra dấu cho chị 
Hùng đến bên cạnh rồi cúi sát tai anh, nói chậm rãi: 
- Tôi là Nguyễn văn Chánh, bạn anh đây. Chúng ta ở tù chung, khi còn ở 
bên Việt Nam, anh còn nhớ không? Anh cố gắng nghe tôi nói, một điều rất 
quan trọng... Nếu anh nghe được, anh chấp nhận, xin anh chuyển động mi 
mắt hoặc con ngươi của mắt anh. Vợ anh đang đứng bên anh đây. Vợ anh 
nói rằng, chị chỉ yêu thương một người duy nhất trong đời là anh mà thôi. 
Anh có nghe không, có chấp nhận không? 
Mọi người im lặng, chăm chú nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của anh 
Hùng. Đột nhiên, đôi mi của anh Hùng chuyển động như muốn mở ra rồi 
nhắm lại.  
Tuy rất nhẹ nhưng mọi người đều thấy rõ. Chị Hùng ôm chồng khóc òa lên. 
Tin rằng anh Hùng có nghe tiếng khóc của vợ nên một lúc sau tôi mới ra dấu 
cho chị yên lặng, rồi nói vào tai anh Hùng: 
- Bây giờ, vợ anh, chị Hùng sẽ nói cho anh nghe. Chị yêu thương anh từ lúc 
nào. Anh cố gắng nghe vợ anh nói. 
Tôi bước lùi cho chị Hùng quì xuống, cúi sát tai chồng và nói, từng tiếng 
một: 
- Anh Hùng. Anh là chồng em. Em yêu thương chỉ một mình anh. Em yêu 
thương anh từ ngày đầu, từ đêm đầu, từ giây phút đầu em trở thành vợ anh... 
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Em lạy anh. Đừng giận em nghe anh! Xin anh thương em. Em là vợ anh. Tội 
nghiệp em. Nghe anh! 
Nói đến đó thì nghẹn lời, chị đứng lên lùi lại, hai tay để lên ngực, nhưng mắt 
vẫn không rời đôi mắt chồng. Mọi người nín thở chờ đợi. Rồi đôi con ngươi 
dưới hai mi mắt nhắm nghiền của anh Hùng chuyển động nhẹ, hướng về 
phía chị Hùng và dừng lại.  
Tôi nói với chị: 
- Anh Hùng đã hiểu chị, đã chấp nhận lời yêu thương của chị. 
Bỗng chị Hùng lảo đảo, níu tay vợ tôi rồi ngã quị xuống, bất tỉnh.  
Vợ tôi đỡ lấy chị, ngồi bệt xuống sàn, ôm chị vào lòng. Tôi bảo vợ: 
- Không sao đâu. Bị xúc động mạnh. Để anh đi gọi y tá...  
Thật ra, là chị ấy đã trăn trối với chồng. 

Phạm Thành Châu 

 
  

  
 
 

 
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 


