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Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa 
 

 
 

"Những luồng ánh sáng trắng nhạt biểu 
hiện Nước, sẽ làm cho các linh hồn nên 
công chính đạo đức. Những luồng ánh 
sáng màu đỏ biểu hiện Máu, là sự sống 
của các linh hồn. Hai luồng ánh sáng 
này, phát xuất từ chốn sâu thẳm của lòng 
xót thương dịu dàng và êm ái nhất của 
Ta, lúc trái tim hấp hối Ta bị lưỡi thâu 
mở rộng ra. Phúc cho ai ẩn náu trong sự 
che chở của những luồng ánh sáng này, 
vì bàn tay công thẳng của Thiên Chúa 
không giáng phạt họ." 
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TIN MỪNG 
Ga 20, 19-31  

 "Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến". 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp 
đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông 
và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem 
tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. 
Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã 
sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo 
các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người 
ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong 
Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông 
khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi 
đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không 
nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu 
tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin". 

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. 
Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: 
"Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con 
vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn 
Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy 
Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy 
Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!" 

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có 
ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin 
rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được 
sống nhờ danh Người. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Đóng bè để giữ vững đức tin 
Có ai dám cả gan bơi ngược lại dòng nước chảy mạnh xuống dốc, cuốn theo 
những vật trên mặt nước, hay chỉ có những người liều lĩnh mới làm như 
vậy? Những trào lưu tư tưởng phóng khoáng, những lối sống buông thả, sa 
đọa trong xã hội hiện đại với nhiều phương tiện truyền thông cận đại và 
nhanh chóng, giống như những dòng nước chảy mạnh. Bên cạnh dòng nước 
chảy mạnh, còn có những dòng nước nhỏ, chảy chậm hai bên bờ. Để khỏi 
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bị lôi cuốn vào dòng nước chảy mạnh, người ta phải dùng một trong hai giải 
pháp. Một là dùng thuyền nhỏ, đi mon men sát bờ, đôi khi cần bám vào 
những gốc rể cây. Hai là đóng bè lớn cho vững chắc, rồi chung sức lèo lái: 
người thì dùng chèo hoặc gậy để chống cho thuyền khỏi trôi xuôi dòng 
nước, người khác dùng sào dài để đẩy cho thuyền đi ngược dòng từng nấc 
và cứ thế từng nấc một. Sống trong xã hội hiện nay, người ta chỉ cần nhấn 
con chuột là tin tức và hình ảnh có thể hiện ra trên màn ảnh máy điện toán 
ngay tại phòng ngủ, người ta ít có cơ hội chọn giải pháp đi mon men hai bên 
bờ. Vì thế người ta cần đóng bè để giúp nhau giữ vững đức tin. 
Người ta cũng đóng bè với nhau vì hai lý do. Một là cùng chung một đối 
tượng, một mục đích như cùng xuống đường để đòi hỏi một quyền lợi hay 
phản đối điều gì. Hai là cùng chia sẻ một cảm tình như lo sợ, vui 
mừng… chẳng hạn dự đám cưới để chung vui, dự đám tang để chia buồn.. 
Sau biến cố tử nạn của Thầy mình, các tông đồ tìm đến với nhau để đóng bè. 
Vì sợ người Do Thái tầm nã như Phúc âm hôm nay kể lại mà các tông đồ tụ 
họp trong phòng lầu tại Giêrusalem, đóng cửa và gài chốt bên trong. Trong 
cảnh tang thương bi đát trước cuộc tử nạn của Thầy mình, các ông tụ họp 
nhau lại cầu nguyện để an ủi, nâng đỡ nhau. Bỗng nhiên Chúa Giêsu hiện ra 
trước mắt các ông để củng cố đức tin gần như bị tàn lụi của các ông. 
Riêng có ông Tôma lại tách rời ra khỏi các bạn đồng chí hướng. Do đó đức 
tin của ông đã bị dập tắt: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi 
không xỏ ngón tay vào vết đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, 
tôi nhất định không tin (Ga 20:25). May phúc cho ông là chính Chúa Giêsu 
lại đích thân hiện ra để phục hồi đức tin của ông. Lúc này ông kêu lên: Lạy 
Chúa của con. Lạy Thiên Chúa của con (Ga 20:28). 
Cộng đồng Kitô giáo hay chặt chẽ hơn là cộng đồng Công giáo được gọi là 
cộng đồng đức tin, gồm những người cùng chia sẻ một niềm tin và cùng 
theo đuổi một mục đích. Nếu muốn giữ vững đức tin, người ta cần ở lai 
trong cộng đồng, thờ phượng và sinh hoạt với cộng đồng đức tin. Khi người 
ta liên kết và thờ phượng với cộng đồng đức tin, đức tin của họ sẽ được củng 
cố. Nếu đức tin của người ta vững mạnh, họ có thể giúp làm tăng triển đức 
tin của người yếu đức tin. Các tín hữu thời Giáo hội sơ khai, theo sách Công 
vụ Tông đồ, nhờ có đức tin tập thể của người nọ nâng đỡ người kia, mà họ 
có thể để mọi sự làm của chung (Cv 2:44). Còn thánh Gioan thì cho rằng 
nhờ đức tin mà người tín hữu thắng được thế gian (1Ga 5:4). 
Đức tin của người công giáo dựa trên hai chiều: chiều dọc và chiều ngang. 
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Theo chiều dọc thì Thiên Chúa từ trên, mời gọi ta đến đời sống đức tin và ta 
đáp trả. Còn đức tin dựa theo chiều ngang có nghĩa là ta cần dựa vào cha 
mẹ, họ hàng, bạn hữu và những người cùng chung một niềm tin, để giúp 
nhau duy trì và phát triển đức tin. Ta cần tìm đến những người có đức tin 
mạnh, những người có tâm hồn đạo hạnh, để hun đúc lại đức tin của mình. 
Ngoài ra đức tin cần phải được thực hành. Nếu không thì như Thánh 
Giacôbê quả quyết: Đức tin không có việc làm, là đức tin chết (Gc 2:26). Vì 
thế những người chủ trương giữ đạo tại tâm là tự lừa dối mình. Tách biệt ra 
khỏi cộng đồng đức tin, đức tin của người tín hữu có thể bị lung lạc, khi bị 
gièm pha và bị tấn công bởi những người chống đối đạo. 
Để áp dụng thực hành, người ta cần biểu lộ đức tin bằng việc làm như cầu 
nguyện, dự lễ, hi sinh, bác ái. Nếu là thiên thần, người ta không cần biểu 
hiệu. Là loài người có xác, người ta cần biểu lộ đức tin bằng những cử chỉ 
đạo hạnh như qùi gối, chắp tay, cúi đầu… để khơi dạy tâm tình đạo đức bên 
trong. Người ta cũng cần những biểu hiệu như tượng ảnh đạo treo trong nhà, 
hay trong phòng để nhắc nhở cho mình về sự hiện diện của Chúa, Mẹ Maria 
và các thánh. 
Nhà thờ giáo xứ là biểu hiệu đức tin và là trung tâm điểm của đời sống đức 
tin. Sau khi sinh ra, ta được mang đến nhà thờ để chịu Phép Rửa tội. Ta 
Rước lễ lần đầu ở trong nhà thờ. Ta chịu Phép Thêm sức cũng ở trong nhà 
thờ xứ đạo. Và ta lãnh nhận Bí tích Hôn phối cũng ở trong nhà thờ. Khi nằm 
xuống vĩnh viễn, thân xác ta còn được mang đến nhà thờ để được cử hành lễ 
an táng. Đến nhà thờ cầu nguyện và dâng thánh lễ là cách biểu lộ đức tin 
một cách cụ thể nhất. Như vậy đức tin của người công giáo được hỗ trợ một 
cách tối đa bằng việc bàu cử của Mẹ Maria và các thánh, bằng lời cầu 
nguyện và gương sáng của người tín hữu khác. Không tìm đến sức hỗ trợ 
thiêng liêng, là tự cô lập hoá đức tin của mình. 
Hôm nay cũng là Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa. Năm 1931, 
Chúa Giêsu hiện ra và yêu cầu nữ tu Faustina Kowalska cổ võ lòng thương 
xót Chúa. Chúa bảo thánh nữ cho vẽ bức ảnh mô tả lòng thương xót Chúa 
như thánh nữ đã thấy trong thị kiến với lời ghi chú: Lậy Chúa Giêsu, con 
tín thác nơi Chúa. Thứ Sáu Tuần thánh 1937, Chúa yêu cầu thánh nữ cổ võ 
làm Tuần Cửu nhật bắt đầu từ Thứ Sáu Tuần thánh bằng cách dùng tràng hạt 
đọc chuỗi thương xót: Vì cuộc Thương khó của Chúa Giêsu, xin thương 
xót chúng con và toàn thế giới như khi lần hạt đọc kinh Kính mừng, để 
mừng Lễ Kính Lòng Thương Xót của Chúa. 
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SỐNG ĐẠO 
Người Thợ Điêu Khắc 
Ông sống tận cuối làng, cô đơn và khó tính. Không giao du qua lại với ai. 
Ngày lại ngày, có việc thì cặm cụi đục đẽo, không việc thì lúi húi chăm sóc 
miếng vườn nhỏ, trồng dăm bụi sắn, vài luống rau và ít bụi hoa. Người trong 
làng thỉnh thoảng ghé đến nhưng thấy bản tính ông ghẻ lạnh nên cũng chẳng 
ai muốn chơi. Nguồn thu nhập chính của ông là khắc tượng gỗ. Danh tiếng 
ông khá lẫy lừng , nhiều ngôi chùa ở những nơi xa tìm ông để đặt hàng. Từ 
những bức tượng Phật Thích Ca uy nghi, to lớn cho đến những pho tượng 
chỉ bằng nắm tay, ông đều nhận cả. 
Một ngày kia có vị Linh Mục đến đặt hàng làm ông ngỡ ngàng. Đây là lần 
đầu tiên trong đời điêu khắc của ông có một “ông Cha” giao tiếp với ông, 
Thứ đến là loại hàng này ông chưa từng bao giờ thử qua! 
Ông Cha này rất điềm đạm và bình dân, cho ông một cảm giác gần gũi, thân 
thiện. Hàng đặt là một tượng Thánh Giá cao tới hai mét rưỡi và chiều ngang 
một mét chín, nằm trên Thánh Giá này là tượng Chúa Giê-Su cao một mét 
bảy. 
- Nhưng thưa ông, Chúa Giê-Su là ai, tôi không biết rõ, làm sao tôi có thể 
khắc đúng như ông đòi hỏi? 
Vị Linh Mục thoáng ngẩn người, ông mau chóng lục chiếc cặp đang mang 
theo người, lấy ra một bức ảnh chịu nạn đưa cho người thợ, ông này cầm lấy 
ngắm nghía với cặp mắt nhà nghề, giọng đầy phân vân: 
-Thú thật với ông, tôi chưa từng khắc tượng… Chúa! Từ trước đến nay tôi 
chỉ khắc tượng Phật, tượng Thần. Đối với Chúa, tôi cảm thấy xa lạ lắm. Ông 
có cái gì về Chúa nữa không để tôi nghiên cứu thêm, chứ bức ảnh này tôi e 
chưa đủ để giúp tôi có thể lột tả được cái Thần. Ông biết đấy, tôi đặt cao 
lương tâm nghề nghiệp… 
Vị Linh Mục nhìn ông thợ điêu khắc đầy thiện cảm, ông trao cho người thợ 
một cuốn sách: 
- Đây là cuốn Kinh Thánh của Đạo chúng tôi, hy vọng ông sẽ biết đầy đủ về 
Ngài.   
Suốt cả tháng trời, ông thợ miệt mài đọc kỹ cuốn Thánh Kinh và ngắm nghía 
bức ảnh chịu nạn. Không giống vẻ oai nghiêm của các tượng Thần ông từng 
khắc, cũng không có vẻ an nhiên tự tại của tượng Phật với những đường nét 
bệ vệ, tròn trĩnh. Tượng Chúa là những lồi lõm của một người gầy gầy, với 
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những thương tích khắp người, một người trần truồng để lộ ra những xương 
sườn và cái bụng lép kẹp, nhất là gương mặt hốc hác, đau đớn của người 
chịu khổ hình. Một gương mặt đang trong tư thế ngước lên mà ánh mắt vừa 
chịu đựng lại vừa khẩn khoản, đầy tin tưởng và hiền lành, không thấy có 
chút nào của sự oán trách, thù hận! 
Ông cứ vừa nghiền ngẫm vừa dò dẫm chạm khắc, ngày làm đêm nghiên cứu. 
Ngay cả trong giấc mơ ông cũng thấy gương mặt Người Chịu Nạn bê bết mồ 
hôi và máu, những thớ thịt co giật trong cơn đau đớn, đôi môi khô nứt tím 
tái hẳn đi, hai cánh mũi phập phồng trong cơn khó thở! 
Ngày qua ngày, ông làm việc miệt mài nhưng rất chậm. Đôi chân xương xẩu 
xếp chồng lên nhau của Người Chịu Nạn, bị đóng dính vào Thập Giá tương 
đối dễ khắc. Lồng ngực bức tượng nhô cao hiển lộ toàn bộ xương sườn như 
đang cố hớp lấy không khí khiến cho phần bụng thót lại làm ông thấy khó 
khắc hơn! Ngay cả hai bàn tay với những ngón gầy guộc co quắp khiến 
những sợi gân căng trên cổ tay cũng khiến ông hình dung được sự đau đớn 
của Người Chịu Nạn! Hình như không có vị Giáo Chủ của Đạo nào lại khốn 
khổ như vị này! Hầu hết các vị đều được vinh quang ngay khi tại thế, Đạo 
của các vị ấy cũng được truyền bá dễ dàng chứ không bị bách hại như Đạo 
này! 
Mỗi nhát đục ông đều đắn đo cẩn thận. Độ khó của bức tượng kích thích ông 
mãnh liệt. Ông say mê làm việc như chưa bao giờ ông say mê đến thế! 
Thỉnh thoảng, ông dừng tay, giở Kinh Thánh ra nghiền ngẫm về Con Người 
Trên Thánh Giá. Cứ như trong sách ghi chép lại thì Con Người này có lẽ là 
Chúa thật rồi! Ông ta làm phép lạ mà chẳng tốn một tí hơi sức nào cả! Chỉ 
một Lời, thế là thành sự! Như thể ông ta là chủ tể của vũ trụ, là Ông Trời 
vậy! 
Hình như các vị Giáo chủ khác không làm phép lạ nào thì phải? Các Ngài 
chỉ dạy dỗ thôi, mà ông này thì dạy dỗ như kẻ có quyền thật sự! cái điệp 
khúc “ Phần Ta, Ta bảo các ngươi…” cứ lặp lại mãi. Mà những Lời dạy bảo 
của Người mới cao đẹp, mới thánh thiện làm sao! 
Mỗi ngày qua, tác phẩm dần lộ hình, thì trong lòng ông thợ lại càng xốn 
xang, khắc khoải. Có một điều gì đó làm ông băn khoăn. Ông thường hay bỏ 
dở công việc để đi thăm một người trong làng bị đau ốm, có khi ông nghỉ 
nguyên một buổi để đi đưa đám một người chết chẳng liên hệ gì với ông! 
Những đồng tiền làm ra được ông cất kỹ, nay cũng cạn dần theo những lần 
ông âm thầm đến nhà này, nhà nọ. Dân làng cũng thấy được sự thay đổi 
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này, họ xầm xì bàn tán đủ điều về ông, có người còn độc miệng cho rằng 
ông gở chết , nhưng nhìn chung họ dần có cảm tình với ông. 
Giai đoạn khó khăn nhất cuối cùng cũng đến: Đó là gương mặt Người Chịu 
Nạn. Ông đã bỏ nguyên hai ngày để đọc kỹ lại cuộc khổ nạn của Chúa Giê-
Su trong cả bốn quyển Tin Mừng. So sánh, đối chiếu cả bốn quyển để tìm ra 
những điểm chung, điểm riêng, những nét đặc trưng khả dĩ giúp ông hình 
dung ra sự khốc liệt của cuộc hành hình mà Chúa Giê-Su phải chịu. Ông 
mường tượng ra những cơn đau khiến gương mặt co giật. Răng nghiến lại? 
ừ, có thể nào răng nghiến lại khi cơn đau cùng cực không? Miệng có bị méo 
đi không? Còn mắt? Mắt nhắm nghiền hay trợn trừng hoặc lạc thần vì quá 
sức chịu đựng? Mồ hôi và máu thì dĩ nhiên rồi! Một gương mặt đau đớn cả 
thể xác lẫn tâm hồn. Tâm hồn dĩ nhiên đau đớn lắm khi Người thốt lên: “ 
Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con?” mà tâm hồn này cũng tin tưởng và bình an vì 
Người đã kêu lên: “ Con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. Một gương 
mặt tội nhân mà sáng chói sự thánh thiện khi Người nguyện rằng: “Xin Cha 
tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. Một gương mặt hài hòa 
bao nhiêu là trạng thái mà ông phải cô đọng lại! 
Từng nhát đục ông gọt đẽo trong hồn ông, tượng hình dần trên thân gỗ. 
Gương mặt Chúa Giê-Su đau đớn với đôi mắt mở lớn đang ngước lên trời 
trong tâm tình phó thác vâng phục. Phải rồi, Người đã vâng phục cho đến 
chết và chết trên Thập Giá đang khi Người uy quyền phép tắc đến thế! Ai 
làm gì được Người nếu không phải chính Người tự nguyện chết thay cho 
nhân loại? Gương mặt Chúa Giê-Su thánh thiện và khả ái làm ông hài lòng 
mặc dù mấy hôm nay một cơn đau cứ nhoi nhói trong ngực ông. 
Khi ông dừng nhát đục cuối cùng thì ánh sáng cuối ngày cũng vừa lịm tắt. 
Ông vui sướng cố dựng Thánh Giá gỗ nặng nề lên cho dựa vào tường rồi 
mệt mỏi lê bước vào giường. Đặt mình nằm xuống, ông thiếp đi rất nhanh, 
không hề mộng mị. 
Tiếng gà gáy sáng làm ông choàng tỉnh giấc, toàn thân khoan khoái sau một 
giấc ngủ dài làm ông có cảm giác trở lại thuở đôi mươi. Bên ngoài cửa sổ 
trời vẫn còn tối nhưng nơi cửa ra vào ánh sáng lại huy hoàng làm ông ngạc 
nhiên. Ông chợt nhớ ra chiều qua mình đã ngủ như chết, không tắm rửa, 
không ăn uống và không cả đóng cửa! 
Ông bước xuống giường đi ra cửa và bất chợt khựng lại vì trong sân đang 
chói loà toàn ánh sáng, một thứ ánh sáng mà ông chưa từng thấy, chính ánh 
sáng này đã chiếu sáng cửa lớn nhà ông. Toàn thân ông thấm đẫm thứ 



 8

ánh sáng huyền diệu này. Một niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng ngập hồn 
ông, trong mơ hồ ông nhận ra thân thể mình bỗng nhẹ tênh, ánh sáng đưa 
ông bay lên cao, lên cao mãi… 
Phải đến hai ngày sau dân làng mới phát giác ra ông đã chết dưới chân cây 
Thánh Giá mà ông vừa hoàn thành, trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, mặt 
ngước lên và tay ôm chặt chân tượng Thánh Giá. 

Giu-Se Nguyễn văn Sướng 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
 
ĐTC Phanxicô Công bố Sứ điệp Phục Sinh 
250 ngàn tín hữu đã tham dự Thánh Lễ và buổi công số Sứ Điệp Phục Sinh 
do ĐTC Phanxicô chủ sự sáng Chúa Nhật Phục Sinh 31-3-2013 tại Quảng 
trường Thánh Phêrô. Tổng cộng đã có hàng trăm đài truyền hình tại gần 70 
quốc gia truyền đi Thánh Lễ và buổi công bố Sứ điệp Phục Sinh. 

Anh chị em ở Roma và toàn thế giới thân mến, chúc anh chị em Lễ Phục 
sinh tốt đẹp! 
Thật là một niềm vui lớn lao cho tôi được loan báo cho anh chị em: Chúa 
Kitô đã sống lại! Tôi muốn lời này đi tới mỗi nhà, mỗi gia đình, đặc biệt là 
tại những nơi có nhiều đau khổ hơn, trong các nhà thương, các nhà tù, v.v.. 
Nhất là tôi muốn cho lời loan báo này đến với mọi tâm hồn, vì chính tại đó 
Thiên Chúa muốn gieo vãi Tin Vui này: Chúa Giêsu đã sống lại, có hy vọng 
cho bạn, bạn không còn ở dưới ách thống trị của tội lỗi, của sự ác nữa! Tình 
thương đã chiến thắng, lòng từ bi đã chiến thắng! 
Cả chúng ta, giống như các nữ môn đệ của Chúa Giêsu đi đến mộ và thấy 
mộ trống, chúng ta cũng có thể tự hỏi xem biến cố này có ý nghĩa gì (Xc Lc 
24,4). Chúa Giêsu sống lại nghĩa là gì? Có nghĩa là tình thương của Thiên 
Chúa mạnh hơn sự ác và sự chết; có nghĩa là tình thương của Thiên Chúa 
có thể biến đổi cuộc sống chúng ta, làm cho những vùng sa mạc trong tâm 
hồn chúng ta nở hoa. 

Vì thế, đây là lời mời gọi mà tôi gửi đến tất cả mọi người: chúng ta hãy đón 
nhận ơn Phục Sinh của Chúa Kitô! Hãy để cho mình được lòng từ bi của 
Thiên Chúa đổi mới, hãy để cho Chúa Giêsu yêu thương, hãy để cho quyền 
năng tình thương của Ngài biến đổi cả đời sống chúng ta; và chúng ta hãy 
trở thành dụng cụ của lòng từ bi ấy, làm máng chuyển qua đó Thiên Chúa 
có thể tưới gội trái đất, bảo tồn toàn thể công trình sáng tạo và làm cho 
công lý và hòa bình được triển nở. Và chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu 
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Phục Sinh, biến đổi sự chết thành sự sống, biến cải oán ghét thành tình 
thương, thù hận thành tha thứ, chiến tranh thành hòa bình. Đúng vậy, Chúa 
Kitô là niềm an bình của chúng ta, và nhờ Ngài chúng ta khẩn cầu hòa bình 
cho toàn thế giới. 
Hòa bình cho Trung Đông, đặc biệt là giữa người Israel và Palestine, đang 
vất vả tìm kiếm con đường hòa thuận, để họ can đảm mở lại các cuộc 
thương thuyết trong thái độ sẵn sàng hầu chấm dứt cuộc xung đột đã kéo 
dài quá lâu. Hòa bình tại Irak, để vĩnh viễn chấm dứt mọi bạo lực, và nhất 
là hòa bình cho Siria yêu quí, cho nhân dân đất nước này đã bị thương tổn 
vì xung đột, và hòa bình cho đông đảo người tị nạn, đang chờ đợi được trợ 
giúp và an ủi. Bao nhiêu là máu đã đổ ra! Và dân lành còn phải chịu đau 
khổ bao lâu nữa trước khi người ta tìm được một giải pháp chính trị cho 
cuộc khủng hoảng này? 
Hòa bình cho Phi châu, vẫn còn là nơi diễn ra các cuộc xung đột đẫm máu. 
Hòa bình tại Mali, để đất nước này tìm lại được thống nhất và ổn định; và 
tại Nigeria, nơi mà rất tiếc các vụ khủng bố vẫn không chấm dứt, đe dọa 
trầm trọng sinh mạng của bao nhiêu người vô tội, và đó cũng là nơi mà 
nhiều người, kẻ cả các trẻ em, đang bị các nhóm khủng bố giữ làm con tin. 
Hòa bình tại miền đông Cộng hòa dân chủ Congo và ở Cộng hòa Trung Phi, 
nơi mà nhiều người buộc lòng phải rời bỏ gia cư và đang còn sống trong sợ 
hãi. 
Hòa bình tại Á châu, nhất là tại Bán đảo Triều Tiên, để những dị biệt được 
khắc phục và một tinh thần hòa giải đổi mới được trưởng thành. 
Hòa bình cho toàn thế giới, vẫn còn bị phân rẽ vì lòng ham hố của những 
người tìm kiếm lợi lộc dễ dàng, còn bị thương tổn vì lòng ích kỷ đe dọa sự 
sống con người và gia đình, lòng ích kỷ tiếp tục kéo dài nạn buôn người, 
làm cho nạn nô lệ càng lan rộng trong thế kỷ 21 này. Hòa bình cho toàn thế 
giới, bị xâu xé vì bạo lực gắn liền với nạn buôn bán ma túy và khai thác bất 
chính các tài nguyên thiên nhiên! Hòa bình cho Trái Đất này của chúng ta! 
Xin Chúa Giêsu Phục Sinh mang lại an ủi cho các nạn nhân thiên tai và làm 
cho chúng ta trở thành những người bảo tồn công trình tạo dựng trong tinh 
thần trách nhiệm. 
Anh chị em thân mến, tôi gửi đến tất cả anh chị em là những người đang 
nghe tôi ở Roma và ở mọi nơi trên thế giới lời mời gọi này của Thánh Vịnh: 
”Hãy cảm tạ Chúa vì Người nhân từ, vì tình thương của Ngài tồn tại mãi 
mãi. Israel hãy nói rằng: ”Tình thương của Ngài vĩnh cửu” (Tv 117,1-2) 
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Thư cảm ơn ĐTC viết từ nhà tù thiếu niên Los Angeles 

Sau khi nghe tin Đức Giáo Hoàng Phanxicô rửa chân cho các tù nhân vị 
thành niên, những thanh thiếu niên trong trại giam Los Angeles đã viết thư 
cảm tạ Ngài vì đã cho họ một niềm hy vọng. 

"Cảm ơn ông đã rửa chân cho những người trẻ giống như chúng tôi ở bên 
Ý", một tù nhân viết, "Chúng tôi cũng là những người trẻ đã phạm phải sai 
lầm và Xã hội đã mất hy vọng về chúng tôi, cảm ơn ông đã không bỏ mất hy 
vọng về chúng tôi. " 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gây xôn xao dư luận sau khi quyết định sẽ cử 
hành Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh tại Casal del Marmo là trung tâm giam 
giữ thanh thiếu niên ở Rome, thay vì ở Vương Cung Thánh Đường Thánh 
Gioan Latêranô. 
Đức Thánh Cha khuyến khích những người trẻ tuổi ở Rome trở nên tự hiến 
và hữu ích. "Và như vậy," Ngài nói , "nhờ giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta sẽ làm 
tốt cho nhau." 
Ngay trước khi rửa chân cho họ, Đức Giáo Hoàng xin các bạn trẻ tự đặt câu 
hỏi với chính mình: 'Tôi thực sự sẵn sàng giúp đỡ người khác chưa?' 
Theo gương Đức Thánh Cha, những thành viên của một tổ chức mục vụ cho 
thanh thiếu niên bị bỏ tù, hội 'Sáng kiến Phục hồi Công lý của dòng Tên' 
(the Jesuit Restorative Justice Initiative) đã rửa chân cho những trẻ vị thành 
niên ở nhà tù LA và đọc những lá thư đáp ứng của họ gửi cho Đức Giáo 
Hoàng trước nghiã cử cuả Ngài. 
Một tù nhân cho biết, gương của Chúa Kitô qua việc rửa chân cho Mười 
Hai môn đệ đã dạy anh ta "một cái gì đó rất khác" so với những gì anh đã 
được dạy khi lớn lên, là chỉ đạt được sự tôn trọng trong cách "làm tổn 
thương kẻ thù". 
"Khi Chúa Giêsu rửa chân cho môn đệ của mình, Ngài đưa ra một cái gương 
về sự khiêm nhường," tù nhân còn ở độ tuổi vị thành niên đó viết tiếp. "Tôi 
hy vọng chúng tôi có thể học hỏi từ điều này". 
Một tù nhân cho biết anh ta đã "lớn lên trong một 'khu rừng' của băng nhóm 
ma túy và bạo lực," anh xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho anh để "một 
ngày nào đó khi Con được tự do, Con sẽ có thể để giúp đỡ những thanh niên 
khác như Cha (ĐGH) đã làm." 
Một thanh niên xin cầu nguyện cho "tất cả các nạn nhân bạo lực" đặc biệt 
là các gia đình của những người mà anh và các tù nhân khác "đã làm tổn 
thương." 
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Hành động cuả Đức Giáo Hoàng sẽ khuyến khích cuộc chiến chống lại nạn 
nghiện ngập, một thiếu niên viết, "Ma tuý là một phần đời sống cuả tôi từ 
rất lâu," thiếu niên đó viết, "Nhưng ông (ĐGH) đã truyền cảm hứng cho tôi 
và tôi hứa là sẽ tỉnh táo và giúp đỡ người khác vượt qua các cơn nghiện độc 
ác của crystal meth". 
Một số tù nhân cảm ơn Đức Giáo Hoàng trong việc lựa chọn tên Phanxicô 
để noi gương thánh Phanxicô Assisi. 
"Thánh Phanxicô là một người hòa bình và đơn giản," lá thư xin Đức Giáo 
Hoàng "cầu nguyện cho khu phố đầy băng đảng của chúng con có hòa 
bình." 
"Tôi chưa bao giờ được đến Rome", một thanh niên viết cho Đức Thánh 
Cha, "Tôi không biết nó có ở gần Los Angeles không bởi vì tất cả đám thanh 
niên chúng tôi chỉ biết đến khu phố của mình mà thôi." Anh cho biết hy 
vọng một ngày nào đó nhận được một " cơ hội thứ hai " và có lẽ nhận được 
"phép lành" từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 
Một thiếu niên nghĩ rằng Đức Thánh Cha phải "ở một gia đình tốt" và thừa 
nhận rằng "gia đình của Em đang đau khổ nhiều vì Em." 
"Em biết Em đã làm nhiều điều tồi tệ, nhưng Em không phải là một đứa trẻ 
xấu đâu", bức thư viết. 
Một thiếu niên xúc động về việc Đức Giáo Hoàng "hiểu rằng chúng Em có 
thể thay đổi và muốn thay đổi ", điều nó "giúp chúng Em" giúp đỡ người 
khác. 
Án giam khắc nghiệt nhất cho một trẻ vị thành niên ở Ý là 20 năm, một tù 
nhân ước ao rằng "điều đó trở thành một sự thật ở đây (USA)," anh thêm 
rằng anh "hãnh diện" là một người Công giáo "bởi vì tôi có một giáo hoàng 
như ĐTC." 

Trần Mạnh Trác 4/2/2013  

ĐGM Kontum rửa chân cho dân làng cùi Đăk Pnan 

VRNs (29.03.2013) – Gia Lai – Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, 
giám mục giáo phận Kontum, chủ tế lễ rửa chân tại làng cùi Đăk Pnan xã 
Konthup, Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, chiều hôm qua, lúc 18 giờ thứ 
năm ngày 28 tháng 03 năm 2013 cùng hai Linh mục đồng tế là cha Nguyễn 
Văn Công CSsR quản hạt Mang yang và cha Trần Thành Tâm, dòng Ngôi  

Lời. 
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Chúng tôi cùng với Đức Cha Micae rời Thành phố Pleiku từ 16 giờ vượt qua 
khoảng 60 km, về phía Đông, tới làng cùi Đăk Pnan. Nơi đây bà con dân 
làng đã đến đông đủ và đang cùng với cha Công tập hát chuẩn bị lễ và chào 
đón Đức Cha Micae. Khi Đức Cha tiến vào khu vực dâng lễ thì bà con cùng 
vỗ tay và ùa ra chào đón Đức Cha thấm tình cha con. 
Làng cùi Đăk Pnan trước kia có nhà nguyện, nhưng năm vừa qua nhà cầm 
quyền đã phá nhà nguyện và tháp chuông của dân làng, nên bà con dân làng 
phải dời tạm ra nhà dệt của làng để làm nơi đọc kinh và tham dự thánh lễ. 
Sau sự kiện đó thì bà con đồng bào có làm đơn xin nhà cầm quyền cho che 
bạt để bà con có nơi tham dự lễ và đọc kinh không bị mưa, nắng nhưng 
không được. Vì vậy hiện nay bà con làng cùi phải dự lễ ở ngoài trời. 
Trong phần chia sẻ lời Chúa Đức Cha nói bằng tiếng Bahnar, đề cập đến 
Đạo yêu thương, bác ái, phục vụ mà tất cả mọi người chúng ta bất kể lương 
hay giáo, chúng ta đều là anh em với nhau, đã là anh em với nhau thì phải 
yêu thương nhau. 
Sau phần chia sẻ lời Chúa là nghi thức rửa chân tưởng nhớ lại việc Chúa 
Giêsu đã rửa chân cho các tông đồ và lập bí tích Thánh Thể và chức Linh 
mục. Đức Cha đã đến cúi xuống rửa chân cho 12 người đồng bào dân tộc 
Bahnar và dân tộc Kinh. 
Sau phần nghi thức Thánh thể là giờ chầu chung của đồng bào, trước đó Đức 
Cha nói với đồng bào là vì chúng ta không có nhà nguyện nên chúng ta 
không có kiệu mình Thánh, nên chúng ta cùng quì chầu Thánh thể tại đây 
sau đó chúng tôi sẽ để ở trên phòng bà con đến chầu Thánh thể ở đó. 
Một giáo dân người Bahnar nói với chúng tôi: “Chúng con rất cảm động và 
vui mừng vì Đức Cha đến làng Đăk Pnan dâng lễ trọng đại này, giúp cho bà 
con nhớ lại việc làm của Chúa khi xưa, bà con vui lắm và cũng cầu xin sao 
cho chính quyền cấp phép dựng nhà nguyện cho đàng hoàng để bà con xem 
lễ không bị mưa nắng vì mùa mưa đến rồi không biết sao đây?” 
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Một chị khác thì nói: “Ôi bà con ở đây mừng lắm vì hôm nay Ông đến dâng 
lễ rửa chân cho bà con ở đây. Chúng tôi nhớ lời của Ông giảng khi nãy là 
yêu thương nhau và tất cả là anh em”. 
Một anh khác nói tôi rất xúc động khi Đức Cha quì xuống rửa chân cho 
đồng bào làng cùi chúng tôi, chân chúng tôi dơ lắm làm rẫy mà chú. Bà con 
dân làng xin tất cả anh chị em ở xa có điều kiện hơn cầu nguyện cho dân 
làng Đăk Pnan chúng tôi để chúng tôi sớm được chính quyền cho dựng nhà 
nguyện để có cái chổ mà đọc kinh xem lễ. 

TRUNG TÂM MAI HÒA BƯỚC VÀO TUẦN THÁNH 

Cũng khá lâu không có dịp ghé tới Mai Hòa thân thương (trung tâm nuôi 
dưỡng siđa giai đoạn cuối). Hôm nay, cùng với các bạn Giáo Lý Viên giáo 
xứ Văn Hải (Long Thành - Đồng Nai) và một số thân hữu tiến về Mai Hòa, 
cùng với Mai Hòa đi vào cuộc thương khó và khổ nạn của Chúa Giêsu. 

Nghỉ ngơi một chút sau chặng đường dài. Tất cả mọi người tề tựu lại với 
nhau trong nhà chòi tịnh tâm để cùng khai 
mạc Tuần Thánh. 

Lễ Lá hôm nay tại trung tâm Mai Hòa được 
cử hành một cách đơn sơ và sốt sắng. Chia 
sẻ hết sức vắn tắt trong Thánh Lễ đặc biệt 
này. 

Cha chủ tế mời gọi mỗi người hãy nhìn lại 
bản thân mình, so sánh bản thân mình với 

từng nhân vật trong vụ án mang tên Giêsu ... có thể chúng ta là vua Hêrôđê 
độc ác, có thể là Philatô bạc nhược, có thể là Giuđa bán Chúa, có thể là 
Phêrô chối Chúa ... hay có thể là những người dân trong đám đông đã từng 
được hưởng ơn Chúa qua các phép lạ nay lại hò la giết Chúa ... Và cũng có 
thể chúng ta là Gioan hay là Mẹ Maria đứng cuối cùng dưới chân cây thập 
giá ... Chúng ta xin ơn Chúa để mỗi người chúng ta biết bắt chước Mẹ Maria 
và Gioan để đi theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời ... 

Nhận phép lành cuối Lễ xong, các bạn cùng nhau vào ngay nhà bếp và 
không ai bảo ai mỗi người thi hành "phận sự" của mình. Chỉ trong chốc lát, 
những phần ăn thật ngon được dọn lên cho cả Trung Tâm hưởng dùng. 

Trưa nay, một bữa cơm gia đình hết sức tươm tất đượm đầy tình người được 
bày ra. Đặc biệt nhất là có món gà "đi bộ" nhìn thật bắt mắt và ăn cũng thật 
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ngon. 

Nhìn những mảnh đời kém may mắn dùng cơm một cách ngon lành lòng tôi 
cũng như mọi người có mặt hôm nay bỗng rộn lên một niềm vui. Vui thật sự 
bởi lẽ những món mà cả nhà dùng hôm nay phải nói là món hợp "gu". Thích 
nhất là món gà "đi bộ" chấm muối tiêu thôi. Thường thì các em ăn khá 
nhanh nhưng hôm nay gặp phải món ngon và nhiều nữa nên các em cứ nhẩn 
nha. 

Dùng trưa xong thì cả nhà lại tề tựu về chòi Tịnh Tâm. Chương trình sinh 
hoạt được bắt đầu với phần dẫn của MC là hướng dẫn viên giáo lý giáo xứ 
Văn Hải. Những trò chơi nho nhỏ được khởi động trước khi bắt đầu phần 
văn nghệ "bỏ túi". Và rồi nhiều bài hát cùng trò chơi được tung ra. 

Khán giả xử ép cha chủ tế là bắt cha chủ tế hôm nay hát. Cha nói cũng dở và 
hát cũng chẳng hay. Bị bắt bí cha bèn mời các em nhỏ ở Mai Hòa lên phụ 
Cha. Bài hát hết sức quen thuộc được cha con cùng cất lên : "Ba là cây nên 
vàng, mẹ là cây nên xanh, con là cây nến hồng ... thắp sáng một gia đình". 

Đang khi đó, nhìn xuống khán giả thì thấy đâu đó những dòng lệ bởi lẽ khán 
giả thừa hiểu rằng các em ở đây không có may mắn như khán giả cũng như 
bao người khác là còn cha và còn mẹ. Các em ở đây thiếu cả bóng cha và 
vắng cả tình mẹ. 

Quá trưa một chút thì chương trình văn nghệ khép lại. Chia nhau mỗi người 
mỗi nhóm đi thăm từng phòng, từng nơi ở của bệnh nhân ... và cũng không 
quên ghé thăm nhà Vĩnh Biệt cũng như nhà hài cốt nơi cất giữ những phận 
đời bất hạnh. 

Sau một chặng đường dài, Thánh Lễ, khoản đãi bệnh nhân ăn trưa, sinh 
hoạt, thăm viếng ... mọi người lại "khăn khói quả mướp" về lại nơi mình ở. 

Lễ Lá khép lại, buổi sinh hoạt hoạt gặp gỡ cũng qua đi nhưng tình người còn 
ở lại. 

Một Lễ Lá hết sức đặc biệt đầy tình Chúa tình người được cử hành nơi mảnh 
đất yêu thương đây. Mai Hòa và những tấm lòng thơm thảo bước vào tuần 
Thánh, theo Chúa Giêsu khổ nạn trên con đường thập giá bằng một tình yêu 
hết sức đơn thành và thiết thực. 

Một chút sự hiện diện, một chút sự sẻ chia nơi mảnh đất nghèo này quả là 
một sự hiệp thông hết sức thực tế với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Chúa 



 15

Giêsu khổ nạn hiện thân rõ nét nơi những con người đau khổ và bất hạnh 
đang tá túc nơi đây. 

Vẫn ước gì có người này người kia mang một chút tình người đến những 
nơi, những người bất hạnh như trung tâm nuôi dưỡng siđa giai đoạn cuối 
như thế này. Có như thế mới xoa dịu phần nào nỗi đau của Chúa Giêsu đang 
mang nơi những con người bất hạnh cô thế cô thân như thế này.  

Vũ Hưu Dưỡng 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
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 
Những thông tin mới nhất về việc xây dựng Thánh Đường 
Gần đây, chúng tôi đã có nhiều cuộc họp căng thẳng với kiến trúc sư, Tổng 
thầu, đại diện giáo phận, đối tác kế hoạch Riverside County cùng với ủy ban 
xây dựng giáo xứ. Trong các cuộc họp này chúng tôi đã tiếp xúc với Cơ 
quan Bảo tồn khu vực, Kế hoạch cảnh quan, Kế hoạch Giao thông vận tải, Y 
tế môi trường xử lý âm thanh và Sở Cứu Hỏa. Dự án xây cất Thánh Đường 
của chúng ta sẽ được chấp thuận vào ngày 04/5/2013 và sẽ nhận được giấy 
phép thi công trong một thời gian ngắn sau đó.  
Cha đã nói rằng chúng ta sẽ khởi công vào mùa xuân, nhưng có lẽ phải đợi 
đến mùa hè năm nay. Lời cầu nguyện và sự quảng đại dâng cúng của quý  
vị đã sinh hoa kết trái, và bây giờ chúng ta cảm nghiệm được rằng những 
biểu hiện hữu hình của đức tin chúng ta sẽ rõ nét hơn với sự hình thành  
của ngôi Thánh Đường của chúng ta. Viễn cảnh của giáo xứ là việc tập trung 
lại để cùng thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta được sinh  ra bởi Chúa Thánh 
Thần, được nuôi dưỡng bởi các Bí tích và được hướng dẫn bởi Lời Chúa để 
đạt được sự sung mãn trong Đức Giêsu Kitô. 
Trong Năm Đức Tin này, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Giêsu qua lời 
cầu bầu của Mẹ Mary và Chân phước Têrêxa Calcutta. Hãy cầu nguyện với 
cha để tất cả chúng ta trở thành một Cộng Đoàn Dân Chúa thực sự tại Giáo 
xứ Chân PhướcTeresa Calcutta. 
Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho toàn thể quý vị. 

Cha xứ Tom Burick  
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MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Ý nghĩa lịch sử ngày lễ kính lòng thương xót 
Chúa - Chúa nhật II Phục Sinh 
Năm 1931, Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina 
trong một thị kiến. Thánh nữ nhìn thấy Chúa 
Giêsu mặc một chiếc áo trắng với cánh tay phải 
giơ lên như đang chúc lành. Tay trái của Ngài 

đụng vào áo nơi trái tim, nơi mà hai ánh sáng chiếu tỏa ra, một tia màu đỏ và 
một tia màu trắng lạt. Thánh nữ nhìn không chớp mắt thẳng vào Chúa trong 
thinh lặng, linh hồn thánh nữ tràn ngập lòng kính sợ, nhưng cũng tràn đầy 
niềm vui khôn tả. Chúa Giêsu nói với thánh nữ: 
Hãy vẽ một bức ảnh theo mẫu thức mà con nhìn thấy, kèm theo dòng 
chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Cha mong ước bức ảnh này 
được tôn kính, trước hết, tại nguyện đường của con, sau đó, ở khắp nơi trên 
thế giới. Cha hứa là, linh hồn nào tôn kính bức ảnh này sẽ không bị hư mất. 
Cha cũng hứa cho linh hồn ấy thắng được các kẻ thù ngay khi còn sống trên 
thế gian, nhất là trong giờ lâm tử. Chính Cha sẽ bảo vệ linh hồn ấy như là 
bảo vệ vinh quang của riêng Cha. 
Khi Faustina nói điều này với cha giải tội, Faustina nhận được câu trả lời thế 
này: "Điều ấy có ý chỉ về linh hồn của con. Hãy vẽ hình ảnh Thiên Chúa 
trong linh hồn của con". Ra khỏi toà giải tội, Faustina lại nghe thấy những 
lời như sau: Hình ảnh của Cha đã sẵn có nơi linh hồn con rồi. 
Cha mong có một Lễ Kính Lòng Thương Xót. Cha muốn bức ảnh mà con vẽ 
bằng cây cọ này phải được long trọng làm phép vào ngày Chúa Nhật Thứ 
Nhất sau Lễ Phục Sinh. Ngày Chúa Nhật này phải là ngày Lễ Kính Lòng 
Thương Xót. Cha ước mong các linh mục loan truyền tình thương vĩ đại này 
của Cha cho các linh hồn những tội nhân. Để tội nhân đừng sợ tiến đến với 
Cha. Những ngọn lửa tình thương đang nung nấu Cha - bừng bừng muốn toé 
ra, Cha muốn tuôn đổ những ngọn lửa tình thương này xuống trên các linh 
hồn ấy. Cha muốn bức ảnh này phải được trưng bày nơi công cộng vào ngày 
Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Phục Sinh. Chúa Nhật này là Lễ Kính Lòng 
Thương Xót. 
Nhờ Ngôi Lời Nhập Thể, Cha tỏ vực sâu vô đáy của tình thương Cha ra. Hỡi 
con gái của Cha, hãy nhìn vào vực thẳm của tình thương Cha để chúc tụng 
và tôn vinh tình thương này của Cha. Con hãy làm như thế này: Hãy tụ họp 
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tất cả các tội nhân từ khắp nơi trên thế giới lại, dìm họ vào vực thẳm của 
tình thương Cha. Con gái của Cha ơi, Cha muốn ban mình Cha cho các linh 
hồn, Cha khao khát các linh hồn. Vào ngày lễ của Cha, Lễ Kính Lòng 
Thương Xót, con sẽ đi khắp thế gian mà mang các linh hồn mệt nhược về 
suối nguồn của tình thương Cha. Cha sẽ chữa lành và tăng sức cho họ. 
Có một lần, cha giải tội bảo Faustina hỏi Chúa Giêsu về ý nghĩa của hai tia 
sáng trong bức ảnh, Faustina trả lời với ngài là: "Dạ vâng, con sẽ hỏi Chúa". 
Đang khi cầu nguyện, Faustina đã nghe thấy những lời này: Hai tia sáng 
biểu hiệu cho Máu và Nước. Tia sáng nhạt là biểu hiệu của Nước, để làm 
cho các linh hồn nên công chính. Tia sáng đỏ là biểu hiệu của Máu, để ban 
sự sống cho các linh hồn... Hai tia sáng này phát xuất từ những thẳm sâu 
nhất của tình thương êm ái Cha, lúc mà Trái Tim đau thương của Cha bị lưỡi 
đòng chọc mở ra trên cây Thánh Giá. Những tia sáng này bao che các linh 
hồn cho khỏi cơn thịnh nộ của Cha. Phúc cho kẻ nào được ẩn náu trong 
những tia sáng này, vì bàn tay công thẳng của Thiên Chúa sẽ không giáng 
xuống trên họ. Cha mong ước ngày Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Phục Sinh là 
ngày Lễ Kính Lòng Thương Xót. 
Nguồn gốc tấm hình lòng thương xót Chúa Ngày 22/02/1931, tại tu viện 
Plock sơ Faustina được Chúa Giêsu hiện ra. Trong nhật ký sơ ghi: "Ðêm đó, 
tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hiện ra. Ngài mặc áo trắng, một tay Chúa 
giơ lên ban phép lành, tay kia đặt trước ngực. Từ nơi ngực Chúa có hai 
luồng ánh sáng chiếu tỏa ra. Một luồng màu đỏ, luồng kia màu trắng nhạt. 
Chúa phán với tôi: "Con hãy vẽ một bức hình, theo những gì con trông thấy 
đây, với lời ghi chú: Giêsu, con tín thác vào Chúa" (gốc tiếng Ba Lan là 
Jezu, Ufam Tobie, ta thường thấy bản dịch ra tiếng Anh là Jesus, I trust in 
you) 
Faustina có hỏi về ý nghĩa của 2 luồng sáng đó, Chúa nói: 
"Những luồng ánh sáng trắng nhạt biểu hiện Nước, sẽ làm cho các linh hồn 
nên công chính đạo đức. Những luồng ánh sáng màu đỏ biểu hiện Máu, là 
sự sống của các linh hồn. Hai luồng ánh sáng này, phát xuất từ chốn sâu 
thẳm của lòng xót thương dịu dàng và êm ái nhất của Ta, lúc trái tim hấp 
hối Ta bị lưỡi thâu mở rộng ra. Phúc cho ai ẩn náu trong sự che chở của 
những luồng ánh sáng này, vì bàn tay công thẳng của Thiên Chúa không 
giáng phạt họ." 
Faustina đi hỏi mẹ bề trên, và bà đã trả lời: "Con hãy vẽ Chúa đi". Nhưng vì 
khả năng hạn hẹp, nên dù đã cố gắng, không có bức vẽ nào đẹp. 
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Năm 1934, cha linh hướng Michal Sopócko của Faustina liên lạc với 1 họa 
sĩ tên là Eugeniusz Kazimirowski ở Wilno, để vẽ lại ảnh Chúa theo sự mô 
tả, nhưng không được như ý lắm. 
Đêm sau Chúa phán: "Giá trị của tấm ảnh này không căn cứ trên nét đẹp 
của màu sắc, nét vẽ, nhưng là ơn phúc của Ta. Đó là một nhắc nhở về lòng 
thương xót của Ta, Ta ban cho loài người con tàu để đưa họ tới nguồn suối 
xót thương và múc lấy mọi ơn phúc. Con tàu đó là tấm ảnh này." 
Sau khi người nữ tu Maria Faustina qua đời ngày 05/10/1938, hương thơm 
thánh thiện của sơ lan tỏa nhiều nơi cùng với sự phổ biến rộng rãi việc thực 
hành lòng tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa. Ngoài ra, nhiều người đã được 
những ơn lành Thiên Chúa ban cho qua lời cầu bầu của sơ Maria Faustina. 
Tuy nhiên, tiến trình dẫn đến việc phong thánh cho nữ tu Maria Kowalska 
gặp phải nhiều thử thách. Mặc dầu tại Ba Lan nhiều tín hữu rất sùng mộ và 
học hỏi sứ điệp Lòng Thương Xót Chúa được ghi lại trong nhật ký của sơ, 
Toà Thánh đã từng lên án cuốn sách này là "lạc đạo" vào năm 1959. Ðiều đó 
cũng dễ hiểu bởi vì Toà Thánh Roma nhận được một bản dịch nhật ký từ 
tiếng Ba Lan và được viết từ một người mới học hết lớp 3 (nữ tu Faustina là 
một người ít học nên nhật ký của sơ hầu như chẳng có ghi dấu chấm phết gì 
cả). 
Khi Ðức Cha Karol Wojtila (Ðức Gioan Phaolô II tương lai) trở thành Tổng 
Giám mục Krakow năm 1964, ngài đứng trước một tình trạng tế nhị. Dầu 
sao đi nữa, ngài rất quen thuộc với sứ điệp nữ tu Faustina phổ biến vì lúc 
còn là chủng sinh "chui" trong thời Ðệ Nhị Thế chiến khi Ðức Quốc Xã cai 
trị Ba Lan, ngài đã thường xuyên viếng thăm Ðền Lòng Thương Xót Chúa ở 
đồi Lagiewniki, Krakow, nơi nữ tu Faustina từng cư ngụ và qua đời. 
Ðức Tổng Giám mục Karol Wojtila cho điều tra sự việc và sau đó cho dịch 
lại một bản mới nhật ký của sơ Faustina để gửi cho Toà Thánh. Nhờ đó, vào 
năm 1978 Toà Thánh đã rút lại lệnh cấm cuốn nhật ký của Faustina, chỉ sáu 
tháng trước khi Ðức Tổng Giám mục Karol được bầu làm Giáo hoàng. 
Ngày 18/04/1993, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong Chân phước 
cho Nữ tu Faustina Kowalska sau khi một người phụ nữ tên Maureen Digan 
được chữa lành khỏi một bệnh di truyền về máu nhờ lời cầu bầu của nữ tu 
Faustina. Và cuộc phong thánh vào ngày 30/04/2000 với rất nhiều người 
tham dự là kết quả của một phép lạ chữa lành cha Ronald P. Pytel 
(Baltimore, Hoa Kỳ) khỏi bệnh tim. 
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Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II gọi Thánh nữ Maria Faustina là "món quà 
của Thiên Chúa ban cho thời đại chúng ta". 
Trong bài giảng của buổi lễ phong thánh, Ðức Thánh Cha nói: "Tương lai 
của nhân loại trên mặt đất này sẽ ra sao? Chúng ta không được biết. Tuy 
nhiên, con người có thêm tiến bộ thì không may cũng không thiếu kinh 
nghiệm đớn đau. Nhưng ánh sáng của lòng thương xót Chúa sẽ chiếu sáng 
đường đi cho con người trong thiên niên kỷ thứ ba. Ðức Thánh Cha cũng đã 
chính thức công bố từ nay về sau Chúa nhật II Phục sinh sẽ được gọi là 
Chúa nhật kính Lòng Thương Xót Chúa. 
Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha cho rằng chỉ khi nào con người cảm nhận 
được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại thì con 
người mới có thể "nhìn vào anh chị em của mình với đôi mắt mới, với thái 
độ vị tha và liên đới, đại lượng và tha thứ". 
Việc tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa hiện nay được phổ biến trong nhiều 
quốc gia khắp thế giới qua sự cổ võ hoạt động của khoảng 2 triệu thành viên 
trong tổ chức "Tông đồ Lòng Thương Xót Chúa" gồm các linh mục, tu sĩ và 
giáo dân. 
Quyển nhật kí của sơ Maria Faustina sau này được biên tập và xuất bản lại 
dưới tựa đề: Divine Mercy in My Soul: The Diary of St. Faustina. 
Vào năm 1943, một họa sĩ tên là Adolf Hyla đã vẽ lại bức tranh Lòng 
Thương Xót Chúa, và đây là bức tranh chính thức thứ hai (được treo trên mộ 
của Thánh nữ Maria Faustina trong tu viện Our Lady of Mercy ở Cracow-
Lagiewniki, ba Lan), sau bức đầu tiên của họa sĩ Eugeniusz Kazimirowsk, 
bức này được lan truyền và sao chép lại khá giống với các bức hình mà ta 
thấy ngày nay. Ngoài ra, người ta còn cho rằng bức vẽ thứ ba cũng khá phổ 
biến là của họa sĩ người Mỹ - Robert Skemp, vẽ Chúa đứng trước một cánh 
cửa hình vòm. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Câu chuyện có thật của hai cha con bác sĩ Trần Quang và bác sĩ Trần 
Phượng Vinh kiêm tài tử và đạo diễn của phim "MẮT PHƯỢNG". Gia đình 
anh Trần Quang vượt biên và được tàu đánh cá Đài Loan vớt và đưa về Đài 
Loan và có nghe kể lại y như Nguyễn Đạt Thịnh đã kể. Số người trên chiếc 
tàu nầy ở trại tỵ nạn Đài Loan rất lâu vì có tiếng ăn thịt người nên các nước 
trên thế giới từ chối, tuy nhiên sau đó tất cả cũng được mốt số các nước 
nhận cho tỵ nạn. Tàu nầy,toàn là những người giàu có, họ chuẩn bị rất đầy 
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đủ, không ai kiểm soát, vì họ đi với danh nghĩa đoàn thanh niên xung phong 
đi công tác. Có người kể lại rằng, lúc đầu hết nước, ai cần nước, một ly 
nước là một chỉ vàng, đến giờ anh vẫn còn nhớ ... 

Ðôi Mắt Phượng... những tháng ngày đen tối nhất của nhân loại!  

 

ĐÔI MẮT PHƯỢNG  
Nguyễn Đạt Thịnh  

Tôi là một quân y sĩ ra trường năm 1974; đơn vị đầu tiên, cũng là đơn vị 
cuối cùng của tôi, là một tiểu đoàn Nhảy Dù. (Xin bạn đọc cho phép tôi 
được bất chấp văn phạm, viết hoa hai chữ “Nhảy Dù”, vì đó là những chữ tôi 
thương yêu nhất.) 
Tôi lập gia đình năm 22 tuổi, ngày còn là một sinh viên quân y. Mẹ tôi bảo 
“chờ ra trường, có việc làm, có lương nuôi vợ, rồi hẵng cưới vợ.” Tôi biết 
mẹ tôi có lý, nhưng tình yêu cũng không vô lý. Tình yêu thúc dục tôi cưới 
Phượng ngay. Nàng quá đẹp; thằng Quỳnh, thằng Khương, thằng Ðịnh, 
những đứa bạn cùng lớp bảo tôi, “Phượng đẹp ngây ngất.”  
Phượng là nữ sinh đệ nhất Trưng Vương; nàng cũng yêu tôi nhưng xin một 
năm đính hôn để học hết trung học. Tôi chờ; một năm dài được chia thành 
52 tuần lễ ngắn hơn, đánh dấu bằng 52 ngày chủ nhật chúng tôi gặp nhau.  
Không phải là một nhà văn, tôi không mô tả được nét đẹp của Phượng; tôi 
chỉ biết là Phượng rất đẹp, và nhất là có một sức hút dễ sợ; chỉ cần gặp 
Phượng một lần là không người đàn ông nào quên được nàng.  
Xin đừng hiểu lầm Phượng là “típ” người nở nang, ăn mặc khêu gợi; sức hút 
của Phượng là sức hút ngầm do duyên dáng, do tình ý, chuyển đi từ đôi mắt. 
Ðôi mắt thật là tình. Mẹ tôi phán là đôi mắt lẳng lơ; tôi không thích hai chữ 
này vì nó làm mất đẹp cặp mắt trữ tình của Phượng.  
Trước hôn nhân tôi mê mệt với đôi mắt ấy; sau hôn nhân tôi khổ sở, bực bội 
cũng vì đôi mắt ấy. Không một người đàn ông nào, dù chỉ gặp Phượng lần 
đầu, đều có cảm tưởng đã yêu nàng và tình yêu của họ không bị nàng hất 
hủi. Ít nhất Phượng cũng không xua đuổi, không vô tình với họ. Tôi mất một 
số bè bạn cũng vì Phượng. Chỉ một vài lần gặp Phượng, chạm mắt với 
Phượng cũng đủ để họ thầm nghĩ là tôi đã bị mọc sừng.  
Dĩ nhiên vợ tôi không thể có tình ý với tất cả mọi người, nhưng cái khổ là 
đôi mắt đắm đuối của Phượng không nhìn mọi người một cách thản nhiên 
như người ta nhìn những vật vô tri quanh mình.  
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Giờ này, vợ tôi không còn trên cõi đời trần tục nữa tôi mới thấm thiá hiểu 
được một việc rất giản dị, rất tầm thường là không tạo ra đôi mắt của chính 
mình, Phượng không có trách nhiệm gì về những đổ vỡ đôi mắt gây ra. Chỉ 
có tác giả đôi mắt đó _ông Thợ Tạo_ mới đúng là người tôi phải oán trách.  
Ði đôi với cặp mắt tình tứ là một đồng tiền rưỡi (một ở bên má trái, và một 
nửa ở cạnh môi dưới) trên khuôn mặt tươi như hoa, trắng mỏng manh. Cái 
đồng tiền rưỡi ấy _dù chỉ có đồng rưỡi_ có ma lực giết người. Xin hiểu hai 
chữ “giết người” theo nghĩa trắng của nó. Chỉ riêng tôi biết cũng đã có 2 
người chết đuối trong cái vũng thịt sâu không đầy nửa ly này.  
Một trong 2 người xấu số là bạn thân của tôi. Nó tự bắn vỡ toang đầu ngay 
trên bậc cửa nhà tôi. Lá thơ tuyệt mạng trong túi nó chỉ có mấy chữ “hình 
dung em đang nằm trong tay một người đàn ông khác, anh không còn can 
đảm sống nữa.” Tôi cũng không bao giờ đủ can đảm để tìm hiểu xem vợ tôi 
có nằm trong vòng tay nó không. Hai giòng chữ nó viết không cho phép tôi 
hiểu khác được.  

Tôi chạy trốn trước mọi ngờ vực; tôi quan niệm đã không tránh được bão cát 
thì thà vùi đầu xuống cát để không còn biết tới giông bão bên ngoài nữa. Tôi 
hèn nhát? Có thể; nhưng tôi làm gì hơn được? Không chỉ yêu thương vợ, tôi 
vẫn còn say mê vợ tôi sau 3 năm chăn gối.  
Mẹ tôi, chị tôi đề quyết vợ tôi đã cho tôi ăn bùa mê, thuốc lú. Tôi hiểu quan 
điểm những người thân của tôi; tôi hiểu cả định mệnh của tôi, của vợ tôi, và 
của cả những người say mê vợ tôi nữa.  
Tôi vừa nói tôi hiểu định mệnh của vợ tôi. Ðiều đó cần được giải thích rõ 
hơn; đôi khi tôi nghĩ Phượng cũng đáng trách, nhưng trong đa số những đổ 
vỡ quanh nàng, Phượng chỉ thụ động, đáng thương. Phượng sợ và tránh né 
tất cả mọi gặp gỡ. Những buổi liên hoan của đơn vị tôi, những cuộc họp 
khóa, họp bạn của tôi, luôn luôn Phượng cáo bệnh hay tìm cớ bận con để 
không tham dự.  

Cũng như tôi, Phượng sợ hậu quả của những cuộc giao tiếp, sợ cái bản chất 
đa cảm, đa tình của chính mình. Không phải là một người đàn bà trắc nết, vợ 
tôi thật sự chỉ là nạn nhân của bản ngã.  
Sở dĩ tôi phải dài lời nói về vợ tôi như vậy, l để người đọc hình dung được 
cái ray rứt, khổ sở của tôi trong 14 tháng tù khổ sai được cộng sản đánh 
bóng bằng hai chữ “cải tạo.”  
Cũng như mọi sĩ quan cấp úy khác, tôi bị cộng sản lừa bằng cách chơi chữ. 
Trên đài phát thanh, chúng kêu gọi binh sĩ trình diện và đem theo 3 ngày ăn. 
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Sau 3 ngày học tập, thành phần binh sĩ được ra về yên ổn. Tiếp theo đó, 
chúng kêu gọi các sĩ quan cấp úy trình diện với 10 ngày tiền ăn. Chúng tôi 
tin tưởng, hoặc ít ra chúng tôi cũng mong mỏi là thời gian cải tạo chỉ kéo dài 
10 ngày. Ðó là cái lầm của tôi, cái ảo tưởng đưa đến chỗ tự diệt của mọi cán 
bộ chỉ huy.  
Cộng sản hiểu rằng mặc dù nhất thời thất trận, lực lượng quân sự của miền 
Nam vẫn còn là một đe dọa nghiêm trọng đối với nền thống trị mà lúc ấy 
chúng mới rắp tâm đem đặt lên lưng người dân Nam Việt. Một triệu quân 
nhân bị đặt vào hoàn cảnh thất thế vì những lừa đảo, phản phúc chính trị, 
những dốt nát chiến lược đã bị những mũi dùi tấn công của 15 sư đoàn Bắc 
Việt xé thành từng mảng nhỏ. Muốn ngăn ngừa sự kết hợp lại của những 
mảng quân lực, cộng sản chủ trương đánh vỡ đầu rắn: chúng phải tiêu diệt 
bằng mọi giá hệ thống cán bộ chỉ huy của QLVNCH. Trong 3 ngày học tập, 
chúng đối xử hết sức nhã nhặn lễ độ với anh em hạ sĩ quan, binh sĩ. Không 
một hình thức hành hạ giam cầm, không một lời nói nặng, một đe dọa.  
Sau 3 ngày học tập binh sĩ đem loan truyền với chúng tôi cái tin tưởng học 
tập qua loa, ra về đúng kỳ hạn. Ðiều đó làm đa số sĩ quan cấp úy chúng tôi 
yên lòng khăn gói lên đường với 10 ngày tiền ăn. Nhiều anh lười, không 
đem theo cả mùng mền, tính ngủ nhờ với bạn bè cũng đủ qua khoảng thời 
gian 10 ngày ngắn ngủi.  
Dĩ nhiên là chúng tôi đã lầm; chỉ ngay sau khi cái bẫy xập xuống đầu chúng 
tôi, cộng sản trắng trợn vứt bỏ mặt nạ “đại đoàn kết dân tộc, xóa bỏ hận 
thù.”  
Bài học đầu tiên chúng tôi được nghe qua giọng nói hằn học căm hờn của 
một anh cán bộ quản giáo Bắc Việt. Anh ta oang oang bảo chúng tôi, “Các 
anh quên hết địa vị xã hội của các anh đi. Kể từ ngày hôm nay, vợ con các 
anh sẽ ngửa tay xin nhân dân từng hột cơm; và vài tháng sau vợ các anh chỉ 
còn nước đi làm đĩ để sống.”  
Chúng tôi thắc mắc về thời gian 10 ngày, hắn cười khẩy, vẻ mặt câng câng, 
đểu cáng, “Các anh chỉ có 10 ngày ăn thôi ư? Ðừng lo, cứ ăn hết 10 ngày đó 
đi đã; sau đó ăn bám vào sức sản xuất của nhân dân.”  
Trước mỗi cửa phòng giam, cộng sản cắc cớ bắt chúng tôi phải dán lên khẩu 
hiệu “không có gì quý bằng độc lập, tự do” Cán bộ Việt Cộng còn phụ giải 
“người đi trên sa mạc thấy không có gì quý bằng nước uống. Các anh sẽ 
thấy đối với các anh thì không có gì quý bằng tự do.”  

Ðề cao cái giá của tự do trong nhà giam quả là việc làm vừa châm biếm, vừa 
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độc ác. Nhưng không phải chỉ trong nhà giam tôi mới thấm thía hiểu tự do là 
quý. Sau này ra khỏi trại cải tạo, sống trong cái nhà giam lớn hơn là nguyên 
cả Miền Nam Việt Nam tôi càng thấy rõ không phải chỉ một mình tôi, mà cả 
20 triệu người dân Nam Việt đều đang khắc khoải giữa sa mạc thống trị, 
thèm khát ngụm nước tự do.  

Xin trở lại với trại cải tạo và với vợ tôi; tôi bị giam 2 tháng hơn thì một buổi 
chiều nghe loa gọi lên văn phòng. Tôi tái người, nghĩ ngay đến những vụ thủ 
tiêu, biệt giam, thường xẩy ra đối với những thành phần cộng sản gọi là 
ngoan cố.  
Bản chất hiền lành, tôi không ra mặt chống đối bọn giảng viên, quản ngục. 
Cái tội của tôi chỉ là không nuốt trôi được mớ lý thuyết rẻ tiền, lẩm cẩm của 
cộng sản. Nhưng đối với chúng, đó không phải là một khinh tội. Tôi lo lắng 
chờ đợi một hình thức trừng phạt vì trọng tội trí thức.  
Lên đến văn phòng, tôi được một anh binh ba Bắc Việt, mặt non choẹt, đưa 
vào phòng chính ủy. Và tôi đã chết đứng khi thấy Phượng trong đó.  

Giọng đầy cải lương, nhân vật số một của trại giam bảo tôi, “Xét thành tích 
học tập tốt của anh, nhân dân đặc biệt cho anh được nhận sự chăm nuôi của 
gia đình.”  
Tôi học tập tốt? Thật là mai mỉa; những âm thanh giảng huấn chan chát của 
bọn cán bộ cộng sản đối với tôi không một mảy may khác những tiếng cuốc 
đất trong giờ lao động sản xuất. Tôi đoán hiểu cái lý do đã khiến “nhân dân 
đặc biệt cho phép” tôi được nhận sự thăm nuôi của gia đình.  
Cặp mắt nẩy lửa vì giận, tôi nhìn Phượng. Vợ tôi đã đến cái nước đi làm đĩ 
như bọn cộng sản tiên đoán rồi ư? Phượng cũng nhìn tôi, đôi mắt vẫn tình 
tứ, nhưng buồn thăm thẳm và ướt đẫm. Những giọt lệ lăn dài trên đôi má 
nhung mịn màng làm lòng tôi se thắt. Tôi thèm bước tới, ôm Phượng vào 
vòng tay, và hôn dài trên đôi mắt đắm đuối ấy. Nhưng dĩ nhiên ngoại cảnh 
không cho phép tôi làm việc tôi thường làm đó.  
Vợ tôi nghẹn ngào, “Bé Mai nhớ anh lắm.”  
Bé Mai! Ðứa con gái 2 tuổi của tôi, báu vật của vợ chồng tôi! Tôi đứng 
khựng như trời trồng trước cái hình ảnh nhỏ bé, thương yêu mà vợ tôi vừa 
gợi ra.  

Suốt 10 phút gặp gỡ, tôi không nói được một lời nào với Phượng cả. Cổ 
họng tôi nghẹn cứng; rồi bên tai tôi văng vẳng thật xa có tiếng nói của tên 
chính ủy: “Thôi, xách đồ ăn về phòng đi, Tuần sau lại được thăm nuôi nữa.” 
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Ðêm đó tôi không chợp mắt. Tôi hình dung những chuyện đã xẩy ra giữa vợ 
tôi và tên chính ủy cộng sản trước khi tôi được dẫn vào và sau khi tôi bị đưa 
ra khỏi văn phòng hắn. Tôi không tin đã có gì quá đáng trong phòng làm 
việc. Nhưng sau đó hắn có thể đến nhà tôi hay bảo vợ tôi đến một chỗ nào 
đó.  

Tuần sau và những tuần kế tiếp, Phượng đều đều đến thăm tôi, mỗi lần đem 
theo một món ăn mà trước kia tôi ưa thích. Tôi nuốt những món khoái khẩu 
mà có cảm tưởng như mình đang ăn rơm khô, không mùi, không vị. Mỗi lần 
thăm viếng chúng tôi được nói chuyện với nhau 10 phút. Toàn những 
chuyện bâng quơ. Cả hai đứa chúng tôi đều không dám đả động tới điểm 
ngờ vực đau xót của tôi.  

Có lần Phượng nói với tôi bằng cái giọng thiết tha nhưng nghiêm trọng, “Em 
chỉ xin mình tuyệt đối tin tưởng là em yêu mình. Suốt đời em, em chỉ yêu có 
một mình mình. Mặc dù những gì đã xẩy ra hay sẽ xẩy ra thì tình em yêu 
mình vẫn mãi mãi là sự thật duy nhất.”  

Qua tâm linh, tôi biết Phượng nói thật. Tôi muốn quên những việc đáng 
buồn đã xẩy ra; quên không được, tôi cố gắng bào chữa cho Phượng. Nhưng 
ghen tương, ích kỷ, cũng không phải là những cảm nghĩ nhỏ trong lòng 
người chồng.  

Những cuộc thăm viếng kéo dài được 4 tháng thì một hôm Phượng bảo tôi, 
“Tuần sau em về Long Xuyên với má; sống ở thành phố không có sinh kế gì 
hết.”  

Tôi hăng hái khuyến khích vợ tôi xa lìa Saigon . Ít nhất về ruộng sống với 
mẹ Phượng cũng đỡ phải lo 2 bữa ăn hàng ngày, cái lo to lớn của người thị 
dân sau ngày bị giải phóng.  
“Mỗi tuần được gặp em là niềm an ủi lớn cho anh,” tôi bảo vợ. “Nhưng cái 
nhìn ngờ vực, khó chịu của 2,000 anh em đồng đội, đồng cảnh trước việc 
anh được uu đãi làm anh khổ sở. Anh muốn chịu chung những đầy ải với 
họ.”  

Tuần sau Phượng không đến thăm tôi nữa. Cuộc sống khổ sai không hạn 
định trở thành dài hơn vì thiếu sự chia cắt của những tiêu mốc ngắn hạn. Tôi 
trở lại vị trí của cái máy người, vô tri giác, không phản ứng, bảo đi thì đi, 
bảo học thì học, bảo lao động thì lao động. Những bạn nào đã sống trong trại 
cải tạo của Việt Cộng hẳn đồng ý với tôi là cộng sản đã thành công trong 
việc làm chúng tôi mất hết tri giác. Không vui, không buồn, không hy 
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vọng, thất vọng, không mong chờ bất cứ một điều gì nữa. Cuộc sống hàng 
ngày như một bộ máy được điều động bằng những tiếng còi, những khẩu 
lệnh. Phần ăn quá đói làm tất cả chúng tôi tìm được cái khôn ngoan của loài 
vật: không làm một cử động thừa, không nói một câu thừa để không phí 
phạm bất cứ một phần thật nhỏ nào cái sinh lực le lói còn trong xác người.  

Chính trong trạng thái vật vờ của một xác chết chưa chôn ấy, tôi nhận được 
giấy phóng thích. Cầm tờ giấy chấm dứt cuộc sống tù ngục của mình trong 
tay, tôi dửng dưng như cầm một tờ truyền đơn học tập. Nói dửng dưng cũng 
vẫn chưa đúng; tôi không ý thức được những thay đổi tờ giấy mang lại cho 
tôi. Nhẩn nha nhai từng hột bắp của bữa ăn trưa đói khổ tôi nghe cơ thể 
khoan khoái với chút bồi dưỡng ít oi. Trái bắp có trong tay vẫn quý hơn hai 
chữ “tự do” mới viết trên giấy.  
Một cán bộ bảo tôi, “Chiều nay anh khỏi lao động; về sửa soạn nóp, chén trả 
lại nhà kho.”  
Khỏi lao động, một tin mừng khác. Tôi trở về căn phòng giam hôi hám 
nhưng mát rượi như một thiên đàng so sánh với cái hỏa ngục lao động sản 
xuất mà các bạn tôi đang chịu đựng ngoài trời.  

Bốn giờ chiều Phượng đón tôi ngoài cổng trại giam. Người vợ đài các của 
một bác sĩ mặc cái áo bà ba vải bông và cái quần đen, đứng vịn một chiếc xe 
đạp đàn ông cũ kỹ. Có thể tôi sẽ ít ngỡ ngàng hơn nếu từ trong thế giới tù 
ngục bước ra được gặp lại thế giới cũ của mình với xe honda, với áo dài. Tôi 
đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác lạ sau chưa đầy 2 năm mất 
nước.  

Thế giới bên ngoài nhà tù không phải ít khe khắt, ít đọa đầy; suốt một năm 
trời tôi phải sống trong chế độ “quản chế của nhân dân”; tôi xin giải thích 
những chữ văn hoa này. Chế độ “quản chế của nhân dân” có nghĩa là tôi 
phải làm mọi không công, phải sợ sệt tất cả mọi người. Bất cứ ai trong 
phường cũng có quyền phán xét là tôi chưa giác ngộ, cần học tập thêm, là tôi 
lại đi tù nữa.  

Tôi cúi mặt trước tất cả mọi người, dù đó chỉ là một đứa con nít. Tôi vâng 
dạ, tôi tuân lệnh, không cần biết lệnh đến từ đâu. Một bà hàng xòm gọi tôi 
đến coi chứng bệnh cho thằng con tám tuổi. Sau khi quan sát kỹ mọi triệu 
chứng, tôi bảo bà là con bà bị thương hàn và không có cách nào hay hơn là 
đưa nó đi bệnh viện. Bà quắc mắt, “Anh đi học tập ra mà còn như vậy đó 
hả? Nhân dân có quá nhiều nhu cầu để bệnh viện thừa chỗ trống cho một 
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đứa con nít nóng lạnh. Anh không biết cách nào khác nữa sao?”  
Tôi đề nghị bà đừng cho con ăn gì hết để ruột không hư. Bà ta cáu kỉnh nạt, 
“Lang băm tư bản.”  
Sau khi tôi về không hiểu bà có nghe lời tôi khuyến cáo không, nhưng rất 
may là đứa trẻ lành bệnh. Suốt nửa tháng trời tôi hồi hộp lo sợ: cái chết của 
đứa trẻ vì thiếu thuốc, thiếu chăm sóc có thể đưa tôi trở lại trại cải tạo như 
không. 

Nguồn an ủi của tôi là số người thiếu ý thức như bà hàng xóm mà tôi vừa kể 
tương đối rất ít; đa số dân Saigon sống trong một tình đoàn kết ngấm ngầm 
nhưng khắng khít. Một bà cụ dúi cho tôi gói gạo nhỏ qua câu nói chí tình, 
“Bác sĩ phải ăn thêm mới sống nổi, tôi già rồi, thiếu thốn chút đỉnh cũng 
không đến nỗi nào.” Bà vợ của một công chức còn đang tù tội cho tôi đôi 
giầy. Ông hàng xóm sát vách cho cái áo.  
Nhưng mọi nguồn vui của tôi đến từ Phượng thì nàng cũng là nguyên nhân 
của mọi buồn khổ. Phượng làm đĩ ra mặt, không còn e dè gì tôi nữa cả. Vợ 
tôi không chỉ tống tình cán bộ cộng sản để thăm nuôi tôi nữa, mà xuống đến 
tận chân thang của xã hội: mỗi ngày vài lần những anh phu xích lô đến gọi 
Phượng đi khách. Những lần đầu tiên Phượng còn ngượng với tôi, nhưng 
sau quen dần, nàng chỉ bảo tôi, “lát em về.”  
Phần tôi, tôi vẫn phải tình nguyện xung phong trong mọi công tác nặng nhọc 
của phường như hốt rác, quét đường, trồng cây, thông cống, ... . Tôi xung 
phong để được chấm điểm, xung phong để khỏi trở lại lao tù cải tạo. Ðôi khi 
nghĩ quẩn tôi cho rằng đi tù mà còn tự do hơn chế độ nhân dân quản chế.  
Thêm một lần nữa, tôi tuyên dương sự thành công của cộng sản. Chúng đã 
hoàn toàn đập tan uy thế của giới chỉ huy, giới trí thức miền Nam. Suốt một 
năm ra khỏi tù, tôi không được phép làm bất cứ một việc gì cả. Nói một cách 
khác, tôi phải ăn bám vào đồng tiền vợ tôi ngày ngày bán thân tạo ra. Sau 31 
năm, nghĩ lại tôi vẫn rùng mình khiếp sợ.  

Tôi xin độc giả ngưng đọc một phút để hình dung cái nhục nhã của tôi, của 
tất cả giới trí thức miền Nam. Tôi không đủ can đảm để nói bất cứ câu gì với 
vợ tôi về việc làm của nàng; cả hai chúng tôi cúi đầu chịu phép trước guồng 
máy xã hội mới.  

Nếu một ngày tù dài bằng một ngàn năm sống tự do thì 365 ngày bị trói tay, 
thất nghiệp, sống đói khổ dưới quyền quản chế của nhân dân, và nhìn vợ đi 
làm đĩ chắc phải dài hơn sự hiện hữu của cả hệ thống vũ trụ.  
Giữa hai vợ chồng tôi nẩy sinh ra một tình trạng ngượng ngập khó tả, ít 
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khi tôi dám nhìn thẳng vào mắt Phượng, và gần như không bao giờ tôi dám 
nói với nàng chuyện gì khác hơn là những câu đối thoại tầm thường quanh 
sinh hoạt nho nhỏ trong nhà.  

Thỉnh thoảng bà mẹ vợ tôi lén lút đem được ít gạo, ít thịt lên cho chúng tôi. 
Qua những cuộc tiếp tế lậu này, tôi khám phá thêm được một bí mật: vợ tôi 
không hề về Long Xuyên với mẹ như nàng đã nói với tôi. Phượng đã làm gì, 
ở đâu, trong 7 tháng trời tôi nghĩ nàng về quê sống với mẹ? Cả đến câu hỏi 
này cũng chưa lần nào tôi dám hỏi Phượng. Tôi trốn chạy một sự thật phũ 
phàng nào nữa đó sẽ đến, nếu Phượng phải trả lời tôi.  
Tối 30 tháng Chín 1978, sau khi theo một anh xích lô “đi khách” về, Phượng 
kéo tôi vào phòng trong cùng với bé Mai. Trên bộ ván thay cho cái giường 
nệm đã đi vào chợ trời từ hai năm trước, Phương mở gói thịt quay ra rồi bảo 
tôi, “Mình ăn với em.”  
Từ sau ngày mất nước đây là lần đầu tiên tôi lại được nhìn thấy miếng thịt 
quay; Phượng lăng xăng bới cơm, và vợ chồng con cái chúng tôi ăn uống 
ngon lành như chưa bao giờ được ăn ngon đến như thế.  
Nhưng đó không phải là điều ngạc nhiên duy nhất của tôi; ăn uống xong, vợ 
tôi kéo từ trên đầu tủ xuống một gói giấy: bên trong là một bộ đồng phục 
thanh niên xung phong. Tay chân run rẩy, Phượng trải bộ quần áo lên mặt 
bộ ván, rồi giọng nói cũng run rẩy nàng bảo tôi, “8 giờ sáng mai, mình mặc 
đồng phục này đứng đón tàu ở bến Bạch Ðằng.” 
“Ðón tàu? Ðể đi đâu?”  
Không trả lời câu hỏi của tôi, vợ tôi chỉ lập cập nói, “Em đã đóng đủ 10 cây 
cho họ rồi.” (còn tiếp) 
  

  
 
 

 
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 


