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TIN MỪNG 
CN IV M ÙA CHAY năm C 
Lc 15, 1-3. 11-32 
"Em con đã chết nay sống lại". 
Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ 
tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người 
giảng; thấy vậy, những người biệt phái và 
luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp 
những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với 
chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ 
ngôn này: "Người kia có hai con trai. Đứa 
em thưa với cha rằng: 'Thưa cha, xin cha 
cho con phần gia tài thuộc về con'. Người 
cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày 
sau, người em thu nhặt tất cả của mình, trẩy 
đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí 
hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa 
gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt 
đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc 
cho một người trong miền, người này sai nó 
ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ 
cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng 
không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự 
nhủ: 'Biết bao người làm công ở nhà cha tôi 
được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải 
chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi 
và thưa người rằng: "Thưa cha, con đã lỗi 
phạm đến trời và đến cha, con không đáng 
được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với 
con như một người làm công của cha" '.  
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TIN MỪNG 
Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, 
liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu... 
Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, 
con không đáng được gọi là con cha nữa'. Nhưng người cha bảo đầy tớ: 'Mau 
mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ 
giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta 
đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy'. Và người ta bắt đầu ăn uống 
linh đình. 

"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và 
nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: 'Đó 
là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ'. Anh 
liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh 
trả lời:'Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, 
mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. 
Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng 
điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó'. Nhưng người cha 
bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải 
ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy' " 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Sống trong tình trạng ơn thánh  

Radio Veritas Asia 
Leonard da Vinci là một họa sĩ tài ba, nhưng khi vẽ bức tranh Bửa Tiệc Ly trong 
nhà cơm của tu viện Đức Mẹ Ban Ơn tại thành phố Bắc Italia, ông phải mất 
nhiều năm mới hoàn thành bức tranh vì không tìm ra những người mẫu thích 
hợp. Một hôm nọ, ông gặp trong công viên Castellô một thanh niên tên là 
Francisco, gương mặt bầu dục tuyệt đẹp với phần trán an hòa và quý phái, đôi 
mắt suông và trong suốt, tóc vàng hoe có dợn sóng. Leonard liền mời chàng trai 
tuấn tú ấy đến ngồi làm mẫu để ông vẽ Chúa Giêsu. 
Vài năm sau bức họa vẫn chưa xong. Ông ngày đêm gãi đầu bứt tai vì không sao 
tìm ra được một người có gương mặt dữ dằn làm mẫu, để ông vẽ hình Giuđa, kẻ 
đã phản bội bán nộp Chúa Giêsu. Tình cờ một buổi chiều, ông thấy một người 
đàn ông có gương mặt xấu xa dữ dằn đang nhìn các người khác đánh cá ngựa, 
hắn chửi thề luôn miệng. Leonard vui mừng vì đã tìm thấy mẫu người ông đang 
cần. Ông gọi hắn ra một góc và đề nghị với hắn nhận làm người mẫu cho ông vẽ 
thì sẽ được thưởng nhiều tiền. Gã đàn ông nhận lời và cùng họa sĩ vào tu viện 
Đức Bà Ban Ơn. Trong lúc họa sĩ đang chăm chú nhìn gương mặt gã với vầng 
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trán buồn, đôi mắt dữ tợn, tai dựng đứng và dường như đang nhớ đến một kỷ 
niệm nào đó, thì ông nghe một tiếng nghẹn ngào. Ông hỏi hắn: Có chuyện gì 
vậy? Ông cảm thấy người không khỏe hay sao? Gã đàn ông trả lời: Thưa thầy, 
chắc thầy còn nhớ cách đây ba năm, tôi cũng ngồi trên chiếc ghế này làm mẫu 
cho thầy vẽ hình Chúa Giêsu. Gã đàn ông nhìn bức tranh gần hoàn thành trên 
tường và thở dài nói: Tôi thật là một tên khốn nạn; đam mê và tội lỗi đã biến tôi 
ra thân tàn ma dại như thế này. 
Mẩu chuyện liên quan tới cuộc đời Francisco kể trên, giúp chúng ta cảm nhận 
thấm thía ý nghĩa dụ ngôn người con hoang đàng của Chúa nhật hôm nay. Dụ 
ngôn người con hoang đàng trong Phúc Âm thánh Luca là một trong các dụ ngôn 
hay và cảm động nhất, chứng minh cho thấy tài giảng dạy của Chúa Giêsu. Có ba 
nhân tố giúp chúng ta hiểu dụ ngôn một cách sâu đậm hơn: 
Thứ nhất là động từ "lẩm bẩm". Trong ngôn ngữ của Kinh Thánh, nó là động từ 
diễn tả thái độ của dân Do Thái phản đối ơn Chúa và khước từ kiểu cách cứu độ 
của Ngài. Nó là động từ mà chúng ta thường gặp trong các sách Xuất Hành, Dân 
Số, và Đệ Nhị luật đề cập đến 40 năm dân Israel lang thang trong sa mạc, và 
thường xuyên nổi loạn chống lại Thiên Chúa và phản đối các ơn của Ngài. "Lẩm 
bẩm" cũng là động từ diễn tả thái độ người tội lỗi bé nhỏ, tối tăm ngu muội, 
nhưng lại yêu sách muốn chỉ vẽ cho Thiên Chúa biết phải hành xử như thế nào 
để cứu rỗi nhân loại. Đây cũng là thái độ mà người Biệt phái và luật sĩ có đối với 
Chúa Giêsu. Cũng giống như cha ông họ ngày xưa, họ lẩm bẩm chỉ trích Chúa 
Giêsu giao du nói chuyện và ăn uống với người tội lỗi, bọn thu thuế, đĩ điếm. 
Khi kể cho họ nghe dụ ngôn người con hoang đàng, Chúa Giêsu muốn dạy cho 
họ biết rằng Thiên Chúa không suy tư và hành động như vậy. Trước lời phản 
kháng của người con cả, muốn cho cha mình đập thằng em hư đốn một trận nhừ 
tử nên thân, rồi tống cổ nó ra khỏi nhà, nhưng người cha hiền từ trả lời: "Em con 
hư mất và nay lại tìm thấy". 
Động từ "hư mất" là nhân tố thứ hai giúp chúng ta hiểu rõ sứ điệp của dụ ngôn 
trong Phúc Âm. Từ "hư mất" không có nghĩa luân lý như chúng ta thường hiểu 
trong ngôn ngữ ngày nay. "Hư mất" ở đây có nghĩa là hoàn toàn thất bại trong ơn 
nghĩa làm người và làm con cái Chúa của mình. Nó ám chỉ thái độ khước từ trở 
về trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa tạo hóa, trở về trong lòng bàn tay 
đã nhào nặn nên con người như Thiên Chúa. Đấng đã sáng tạo nên con người, 
cho con người được sống tràn đầy hạnh phúc, đã có thể ngồi yên để nhìn sự thất 
bại hoàn toàn đó của con người, và đây là một lý do khác khiến cho Chúa Giêsu 
kể cho mọi người nghe dụ ngôn người con hoang đàng. Nói cách khác Chúa 
Giêsu muốn khẳng định rằng, ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho con người là 
một sự kiện, là một thực tại cụ thể, con người tiếp nhận ơn cứu độ khi trở về 
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trong vòng tay yêu thương ấp ủ, nhân từ của Thiên Chúa. 
Và nhân tố thứ ba giúp chúng ta hiểu dụ ngôn một cách sâu xa, đó là sự hiện diện 
của người anh cả trong câu chuyện. Kiểu cách suy tư và hành xử của người anh 
cả diễn tả kiểu sống của tất cả mọi người không hiểu và không chấp nhận thái độ 
hành xử của Thiên Chúa đối với con người. Người anh cả nghĩ rằng Thiên Chúa 
chỉ có nhiệm vụ thưởng người có công và phạt kẻ có tội thế thôi, mà không hiểu 
rằng Thiên Chúa không thể đứng yên nhìn cảnh con người do chính Ngài tạo 
dựng nên, và giữ gìn yêu thương quý mến, nâng niu trong lòng bàn tay vô hình 
của Ngài phải hư mất, phải thất bại trong ơn gọi làm người và làm con cái Chúa 
của mình. Và chính để cứu rỗi loài người khỏi hư mất, khỏi thất bại trong ơn gọi 
cao cả ấy mà Thiên Chúa đã nhập thể làm người, làm anh, làm cha, làm mẹ để 
đem con người trở về với vòng tay yêu thương của Ngài. Khi rộng mở vòng tay 
ôm đứa con hoang đàng vào lòng, là Thiên Chúa canh tân niềm vui tạo dựng, khi 
nâng niu con người trong lòng bàn tay thánh thiện, quyền năng của Ngài trong 
thời sáng tạo. Con người xinh đẹp vẹn toàn ấy đã hư mất mà nay lại trở về với 
Chúa. Chính vì thế nên phải mở tiệc mừng. 
Chúng ta không biết câu chuyện kết thúc ra sao. Không hiểu sau khi tha thứ và 
phục hồi phẩm giá cho người con đã hư mất ấy, người cha già có thành công 
trong việc thuyết phục người con cả để vui vẻ vào nhà dự tiệc mừng em sống lại 
hay không? Nhưng chúng ta biết một điều chắc chắn, đó là đa số trong chúng ta 
đều có cùng một tâm thức và cung cách hành xử như người con cả. Chúng ta 
không bỏ Chúa đi hoang, nhưng chúng ta không ở trong nhà Chúa, không sống 
với Chúa, không có tâm tình và kiểu cách hành xử phản ánh Tin Mừng của Chúa. 
Nghĩa là chúng ta cũng rất xa Chúa và như thế có khác nào chúng ta cũng hư 
mất, cũng giống như người con cả trong dụ ngôn. Cho đến nay, chúng ta chưa 
quyết định bỏ Chúa nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ nhất quyết bước vào nhà 
sống với Chúa thật sự. "Con ơi, mọi sự của Cha là của con". Chính lời nói đó của 
người cha già khiến anh cả sợ hãi. Anh sợ hãi vì có một con tim, như con tim dịu 
hiền quảng đại vô bờ của cha. Anh sợ hãi phải có cái nhìn yêu thương đại đồng, 
tâm tình bao dung của cha. Anh sợ hãi phải sống mà không hề nuôi các tâm tình 
thù ghét, báo oán, gian ác trong lòng. 
Cũng như người con cả của dụ ngôn, chúng ta sợ hãi phải trở nên giống Chúa, 
hoàn toàn phải chia sẻ mọi sự với Chúa và nên thánh như Chúa. Do đó chúng ta 
giữ đạo nhưng không sống đạo. Có thể chúng ta thường xuyên đi xem lễ mỗi 
ngày Chúa nhật hay cả ngày thường nữa, thường xuyên lãnh nhận các bí tích 
nhưng đạo không thấm vào lòng chúng ta. Ra khỏi nhà thờ, chúng ta ăn nói chua 
ngoa và hành xử gian dối như những người không hề biết Tin Mừng của Chúa. 
Và đạo đó, quả thật là đạo nhà thờ, như người ta thường gọi. Nếu sống như thế là 
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chúng ta khước từ chấp nhận mầu nhiệm nhập thể của Chúa và như thế cũng là 
đi hoang rồi. 
Trong thư thứ hai gởi tín hữu Côrintô 5,17-21, thánh Phaolô kêu gọi mọi người 
sống tình trạng ơn thánh mà Chúa Kitô đã trao ban cho mọi người qua cái chết 
và sự phục sinh của Ngài. Nghĩa là sống như một thụ tạo mới, với một con tim 
mới và một tinh thần mới, như tiên tri Giêrêmia đã khẳng định trong chương 31 
và tiên tri Êdêkiel loan báo trong chương 36. Ơn hòa giải mà Thiên Chúa trao 
ban cho con người qua cái chết của Chúa Giêsu, cũng có nghĩa là ơn tha thứ và 
ơn cứu độ. Cuộc sống mới ấy trao ban trả lại cho con người các liên hệ quân bình 
với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Chương 5 sách Giosuê nhắc 
cho dân Do Thái biết lời hứa cứu độ hiện thực qua biến cố Thiên Chúa giải 
phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, đã dẫn đưa họ trở về Đất Hứa. Cuộc 
sống khổ nhục buồn thương không tự do, không phẩm giá xưa kia không còn 
nữa, giờ đây dân Do Thái bước vào đất Hứa và bắt đầu cuộc sống mới với các 
buổi lễ vui, với công việc phụng tự, và các cơ cấu đánh dấu một khúc rẽ mới 
trong lịch sử của họ. Lịch sử của một dân tộc luôn được Thiên Chúa yêu thương 
che chở và mời gọi bước theo Ngài. 

SỐNG ĐẠO 
Trước khi chết Tổng Thống Chavez làm hoà với Giáo Hội và trở về với 
Chúa 
Caracas, Venezuela, Thông tấn xã CNA của Giáo Hội 
Công Giáo Hoa Kỳ trích dẫn một nguồn tin đáng tin 
cậy ở Venezuela cho biết Tổng thống Hugo Chavez 
trước khi chết đã sám hối trở về với Giáo Hội Công 
Giáo và đã được chịu các phép bí tích sau cùng.  
Khi thông báo cho quốc dân biết về cái chết của Tổng 
Thống Chavez vào ngày 5 tháng 3, Phó Tổng thống Nicolas Maduro nói Tổng 
Thống đã trở về với Chúa và ông đã dùng cụm từ “bám lấy Chúa Kitô (Clinging 
to Christ) để chỉ hành động của Tổng Thống Chavez trong những tuần lễ cuối 
đời. Vào lúc lâm chung Tổng Thống đã yêu cầu được phó linh hồn và xin nhận 
bí tích xức dầu. 
Kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 1999, Tổng thống Chavez là một người 
hung hăng chống đối Giáo Hội Công Giáo. Ông chống lại chính sách công bằng 
xã hội của Kitô Giáo và muốn thiết lập một chính sách xã hội chủ nghĩa theo ý 
mình. Năm 2002, Tổng thống Chavez đã gọi các Giám Mục Venezuela là "khối 
ung nhọt" phá hoại các mục tiêu cách mạng của mình. Đồng thời ông nêu đích 
danh Tòa Thánh Vatican đừng can thiệp vào công việc nội bộ đất nước của ông. 
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Trong những năm gần đây, Tổng thống Chavez đôi khi tham dự nghi thức tôn 
giáo tại các nhà thờ của giáo phái khác. Rồi vào tháng Tư năm 2012, giới truyền 
thông rất ngạc nhiên khi ông xuất hiện tại một nhà thờ Công giáo ở quê hương 
mình là vùng Barinas để tham dự nghi thức Tuần Thánh. Ông đeo tràng hạt 
quanh cổ của mình và cầu nguyện xin cho được lành bệnh. Các ống kính truyền 
hình ngoại quốc thường chiếu hình ông Chavez cầm thánh giá hôn trước mặt các 
ký giả. Tháng Bảy năm ngoái, Tổng thống Chavez đã yêu cầu được gặp Hội 
Đồng Giám Mục Venezuela 
Sau cái chết của Tổng thống Chavez, Đức Hồng Y Jorge Urosa của tổng giáo 
phận Caracas đang ở tại Rome tham dự bầu Giáo hoàng đã gửi lời chia buồn tới 
chính quyền Venezuela và yêu chính quyền áp dụng các điều khoản trong Hiến 
pháp để duy trì trật tự công cộng, hòa bình và đoàn kết nhân dân. 

Nguyễn Long Thao 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Lời Cầu Cho Mật Nghị Bầu Tân Giáo Hoàng 

Hiệp cùng toàn thể Giáo Hội Hoàn Vũ suốt thời Tòa Vatican Trống Ngôi, Cha 
Michael Czerny, SJ, thư ký của ĐHY Peter Turkson (Tổng Trưởng Bộ Công Lý 
và Hòa Bình), đã soạn một lời nguyện ngắn « CẦU CHO MẬT NGHỊ BẦU 
TÂN GIÁO HOÀNG », nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi Tớ Chúa là Đức Cố Hồng 
Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận. Dưới đây là lời nguyện chính thức 
được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, đã được Cha hiệu đính và công 
bố. 

Rất mong quý vị quan tâm, và hãy dùng lời nguyện này để nài xin Thiên Chúa, 
Chúa chúng ta để Ngài ban ơn Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn cho cuộc bầu 
chọn vị kế nhiệm mới của thánh Phê-rô. Chúng ta tiếp tục xác tín rằng Chúa 
Phục Sinh vẫn luôn trung tín với lời hứa ở cùng Giáo Hội của Ngài luôn mãi. 

LỜI CẦU CHO MẬT NGHỊ BẦU TÂN GIÁO HOÀNG 

Lạy Thiên Chúa, là Cha chúng con ở trên trời, nhờ lời chuyển cầu của Chân 
phước GH Gio-an Phao-lô II và vị tôi tớ Chúa là Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn 
Văn Thuận, xin Cha ban ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để hướng dẫn 
cuộc bầu chọn vị tân Giáo Hoàng. Giáo Hoàng được coi là “Tôi Tớ của các Tôi 
Tớ Chúa”, xin Cha cho ngài được biết yêu mến Cha trọn vẹn, và hăng say phục 
vụ Giáo hội của Cha. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Đấng Cứu Độ chúng con, Ngài là 
Đấng đã mở lòng chúng con để chúng con hiểu biết, yêu mến và trung tín phục 
vụ Cha. Amen. 
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Hồng Y Đoàn Gởi Điện Thư Cảm Ơn Nguyên ĐGH Benedict XVI 

Ngày 5 tháng 03, trong khi các Hồng Y đang nhóm họp tại Vatican để chuẩn bị 
cho Mật Nghị Bầu Giáo Hoàng sắp tới, các vị đã viết một điện văn bày tỏ lòng 
cảm ơn nguyên Đức Giáo Hoàng Benedict XVI 16, nội dung của điện văn như 
sau: 

Kính gửi: Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 

Các Hồng Y nhóm họp tại Vatican trong các phiên khoáng đại để chuẩn bị Mật 
Nghị sắp tới xin gửi tới ngài lời chào kính mến, tái bày tỏ lòng biết ơn vì những 
đóng góp lớn lao của ngài trong sứ vụ Phê-rô, và vì gương mẫu về sự chăm sóc 
mục tử đầy quảng đại dành cho Giáo Hội và thế giới. 

Lòng biết ơn của các Hồng Y cũng chính là tâm tình cảm tạ của toàn thể Giáo 
Hội vì công việc không biết mệt mỏi của ngài trong vườn nho của Chúa. 

Sau cùng các thành viên Hồng Y đoàn tín thác nơi lời cầu nguyện của Đức 
Thánh Cha cho các vị Hồng Y và cho toàn thể Giáo Hội. 

Ký tên 
Hồng y Angelo Sodano, 
Niên trưởng Hồng Y Đoàn 
Vatican, ngày 5-3-2013 

(Minh-Triệu chuyển ngữ và giới thiệu) 

Phỏng Vấn Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long về bức thư của 
HĐGMVN góp ý sửa đổi Hiến pháp 

RadioAustralia: Quan điểm của Giám mục về Thư Góp ý của Hội đồng Giám 
mục Việt Nam? 
 
GM Vincent Nguyễn văn Long: Thưa anh và quý thính gỉa của đài Radio 
Australia. Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin được vắn tắt nói qua về bối cảnh 
và nội dung bức thư góp ý của Ban Thường Vụ trực thuộc HĐGMVN, Giáo Hội 
CG. Nhà nước CSVN đã kêu gọi người dân và các tổ chức trong nước đóng góp 
ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992. Với tư cách lãnh đạo và đại 
diện chính thức của Giáo Hội Công Giáo (GHCG) tại Việt Nam, HĐGM qua 
Ban Thường Vụ đã gửi thư góp ý cho Ủy Ban Dự Thảo của Nhà nước CSVN với 
một nội dung đầy sâu sắc và thuyết phục. Bức thư phân tích rõ những khó khăn 
và bế tắc của tình hình đất nước do chế độ độc tài đảng trị gây ra và đề nghị xóa 
bỏ đặc quyền của bất cứ đảng phái chính trị nào ngay từ trong cấu trúc Hiến 
Pháp. Tóm lại, phải xóa bỏ xiềng xích của ý thức hệ CS đã trói buộc và kìm hãm 
sự phát triển của đất nước; và phải trả lại cho người dân quyền quyết định và 
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chọn lựa một chính phủ pháp quyền, của dân, do dân và vì dân. 
 
Cá nhân tôi cho đây là một bức thư đầy quả cảm, nhậy bén và xác thực với hiện 
trạng đất nước và thao thức của người con dân Việt khắp nơi. Bức thư đã nói lên 
tiếng nói ngôn sứ cùa Giáo Hội, tức là nói lên sự thật, nói lên hiện trạng đích 
thực của đất nước, nói lên thay cho triệu con tim đang thao thức một xã hội dân 
chủ, văn minh và lành mạnh. Tôi cho rằng đây là một sự đồng hành can trường 
và bước đi có tính cách quyết định trong cuộc hành trình gian khổ của dân tộc 
tiến về một tương lai tươi sáng. 

Một bức thư cảm động của người Công giáo Trung Hoa gửi Đức Thánh Cha 
Bênêđictô XVI 

WHĐ (02.03.2013) – Trong rất nhiều thư gửi đến Đức Thánh Cha Bênêđictô 
XVI trong những ngày vừa qua, có một bức thư làm cho ngài rất cảm động. 
Đó là bức thư của một nhóm tín hữu Công giáo Trung Hoa, gồm cả giáo sĩ 
và giáo dân. Bức thư cảm ơn những nỗ lực của Đức Thánh Cha Bênêđictô 
XVI nhằm thúc đẩy cuộc đối thoại cũng như sự nâng đỡ hết mực của ngài 
đối với Giáo hội Công giáo Trung Quốc. Họ viết trong lá thư: "Đức Thánh 
Cha đã cố làm vơi bớt gánh nặng thập giá của chúng con". 

Có nhiều lý do để cảm ơn Đức Thánh Cha: vì những sứ điệp và các sáng 
kiến của ngài, vì những lời kêu gọi và lời cầu nguyện của ngài, vì sự dấn 
thân trên mọi lĩnh vực của ĐTC cho phẩm giá con người, cho sự thật và 
những giá trị của đức tin, cho công cuộc Tân Phúc âm hóa. Vì thái độ tự do 
và thẳng thắn của ĐTC trước quyền lực và danh vọng, vì cách ứng đáp cứng 
rắn và kiên trì của ĐTC đối với những thách thức. Bức thư đã giành được sự 
tôn trọng của mọi người và làm cho cả thế giới xúc động. 

Những người ký tên trong bức thư này cũng xin Đức Thánh Cha tha thứ cho 
những lỗi lầm và yếu đuối của họ, cho những xung đột và những khó khăn, 
và cả nỗi thất vọng mà Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI phải luôn chịu đựng 
với lòng khoan dung, sự chăm sóc và tình phụ tử. Họ hứa rằng sẽ hiệp nhất 
trong lời cầu nguyện và yêu thương nhau mãi mãi. 

(Vatican Radio, 28-02-2013) 

Hoa Kỳ: Công giáo và Tin Lành công nhận bí tích Rửa tội của nhau 

WHĐ (09-02-2013) – Ngày 29-01 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo 
Hoa Kỳ (USCCB) đã ký kết với bốn Giáo hội Tin lành tại Hoa Kỳ một thỏa 
thuận công nhận bí tích Rửa tội của nhau, đó là các Giáo hội: Giáo hội 
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Trưởng lão tại Hoa Kỳ, Giáo hội Kitô giáo Cải cách tại Bắc Mỹ, Giáo hội 
Cải cách tại châu Mỹ và Giáo hội hiệp nhất của Chúa Kitô. 

Hãng tin Công giáo Mỹ CNS đã đưa tin trên vào ngày 04-02 và cho biết đây 
là thỏa thuận đầu tiên thuộc loại này được Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ ký 
kết. Nhiều Hội đồng Giám mục khác trên thế giới đã thực hiện việc này, ví 
dụ như ở Đức hoặc Thụy Sĩ. 

Việc ký kết trên đây đánh dấu Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đạt sự đồng 
thuận, kết thúc vấn đề được bàn thảo tại Đại hội mùa Thu năm 2010. Giáo 
hội Trưởng lão đã phê chuẩn thỏa thuận này. Ba Giáo hội khác cũng phê 
chuẩn văn kiện này trong các Đại hội của họ vào năm 2011. Việc ký kết thỏa 
thuận này kết thúc sáu năm nghiên cứu và tham khảo ý kiến các chuyên gia 
giáo lý của Công giáo và Tin lành trong khuôn khổ cuộc đối thoại đại kết tại 
Hoa Kỳ, đã được khởi xướng vào năm 1965. 

(Vatican Radio, 07-02-2013) 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Quỹ Phát triển Giáo phận DDF  

Chúng ta là một cộng đồng các tín hữu đã được kêu gọi qua lời hứa của Bí 
Tích Rửa Tội để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Hội Thánh và phục vụ cộng 
đoàn Dân Chúa thông qua lời cầu nguyện, qua việc hỗ trợ tài chính, và qua 
việc truyền giáo. 

DDF là Quỹ Phát triển Giáo phận, là một lời kêu gọi hàng năm từ 1/1-12/31 
nhằm huy động khoảng 8 triệu USD để cung cấp nguồn tài trợ chánh chính cho 
nhiều Bộ và nhiều dự án, hầu giúp phương tiện cho các giáo dân làm những công
tác trong Giáo Phận San Bernardino tại 93 giáo xứ và 4 cơ sở truyền giáo, phục 
vụ gần 1,2 triệu người Công giáo. DDF là một lời nhắc nhở hàng năm và là lời 
mời gọi sống lời hứa của Bí Tích Rửa Tội bằng cách quyên góp từ các giáo dân 
trong nhà thờ đóng góp một khoản đầu tư tài chính tinh thần. 

Tại sao tôi phải tham gia DDF? 

Như những mẫu gương sống động của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay, 
đức tin của chúng ta được đặt sống trong một cộng đồng tín hữu. Không ai 
có thể nói mình theo Chúa Kitô mà đứng riêng rẽ một mình. Chúng ta được  
nối kết với nhau trong nhiệm thể Chúa Kitô. Là một thành viên của cộng 
đồng Công giáo, món quà dâng hiến của chúng ta cho dù hàng ngàn, hàng 
trăm, hoặc chỉ một vài đô la đều không thành vấn đề vì đó là tặng phẩm của 
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chính chúng ta; hãy luôn luôn ghi nhớ câu chuyện của bà góa trong Phúc  

Âm đã cho tất cả những gì bà có. 

Tôi nhận được gì khi tham gia DDF? 

Cuộc sống của chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa và có mục đích khi chúng ta trở 
nên một thành phần của một cái gì đó lớn hơn bản thân mình. Là một thành 
viên của cộng đồng Công giáo, việc dâng hiến cho Quỹ  DDF giúp chúng ta 
cơ hội chia sẻ một cái gì đó mạnh mẽ và trường tồn cho sự vinh danh Thiên 
Chúa, và Ngài sẽ tuôn đổ trên chúng ta nhiều phước lành. Hãy luôn luôn ghi 
nhớ điều này, "Thiên Chúa sẽ không bao giờ nhường bước trước lòng quảng 
đại của chúng ta dành cho Ngài!" 

(Dung Nguyễn chuyển ngữ theo lời đề nghị của cha xứ Tom Burdick) 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Phải chăng Tân Ước ghi chép thiếu về thánh Giuse? 

Xin được hỏi một thắc mắc từ lâu đến nay là trong Kinh Thánh ít đề cập đến 
Thánh Giuse là cha nuôi của Chúa Giêsu, và Thánh Giuse qua đời khi nào 
cũng chẳng được nhắc đến mà chỉ thấy nhắc đến Đức Trinh Nữ Maria nhiều 
hơn mà thôi, có lẽ Kinh Thánh ghi chép thiếu? (Le Tommy). 

Trước hết, nói chung về Kinh Thánh, chúng ta chấp nhận một nguyên tắc 
hướng dẫn: Tác giả đã viết điều gì ra, là bởi vì ngài thấy điều ấy cần 
cho việc cứu rỗi chúng ta; còn điều gì ngài đã không viết ra, là bởi vì điều 
ấy không cần cho việc cứu rỗi. Như vậy, Kinh Thánh được viết không phải 
là để thỏa mãn nhu cầu hiểu biết của chúng ta, càng không để thỏa mãn tính 
tò mò của chúng ta. Chẳng hạn, không cần nói đến thánh Giuse, ngay về 
Đức Maria, không có một đoạn Kinh Thánh nào nói về cái chết của Mẹ cả. 
Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ so sánh thì thấy các đoạn Tân ước liên hệ đến 
thánh Giuse không ít hơn số những đoạn nói về Đức Mẹ đâu. Với lại một số 
đoạn ngắn ngủi về thánh nhân cũng phác ra khá rõ dung mạo nhân bản và 
thiêng liêng của ngài với những biến cố lớn trong đời ngài: 

- Ngài thuộc dòng dõi vua Đavít (Mt 1,1-16.20; Lc 1,27; 2,4; 3,23-31); 

- Ngài cư ngụ tại làng Nadarét, miền Galilê (Lc 1,26); 

- Ngài làm nghề thợ mộc (Mt 13,55; Mc 6,3): lúc đó nghề này là một nghề 
có thể làm mọi thứ việc tay chân. 

- Ngài đã thành hôn với một thiếu nữ tên là Maria (Lc 1,27);  
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- Vào dịp này, khi biết Maria đã có thai, ngài đã có những suy nghĩ đắn đo 
chín chắn và chọn lựa đúng đắn dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa (Mt 
1,18-25). Bản văn có nêu rõ một nét dung mạo thiêng liêng của ngài: khi 
biết rõ ý của Thiên Chúa, ngài đã trỗi dậy (“bật dậy”) thực hiện ngay (c. 24). 

- Vì có chiếu chỉ hoàng đế Augúttô ra lệnh mọi người dân phải về nguyên 
quán để kiểm tra, Giuse là gốc Bêlem (miền Nam), nhưng lúc ấy đang ở 
miền Bắc, nên ngài đã đưa Maria về miền Nam. Chính trong tình cảnh đó, 
Maria đã sinh Đức Giêsu (Lc 2,1-7). Chúng ta đoán được những vất vả và 
những nỗi xót xa của ngài, trong tư cách chủ gia đình. 

- Sau đó 8 ngày, ngài làm lễ cắt bì và đặt tên cho con (Lc 2,21); 

- Sau khi Đức Maria sinh con 40 ngày, ngài đã đưa cả hai mẹ con  lên 
Giêrusalem để làm lễ thanh tẩy cho Maria và dâng Giêsu cho Thiên Chúa 
(Lc 2,22-24). Tại đây, ngài đã gặp cụ ông Simêon và cụ bà Anna (Lc 2,22-
38). 

- Ngài cũng đã gặp các nhà chiêm tinh từ phương Đông đến bái lạy Hài Nhi 
Giêsu (Mt 2,1-15); 

- Sau biến cố này, ngài đã phải đưa gia đình di tản sang Ai-cập để trốn thoát 
vua Hêrôđê (Mt 2,13-14). Một câu nói ngắn ngủi của vị sứ thần báo mộng và 
thánh Mátthêu lặp lại đủ chứng tỏ ngài được giao nhiệm vụ đứng đầu gia 
đình và ngài đã can đảm chu toàn: “Đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang 
Ai-cập” (Mt 2,13.14). Ngài đã “bật dậy” thi hành ngay (c. 14). Chúng ta có 
thể mường tượng ra bao tính toán suy nghĩ lo lắng cũng như những vất vả 
của ngài. 

- Khi được sứ thần báo mộng trở về quê hương, ngài đã phải đánh giá tình 
hình chính trị xã hội, và cuối cùng đã quyết định về cư ngụ tại làng Nadarét, 
miền Galilê, để tránh vua Áckhêlaô rất tàn ác, vừa lên ngôi thay cha là 
Hêrôđê cai trị miền Giuđê (Mt 2,19-23). Cũng vẫn một nét tinh thần: “bật 
dậy” thi hành ngay (c. 21). 

- Chúng ta được biết đây là một gia đình thánh thiện, vì hàng năm đều đi 
hành hương Giêrusalem(Lc 2,41). Và trong cuộc hành hương khi Giêsu 
được 12 tuổi, đã xảy ra biến cố làm ông Giuse và bà Maria vất vả lo lắng 
suốt 3 ngày: Cậu Giêsu đã tự ý ở lại Giêrusalem mà không xin phép! (Lc 
2,45-50). Ngài không nói gì, nhưng Maria đã thốt ra câu nói cho hiểu tâm 
trạng của cả hai ông bà trong mấy ngày qua. 
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- Ngài luôn được con vâng phục (Lc 2,51). 

Truyền thống phỏng đoán rằng khi Đức Giêsu lên đường đi thi hành sứ vụ 
thì ông Giuse đã qua đời. 

Chừng đó nét hẳn cũng giúp chúng ta thêm xác tín về lý do khiến vào ngày 
08/12/1870, Đức giáo hoàng Piô IX đã tuyên phong thánh Giuse là Quan 
thầy Hội thánh, và vào ngày 01/5/1955, Đức Piô XII đã tuyên phong ngài là 
Bổn mạng và Gương mẫu của giới thợ thuyền. 

UBKT 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Hai Cha Con 

Bữa cơm chiều hôm đó vắng mặt thằng Tuấn, nó nói đến nhà bạn học bài, và 
sẽ về trước giờ ăn. Nhưng ngoài trời đã tắt hẳn nắng, thành phố lên đèn đã từ 
lâu rồi, mà Tuấn vẫn biệt tăm. Mọi người bắt đầu sốt ruột, không hiểu đã 
xảy ra chuyện gì.  Ông Bình cứ đi qua, đi lại trong phòng cả chục lần.  Sau 
cùng, khi chuông đồng hồ gõ tám tiếng, không thể chờ đợi lâu hơn, ông ra 
lệnh cứ ăn trước.  Mọi người cầm đũa một cách uể oải, mặt người nào cũng 
lộ vẻ lo lắng. 
Thường thì bữa cơm chiều là lúc vui nhất, cả nhà quây quần bên bàn ăn, kể 
cho nhau nghe đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày.  Nhưng hôm nay, mọi 
người đều im lặng, nhai, nuốt chậm chạp, mặc dù đồ ăn rất ngon. Thằng 
Cường, con Dung thường ngày nói tía lia, ồn ào nhất nhà, bây giờ cũng chỉ 
cúi đầu ngồi ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cha mẹ với vẻ sợ sệt, làm như 
chính chúng là kẻ có lỗi. Không khí trong phòng ăn có vẻ nặng nề, chỉ nghe 
tiếng lách cách của chén đũa, và tiếng máy lạnh chạy ù ù. 
Ông Bình hỏi vợ: 
- Dạo này nó hay vắng nhà, mà bà có biết nó đi đâu không? 
- Làm sao biết được? Bà Bình dè dặt trả lời, thấy nó nói là đến nhà bạn học 
bài, tôi nghe vậy thì chỉ biết vậy, chứ làm sao kiểm soát? 
- Hừ! bà là mẹ thì phải để mắt đến con cái chứ? 
Sau cùng, gần 9 giờ, khi bữa ăn sắp chấm dứt, mọi người sắp sửa dùng đến 
món tráng miệng, thì có tiếng xe dừng ngay trước cửa nhà, một đứa bạn của 
Tuấn đưa nó về. Bà Bình vui mừng đứng dậy, toan lấy thêm thức ăn, nhưng 
Tuấn lắc đầu nói: 
- Con ăn ở nhà bạn rồi. 



 13

Nói xong, nó đi một mạch lên lầu, không nhìn ai cả. Ông Bình nhìn theo 
con, chăm chú quan sát một hồi, rồi cau mày nói: 
- Nó nói dối, đến nhà bạn học bài mà sao không đem theo sách vở chi cả? 
Thằng này hỏng, phải phạt nó mới được, tôi sẽ không mua xe cho nó như đã 
hứa. 
Nói xong ông cũng lên lầu, nhưng vào phòng riêng của ông, chứ không vào 
phòng Tuấn. Bà Bình ngạc nhiên, rồi thở ra nhẹ nhõm. 
Tự thuở giờ, ông Bình vốn có tiếng là một người cha nghiêm khắc, bà chờ 
đợi một cơn thịnh nộ của chồng sẽ bộc phát dữ dội, nào ngờ chỉ có thế. Dạo 
này, báo cáo của nhà trường cho thấy điểm số trong học bạ của Tuấn tụt 
xuống một cách thê thảm, gần như đội sổ. Mặc dù Tuấn làm ra vẻ siêng 
năng, hay đi sớm về khuya, lúc nào cũng nói là đến nhà bạn để học nhóm.  
Nhưng bà biết là Tuấn nói dối, linh tính của một người mẹ cho bà thấy là 
Tuấn đang có điều gì lo nghĩ, trông nó có vẻ chán đời mà bà không hiểu tại 
sao. 
Năm nay Tuấn mười bẩy tuổi và đang học lớp 12. Ở Mỹ, mười tám tuổi là 
có thể sống độc lập, nên nhà trường và phụ huynh tiếp tay nhau sửa soạn 
cho học sinh vào đời. Ngay từ lớp 11, nhà trường đã bắt đầu dạy học trò tập 
và đi thi bằng lái xe. Nhiều đứa bạn của Tuấn đã được cha mẹ sắm cho xe 
hơi riêng, Tuấn cũng vừa mới đậu bằng lái xe, và được cha hứa sẽ mua cho 
một cái xe hơi cũ vào cuối học kỳ này. Cả ba anh em nó đều háo hức, và 
Tuấn đã hứa sẽ cho các em đi ké. Nhưng bây giờ thật là hết hy vọng, Cường 
và Dung tiu nghỉu, chúng lẻn vào phòng anh, báo tin chẳng lành, Tuấn chỉ 
nhếch miệng cười nhạt: 
- Cam đoan ông già sẽ không phạt tao đâu. Đừng lo! ổng chỉ doạ  thôi, rồi 
tụi bay coi, ổng sẽ phải mua xe cho tao mà. 
Hai đứa nhỏ nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu gì cả, chúng cho rằng anh 
chúng nói ngông, nhưng Tuấn vẫn cười một cách tự tin: 
- Tao không xạo đâu, chúng mày cứ chờ coi. 
Vì sao Tuấn có thể nói một cách quả quyết như thế? Thật ra cũng chẳng có 
gì khó hiểu cả, chỉ vì Tuấn tình cờ biết được bí mật của ông bố. Từ đó, cậu 
đâm ra xem thường, không còn kính phục cha như trước nữa. 
Số là hôm đó, ông Bình có việc phải đi vội, và bỏ quên điện thoại di động ở 
nhà. Tuấn đang ngồi học bài, tiếng điện thoại reo liên tục làm cậu bực mình 
vì bị chia trí, đến lần thứ năm, thứ sáu… thì cực chẳng đã, cậu phải bốc điện 
thoại lên nghe. Những tiếng nói ở đầu giây bên kia làm cậu giật nẩy mình, 
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ngồi thẳng người lên: 
- A lô, anh Bình đó hả? em, Diễm Thu đây! anh khoẻ không? Lóng rầy bị 
mụ vợ già kiểm soát chặt chẽ lắm hay sao, mà không thấy gọi cho em? Bận 
gì thì bận cũng phải nhắn lại cho em vài lời chứ? Sắp đến sinh nhật em rồi 
đấy, liệu mà chuẩn bị quà cáp gởi về cho em. Còn cái vụ căn nhà đã đặt cọc, 
anh phải lo tiến tới đi chứ? chủ bán cứ dục phải trả nốt, mà em thì làm gì có 
tiền? 
Tuấn há miệng kinh ngạc, không nói được lời nào, cậu còn đang bàng hoàng 
thì tiếng nói bên kia lại tiếp tục, lần này đổi qua giọng nũng nịu, vòi vĩnh: 
- Tết này mình về với em được không? Nhớ quá, có người yêu ở xa buồn 
chịu không nổi. Hay là mình ly dị phứt con mụ khọm già ấy đi cho rồi? thu 
xếp công việc xong rồi về Việt Nam ở luôn với em, chịu không cưng? Kìa! 
sao không thấy anh nói chi cả? 
Bấy giờ Tuấn mới mở miệng được, lạnh lùng: 
- Tôi không phải là Bình. 
Ngỡ ngàng một giây, rồi tiếng người đàn bà bên kia đầu giây vội vã: 
- Ồ xin lỗi, tôi gọi nhầm số. 
Lập tức bà ta tắt máy nghe cái cụp, Tuấn cũng đặt điện thoại xuống, bàng 
hoàng như người vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.  Ngồi một lát, chờ cho 
tim bớt đập, Tuấn dò theo số điện thoại, và đọc được nhiều tin nhắn cũng 
của người đàn bà tên Diễm Thu ấy, toàn một giọng tình tứ lả lơi, và sau 
cùng là... nã tiền. 
Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là cha cậu đã có nhân tình.  Sau khi bình 
tâm nhớ lại, suy xét, và phối hợp mọi sự kiện, bây giờ thì cậu hiểu cả, cậu 
hiểu vì sao dạo này cha cậu hay tìm cớ để về Việt Nam nhiều như đi chợ. 
Ông viện đủ mọi lý do: khi thì thăm người nhà đau yếu, khi về xây mộ ông 
bà, khi về nghiên cứu tình hình để sửa soạn cho một cuộc kinh doanh trong 
tương lai… Bà và các con nghe vậy thì chỉ biết vậy, chứ chẳng ai nghĩ tới 
việc tìm hiểu xem ông nói thiệt hay là nói dối. 
Gia đình Tuấn thuộc loại khá giả, ông Bình là chủ nhân của hai tiệm buôn 
vải vóc, quần áo phụ nữ và một trung tâm băng nhạc khá đông khách, lợi tức 
đủ để gia đình sống một cách thoải mái, lại có của ăn, của để.  Ông Bình vừa 
chẵn sáu mươi, bà Bình mới ngoài năm mươi tuổi, ông bà có ba người con: 
hai trai, một gái, Tuấn là lớn nhất, đang học năm chót của trung học, hè tới 
sẽ thi vô đại học. 
Ông Bình là một doanh gia thành công trên thương trường, con cái đều 
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ngoan ngoãn, chăm học. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nói đây là một gia 
đình hạnh phúc, chính mẹ cậu cũng thường hãnh diện khoe với mọi người, 
rằng bà có ông chồng đàng hoàng, đứng đắn. Ngờ đâu bà đã lầm, cũng như 
mọi người đều lầm, có ai ngờ con người trông đạo mạo, nghiêm trang kia, 
thật ra chỉ có cái vỏ bề ngoài, che dấu một tâm địa thấp hèn ở bên trong. Còn 
đâu hình ảnh của một người cha đạo đức, mẫu mực, mà cậu vẫn tôn kính?  
Những lời giáo huấn nghiêm trang cha cậy vẫn răn dạy con cái chẳng qua 
chỉ là diễn xuất mà thôi, như người đóng kịch trên sân khấu.  Khi bức màn 
nhung đã buông xuống, son phấn đã rửa sạch, bộ mặt thật của diễn viên mới 
lộ ra, khác hẳn. Tuấn đau lòng nhận thấy bi kịch của gia đình cậu không 
phải mới xảy ra lúc gần đây, mà thật sự đã bắt đầu từ hai năm về trước. 
Sau chuyến theo bạn bè đi du lịch Việt Nam về, Tuấn thấy cha có vẻ hơi 
khang khác, ông có vẻ lo ra, và luôn luôn than phiền dạo này làm ăn thất bại, 
tiền chỉ có ra, mà không vô. Ông nói dạo này kinh tế xuống thấp, thất nghiệp 
đông, hàng hoá ít được tiêu thụ, phải giảm giá mới có người mua, vì vậy 
những nhà buôn không kiếm ra lời, cứ phải ăn vào vốn. Ông nói vậy để giải 
thích cho bà vì sao tiền để dành trong chương mục tiết kiệm của gia đình cứ 
hao hụt dần. Ông nói sao thì bà hay vậy, không hề nghi ngờ, bà vốn tin 
chồng, và thật ra lời lãi rất khó mà kiểm soát. Nghe vậy, cả nhà đều lo lắng, 
nào ngờ ông đem tiền cho gái… 
Từ lúc tình cờ khám phá ra những bí mật của cha, cậu thiếu niên mười bẩy 
tuổi, chưa bao giờ nhìn thấy mặt trái của cuộc đời này, đâm ra thất vọng não 
nề. Từ nhỏ, cậu đã coi cha như một vĩ nhân, tượng trưng cho tất cả những gì 
cao đẹp nhất.  Bây giờ ông vĩ nhân đã tự hạ bệ, Tuấn thấy ông sao tầm 
thường quá, cậu xót xa nhận thấy lòng kính trọng của cậu đối với cha không 
còn được như xưa. Tuy trong tâm bất bình, nhưng Tuấn vẫn giữ kín, không 
hé môi cho ai biết, cậu không muốn thấy cảnh một gia đình đang đầm ấm, 
yên vui, bỗng dưng bị xáo trộn, cậu cũng không muốn thấy mẹ buồn. Nhưng 
lòng cậu lại buồn vô hạn, vì đã mất hết niềm tin vào cuộc đời. 
Trong tâm trạng hoang mang, chán nản đó, Tuấn bị lũ bạn xấu rủ rê, và cậu 
đã buông thả, theo chúng bạn tập tành con đường ăn chơi, để trả thù đời. 
Ông Bình, qua lời kể của cô nhân tình, cũng đoán biết là Tuấn đã rõ những 
bí mật của ông, nên trong lòng ông cứ bứt rứt không yên. Ông hay lén rình 
xem thái độ của con, và nghĩ bụng nếu nó cũng bắt chuớc ông, đi vào con 
đường hư hỏng sớm như thế, thì nguy quá, phải cứu vãn tình thế mới được. 
Ông chờ dịp bà vắng nhà, qua tiểu bang khác, thăm ông bà nhạc, mới gọi 
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Tuấn vào phòng riêng, cho ông nói chuyện. 
Chẳng cần thông minh, Tuấn cũng biết ngay là chẳng có chuyện gì ngoài 
chuyện cha có bồ nhí. Không hiểu ông sẽ thanh minh, thanh nga thế nào để 
chối tội? Hay là ông định hối lộ cho cậu một món tiền, để cậu khỏi mách 
mẹ? Một ý nghĩ làm cho Tuấn mỉm cười, nhân dịp này tống tiền ông già cho 
bõ ghét? Nhưng rồi cậu lại gạt ngay ý tưởng đó, dù sao cậu thiếu niên mới 
tập tành hư hỏng này cũng chưa đến nỗi đánh mất nhân cách. Cậu chỉ muốn 
nhắc nhở cha thôi, rằng ông đang là tấm gương để con cái noi theo mà bắt 
chước, rằng con cái nên hay hư là tùy tư cách của người cha.  Nghĩ thế, cậu 
chuẩn bị thái độ, và ung dung vào phòng, ngồi đợi. 
Ông Bình mở đầu câu chuyện bằng một giọng tra hỏi, nhưng không có vẻ gì 
gay gắt: 
- Tối qua, con đi đâu mà quá nửa khuya mới về? 
- Con đến nhà bạn học bài.  Tuấn nói dối tỉnh bơ. 
- Đứa nào? 
- Thằng Hùng. 
Tuấn nói đại tên một đứa bạn chăm học, nào dè cha cậu đập tay xuống bàn 
đánh thình một cái, quát: 
- Nói láo! Tối qua tao mới nói chuyện với ba thằng Hùng, mày đâu có tới 
nhà nó? 
Tuấn giương mắt nhìn cha, không hề sợ sệt, ông già đang tra gạn, hỏi tội cậu 
ư? Thật là buồn cười, ông cũng dối trá, lại tra vặn thằng con về tội dối trá? 
Được, đã thế phải cho ông biết là cậu đã rõ hết mọi chuyện, để xem thái độ 
của ông ra sao? Nghĩ vậy, Tuấn sửa thế ngồi ngay ngắn lại, điềm tĩnh: 
- Vậy thì con nói thật, hôm qua con đi vũ trường, nhảy đầm với bạn gái. 
Ông Bình ngạc nhiên, không ngờ thằng Tuấn dám to gan đến thế, nó dám 
nói huỵch tẹt cả ra, mà không cần che đậy chi cả, chứng tỏ nó đã hết sợ ông 
rồi. Coi cái bản mặt ngang tàng của nó kìa! sẵn sàng nghênh chiến đó, găng 
với nó bây giờ là hỏng hết, nó sẽ đương đầu cho tới cùng. Mà đấu với nó, 
chắc chắn ông sẽ thua thê thảm, bởi vì nó đã nắm được cái tẩy của ông. Ông 
xìu xuống ngay, thôi đành chịu lùi một bước vậy, ông cố nén tiếng thở dài, 
lần đầu tiên người cha lầm lỗi này cảm thấy nhục nhã, vì đã đánh mất oai 
quyền làm bố. Ông xuống giọng, nhỏ nhẹ: 
- Năm nay con đang học lớp 12 là năm then chốt ở trung học, nếu điểm số 
kém, con sẽ không được lên đại học, vì không trường nào sẽ nhận con cả. 
Tương lai của con là do con quyết định, sau này con sẽ làm nghề gì? Nếu 
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không có chút vốn học vấn trong tay? Còn nhỏ, sao con không học hành 
chăm chỉ, lại đi vào con đường ăn chơi sớm thế? 
- Vậy ba nói hễ lớn tuổi thì mới có quyền ăn chơi hay sao? 
Tuấn hỏi một câu rất ngây thơ làm ông Bình bối rối, lúng túng mãi mới tìm 
ra câu trả lời: 
- Không phải vậy, nhưng… nhưng người già làm gì có tương lai mà sợ 
hỏng? 
- Con lại nghĩ khác, người già không có tương lai, nhưng có quá khứ, nếu 
không cẩn thận, họ có thể phá hỏng tất cả những gì họ đã xây dựng trong 
quá khứ. 
Ông Bình giật mình, thằng Tuấn không còn con nít như ông tưởng, nó đã 
biết nhận xét, suy nghĩ như người lớn, cậu thiếu niên thông minh, can cường 
này giống y chang hình ảnh của ông thời còn trẻ. Ông nhìn con bằng ánh 
mắt thương yêu: 
- Con đã trưởng thành rồi đó! 
Tuấn cười ngượng nghịu: 
- Con cũng nghĩ vậy, mà ba có biết cái gì đã làm cho con trưởng thành trước 
tuổi không? 
Ông Bình lại giật mình, nét mặt hơi biến đổi. Thấy vậy Tuấn vụt hối hận và 
thôi ngay ý định khiêu chiến, vì thật lòng cậu cũng không muốn dồn cha vào 
thế bí.  Vội vã cậu sửa lại nét mặt hiền hoà: 
- Mà thôi con cũng chẳng nói, vì có thể là con hiểu lầm. 
Ông Bình thở ra nhẹ nhõm, nhìn con bằng cặp mắt thầm cám ơn. Người cha 
tội nghiệp này thấy cần phải nói một cái gì đó để vớt vát lại một chút sĩ diện, 
nhưng ông nghĩ không ra. Hai cha con ngồi im một lúc lâu, sau cùng ông lên 
tiếng, ông nói với con như tâm sự với một người bạn: 
- Dạo này ba có nhiều chuyện lo nghĩ. Công việc làm ăn của ba bị thất bại, 
vì kinh tế suy thoái là tình trạng chung, gia đình nào cũng bị ảnh hưởng, vì 
vậy ba có ý định dời đổi cơ sở làm ăn về Việt Nam… 
Tuấn buồn cười và thương hại cho cha, ông đang cố tìm cớ để bào chữa cho 
những việc làm sai quấy của ông đây.  Cậu mỉm cười, hỏi: 
- Ba có chắc về Việt Nam làm ăn, ba sẽ thành công không? 
- Không chắc lắm, nhưng nếu không thử thời vận thì sao biết được? Đó là lý 
do dạo này ba hay về Việt Nam… Việc này tốn nhiều thì giờ lắm, trước hết 
là phải nghiên cứu tình hình, tìm địa điểm thuận lợi, tìm người hợp tác, rồi 
còn phải giao thiệp, phải xuất vốn nữa… 
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Tuấn lại cười thầm trong bụng, nhưng không nỡ làm cho cha bẽ mặt, cậu vờ 
tin thật và gật gù: 
- Con hiểu rồi, ba giải thích vì sao mà quỹ tiết kiệm của gia đình mình hao 
hụt và ba hay về Việt Nam. Nhưng… Tuấn ngưng lại, cố lựa lời cho cha 
khỏi đau lòng, nhưng ba nên cân nhắc, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết 
định xem có nên đem tất cả vốn liếng mà ba má đã khổ công gây dựng, chắt 
chiu dành dụm trong hai mươi lăm năm trời, để đổi lấy một thứ mà chính ba 
cũng không biết chắc là sẽ thành công? Ba có nghĩ đến hậu quả không? Nếu 
thất bại thì gia đình mình tan vỡ là chuyện dĩ nhiên, mà tương lai của các 
con cũng sẽ hỏng cả, vì tụi con còn tâm trạng đâu mà học hành? 
Ông Bình thầm phục đứa con khôn lanh, nó vừa giữ thể diện cho ông, nhưng 
đồng thời cũng không quên mục đích, nó đang gián tiếp ra điều kiện cho ông 
chọn đó, hoặc là gia đình, hoặc là mối tình phù phiếm, chứ ông không thể có 
cả hai. Mấy lúc gần đây, ông đã suy nghĩ lại và thấy mình dại, chỉ vì một 
chút thú vui bất chính, ông muốn hưởng thụ để vớt vát tuổi già, mà ông đã 
đánh mất bao nhiêu thứ: uy tín đối với con cái, hạnh phúc gia đình và cả tiền 
bạc nữa chứ. Ấy là chưa kể những tiếng thị phi, những khổ tâm nhọc trí mà 
ông phải lo đối phó che đậy, dấu giếm tội lỗi. Bây giờ thì ông tỉnh ngộ rồi, 
ông nhất quyết làm lại, ông muốn nói cho con ông hiểu để nó yên lòng.  Dịu 
dàng mỉm cười, ông vỗ nhẹ vai Tuấn: 
- Con nói phải, đó chỉ là một việc làm hồ đồ nhất thời. Mấy lúc sau này, ba 
đã bình tâm suy nghĩ lại, và thấy không thể tiếp tục một chuyện làm ăn bấp 
bênh như vậy được, nên ba đã quyết định chấm dứt. Ba không còn ý định 
thay đổi công việc nữa, ba sẽ lo chấn chỉnh, tu bổ lại mấy cơ sở làm ăn của 
gia đình mình ở đây, con yên tâm. 
- Cám ơn ba! 
Lòng Tuấn bừng lên một niềm vui khó tả, cậu cũng nhìn cha bằng cặp mắt 
vô cùng thương yêu: 
- Con cũng xin lỗi đã làm ba buồn lòng bấy lâu nay. Con hứa từ nay sẽ chăm 
học và không lêu lổng nữa. 
Ông Bình gật đầu, giọng cảm động: 
- Phải vậy mới đúng con ạ. Đời người ai cũng có lúc lầm lỡ, nhưng phải biết 
tỉnh ngộ và dừng lại đúng lúc, đừng để sự việc đi quá xa. Thôi bây giờ con 
về phòng học bài đi! 
Tuấn chào cha và bước ra cửa. Nhìn theo bóng con đi khuất sau hành lang, 
ông Bình lẩm bẩm một mình: 
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- Mong nó cũng rút được một bài học kinh nghiệm, để sau này đi trên con 
đường đời, khỏi vấp phải vết bánh xe cũ mà ta đã đi. 
Ông thấy lòng nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng đeo đẳng làm 
ông bứt rứt, khó chịu cả mấy năm trời. Ông thong thả bước ra vườn sau, 
nhìn mấy cây mai, cây đào đơm chi chít những nụ, ông mỉm cười: 
- Lại sắp tết nữa rồi. 
Tết năm nào bà cũng gói bánh chưng. Tội nghiệp người vợ hiền đã đi bên 
cạnh ông suốt hai mươi lăm năm trường, tận tụy hy sinh, chăm lo từng 
miếng ăn, giấc ngủ cho chồng, con. Năm nay bà không gói bánh chưng, 
cũng chẳng sửa soạn nhà cửa, vì bà tưởng ông không ăn Tết ở nhà, bà buồn 
nên đi thăm ông bà ngoại của xấp nhỏ cho khuây khoả. Ông đang sốt ruột 
mong bà về, để nói cho bà biết rằng ông đã tỉnh ngộ rồi, bà không có gì phải 
lo buồn nữa.  Thay vì về Việt Nam với nhân tình, ông sẽ đưa vợ con đi du 
lịch một chuyến, sau khi ăn một cái Tết lớn ở nhà. Tối nay ông sẽ điện thoại 
cho vợ biết quyết định ấy và dục bà về sớm. 
- Chắc má nó mừng lắm. 
Vừa tỉ mẩn ngắt mấy cái lá mai, ông vừa mỉm cười một mình, mấy hôm nay 
thời tiết thay đổi rõ rệt, lại một mùa Xuân nữa sắp về. 

 
Phương Lan 
 
 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền 
Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off 773-734-4418 
Cell 501-908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn Miễn Phí 

Ai có nhu cầu xin liên 
lạc với bantruyenthong@cddmlv.com 

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 hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 
  951-672-4900                                              951-302-6900  

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 

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 

 
 


