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Tin Mừng CN II  Phục Sinh Năm A 
Ga 20, 19-31 

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. 
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Chia Sẻ Tin Mừng 
Nhiều năm trước đây có một nhà bác học vượt qua sa mạc với mấy người Ả Rập thông 
thạo dẫn đường. Nhà bác học để ý thấy cứ chiều đến, khi hoàng hôn sắp lặn sau bãi cát 
mênh mông vô tận, thì những người Ả Rập cùng đi đường đều dừng lại trải chiếu trên 
cát, mặt hướng về mặt trời chắp tay cầu nguyện. Nhà bác học hỏi: 

- Các ông làm gì vậy? 
Họ thản nhiên trả lời không chút do dự: Chúng tôi sấp mình thờ lạy và cầu nguyện cùng 
Allah là Thiên Chúa của chúng tôi. 
Nhà bác học hỏi lại một cách mỉa mai: 

- Vậy chứ các ông đã thấy Chúa bao giờ chưa? Có sờ tay đụng tới Ngài chưa? Hoặc 
đã nghe thấy tiếng của Ngài khi nào chưa? 

Hướng dẫn viên Ả Rập mỉm cười đáp lại: 
- Chưa, thực ra chúng tôi chưa hề mắt thấy tai nghe tiếng Chúa bao giờ cả? 

Nhà bác học sửng sốt lên giọng: 
- Các ông thực là những người điên, các ông mù quáng sấp mình thờ lạy một Chúa 

mà các ông chưa hề xem thấy hoặc tai chưa hề nghe tiếng Ngài. 
Hướng dẫn viên Ả Rập giữ im lặng không đáp lại lời nào hết. 
Sáng hôm sau, mặt trời chưa ló dạng, nhà bác họ đã thức dậy, bước ra khỏi lều và nói 
với hướng dẫn viên: 

- Ông hãy nhìn xem, chắc chắn là tối hôm qua có con lạc đà nào đã đi qua đây rồi. 
Một tia sáng đầy hy vọng và vui mừng loé lên trong ánh mắt hướng dẫn viên. Ông cất 
tiếng hỏi nhà bác học những câu hỏi liên tiếp: 

- Vậy thì chắc là ông đã thấy lạc đà đi ngang qua đây tối hôm qua chứ? Hoặc là tay 
ông đã sờ tới lông nó đang lúc ông ngủ chăng? 

Nhà bác học thật thà đáp lại: 
- Không, tối hôm qua tôi ngủ ngon, đâu có thấy lạc đà và cũng không sờ tới lông nó. 

Hướng dẫn viên nói: 
- Vậy thì ông cũng chẳng khác gì người điên. Ông quả quyết là lạc đà đã đi ngang 

qua đây tối hôm qua, trong khi ông lại nói là mắt ông không thấy, tai ông cũng 
không nghe tiếng chân lạc đà. 

Nhà bác học cương quyết cãi lại: 
- Nhưng đây là bằng chứng rõ ràng: Ông không trông thấy dấu chân lạc đà còn y 

nguyên trên mặt cát hay sao? 
Cùng lúc đó, mặt trời từ từ ló rạng kéo dài những tia sáng rực rỡ trên mặt cát bao la. 
Hướng dẫn viên Ả Rập giang tay trịnh trọng tuyên bố: 

- Này ông bạn của tôi ơi! Ông hãy nhìn xem mặt trời và những tia sáng rực rỡ huy 
hoàng kia, đó chính là dấu chân huy hoàng của Thiên Chúa, Chúa mà chúng tôi 
tôn thờ. 

Chúa Giêsu Phục Sinh đã nói với ông Tôma: “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Thời đại 
chúng ta đang sống là thời đại khoa học. Đời sống được xây dựng trên khoa học, được 
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hướng dẫn bởi khoa học, được đánh giá bằng khoa học. Cái gì cũng phải có khoa học. 
Mà khoa học thì phải chính xác, rõ ràng, có thể phân tích, mổ xẻ và kiểm nghiệm được. 
Tinh thần khoa học thực nghiệm được áp dụng vào mọi lãnh vực, kể cả tôn giáo. Người 
ta nhân danh khoa học mà phê phán tôn giáo. Cái gì có tính khoa học, kiểm nghiệm 
được mới đáng tin, ngoài ra là vấn đề tình cảm, cuồng tín, mê tín. Thái độ phê phán và 
não trạng thực nghiệm của con người thời nay không khác bao nhiêu so với tâm tính 
thực nghiệm và cứng rắn của Tông đồ Tôma thời xưa trong câu truyện Tin Mừng hôm 
nay. 
Nghe các bạn kể lại: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa Phục Sinh”, ông Tôma vẫn không 
tin. Ông muốn dựa vào kinh nghiệm giác quan, chứ không phải dựa trên các chứng từ. 
Chúa Giêsu đã sẵn sàng đáp ứng và thoả mạn nguyện vọng của ông. Ngài đã hiện ra và 
bảo ông: “Tôma, hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy… Hãy đưa bàn tay 
ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy”. Đồng thời Chúa Giêsu cũng mời gọi ông: “Đứng cứng 
lòng tin nữa, nhưng hãy tin…”. Không những tin vì đã thấy mà còn phải tiến đến chỗ tin 
cho dù không được thấy. Dựa vào Lời Chúa, ông Tôma đã tin mà không cần kiểm chứng 
nữa. Lúc ấy, Chúa Giêsu mới mạc khải chân lý này: “Ai không thấy mà tin mới là người 
có phúc”. 
 “Ai không thấy mà tin mới là người có phúc”. Lời này như được ngỏ với chúng ta, 
những người tín hữu Kitô hôm nay mà lòng tin dựa trên chứng từ của các Tông đồ, chứ 
không dựa vào kinh nghiệm giác quan: sống cách xa biến cố Chúa Phục Sinh gần 2000 
năm, chúng ta hãy khiêm tốn lãnh nhận đức tin. Tin nơi Thánh Kinh, tin nơi Giáo Hội, 
những bảo chứng đáng tin nhất, không còn cách nào khác. Với ơn đức tin, chúng ta có 
thể gặp Chúa và tiếp cận với Ngài. Đó là một hạnh phúc thật sự. Theo ý hướng đó, lời 
tuyên xưng của ông Tôma cũng phải là lời tuyên xưng đức tin của Hội Thánh, của mỗi 
người ca vào Đức Kitô ”Lạy Chúa là Thiên Chúa của con!”. 
Niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh thực sự đem lại cho người Kitô hữu một niềm hân 
hoan khôn tả, như Thánh Phêrô đã xác quyết: “Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, 
nhưng anh em tin, nên anh em sẽ được vui mừng khôn tả, vì đã nắm chắc thành quả của 
đức tin anh em, là ơn cứu độ” (1Pr 1,9). Niềm hân hoan đó không chỉ lắng sâu trong tâm 
hồn, mà còn tràn ra bên ngoài trong cuộc đời các Kitô hữu. Điển hình là niềm vui trong 
cuộc sống của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi: “Họ chuyên cần nghe các Tông đồ giảng 
dạy, luôn luôn sống với nhau trong tình huynh đệ, siêng năng tham dự lễ Bẻ Bánh và 
cầu nguyện không ngừng… Tất cả các tín hữu, đều một lòng đoàn kết và để mọi sự làm 
của chung… Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn thể dân chúng mến thương. Và số 
người cứu độ gia nhập cộng đoàn ngày càng thêm đông” (Cv 2,42-47). 
 Nếu Giáo Hội hôm nay có được cuộc sống như các tín hữu tiên khởi thì Giáo Hội lo sợ 
gì trước những tra vấn của khoa học. Chẳng những thế, Giáo Hội còn có khả năng cống 
hiến cho thời đại khoa học một lời chứng sống động, hùng hồn về hoạt động của Đấng 
Phục Sinh trong lịch sử, ngang qua cuộc sống dấn thân của các Kitô hữu để đem lại tình 
yêu và sự sống cho anh em đồng loại. 
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Con đường của lòng tin chúng ta hôm nay là con đường của lòng mến. Càng yêu mến 
nhiều, càng tin vững chắc. Và những người có lòng mến Chúa thường không cần phải 
tin, mà họ thấy. Thánh Tôma tiến sĩ cầu nguyện: “Chúa ơi, con không xin được xem 
thương tích Chúa như ông Tôma, nhưng con tuyên xưng Chúa là Chúa của con. Hãy làm 
cho con luôn tin vào Chúa, cậy trông Chúa và yêu mến Chúa hơn nữa”. Và có lẽ đó 
cũng là lời cầu xin của mỗi người tín hữu chúng ta, trong cuộc hành trình đức tin trên 
trần thế này cho đến ngày được xuất hiện trong vinh quang với Đấng Phục Sinh. 

Sống Đạo 
Có đôi vợ chồng trẻ nọ, chồng là giảng viên Đại học, vợ là diễn viên và là người dạy thú 
của đoàn xiếc. Hai con người, hai nghề nghiệp và hai tính khí hoàn toàn khác nhau, 
trước khi lấy nhau hai người đã nghe không biết bao nhiêu người khuyên rằng: Họ sẽ 
không bao giờ hạnh phúc bên nhau. Chồng thì ngồi ghế giảng viên Đại học, vợ suốt 
ngày cầm roi dạy cọp trong chuồng thú của đoàn xiếc, nhưng tình yêu đưa họ bay lên 
với những giấc mơ tuyệt đẹp. Người chồng giảng viên Đại học mặc dù thấy nghề dạy 
thú của vợ mình có một cái gì không bình thường, nhứt là mùi cọp lúc nào cũng hăng 
hắc từ thân thể của vợ, anh vẫn yêu vợ tha thiết. Cái mùi cọp thật là khó chịu nhưng 
người diễn viên dạy thú thì không thể không cần đến cái mùi ấy. Chính vì cái mùi ấy mà 
bầy cọp dữ mới nhận ra cô và vâng lời ngoan ngoãn. 

Cho đến một hôm, hai người giận nhau, tình trạng ấy kéo dài nhiều ngày, cuối cùng 
người vợ chủ động làm lành. Cô chọn một giải pháp rất bất ngờ đối với người chồng và 
cũng rất xa lạ đối với cô. Đó là tẩy sạch mùi cọp và thay vào đó mùi nước hoa thơm 
phức. Thế là họ đã làm hoà với nhau. Nhưng đêm hôm sau người vợ ấy chết. Người nữ 
diễn viên dạy thú đã chết vì con cọp dữ mà cô đã thuần hoá, nó không nhận ra cô nữa vì 
mùi cọp quen thuộc không còn mà chỉ có mùi nước hoa hồng xa lạ. Con cọp hoảng hốt 
trước mùi lạ lẫm đó đã phải tự vệ bằng cách tấn công. Chỉ trong khoảnh khắc người nữ 
diễn viên dạy thú đã tan xác vì những móng vuốt sắc nhọn của con cọp mà cô đã hết 
lòng thương yêu.  

Xin được mượn câu chuyện trên đây như một dụ ngôn về tình yêu. Người vợ vì yêu 
thương chồng đã chấp nhận gột rửa chính mình và cuối cùng phải hy sinh mạng sống 
mình. Yêu đích thực không là chết đi một ít mà là chết đi một cách trọn vẹn để được 
sống lại. Đó là ý nghĩa của cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã yêu và 
yêu cho đến cùng, nghĩa là sẵn sàng hiến mạng sống mình vì loài người và sự Phục sinh 
vinh hiển của Ngài là sự sống bừng dậy từ tình yêu ấy. Trong phụng vụ của đêm vọng 
Phục sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta lập lại lời hứa ngày chịu phép rửa. Trong phép 
rửa, chúng ta đã được mai táng với Chúa Kitô, đã được sống lại trong sự sống mới. Mai 
táng với Chúa Kitô có nghĩa là chôn cất con người cũ tội lỗi của chúng ta, là khước từ 
cái mùi tử khí ô uế của tội lỗi, là từ bỏ tất cả những gì kéo chúng ta ra khỏi tình yêu của 
Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã khuyên nhủ chúng ta: Hãy mai táng con người cũ tội lỗi để 
được Phục sinh với Chúa Kitô.  
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Nguyện xin Chúa Kitô chiếu rọi ánh sáng của Ngài vào tâm hồn u tối của chúng ta, để 
chúng ta hiểu được những đòi hỏi đích thực của đời sống đức tin.  
Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con đi trên con đường tình yêu của Chúa. Xin ban sức 
mạnh và sự can đảm cho chúng con, để chúng con có thể chiến đấu chống lại những sức 
mạnh tăm tối đang lôi kéo chúng con vào tội lỗi. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng: 
Theo Chúa là bước đi trên đường của chiến đấu và hy sinh vì Chúa. Xin cho chúng con 
biết sẵn sàng hy sinh tất cả miễn là được sống trong tình yêu của Chúa.          R. Veritas 

Tin Tức Giáo Hội Hoàn Vũ 
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 
Giáo Hội dành Chúa Nhật II sau Lễ Phục Sinh trong Tuần Bát 
Nhật để tôn thờ Lòng Thương Xót Chúa (Divine Mercy). Đức 
Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Chân Phước Gioan Phaolô 
Đệ Nhị) thiết lập Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót vào ngày 30 
tháng 4, 2000. Cũng là ngày Đức Giáo Hoàng JP II phong 
thánh cho Chị Maria Faustina Kowalska. Chúa Giêsu đã mặc 
khải Lòng Thương Xót của chính Ngài cho chị thánh. Những 
ai tham dự việc cử hành Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, khi 

đã xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì sẽ được thừa hưởng 
những ân sủng đặc biệt. Sẽ được tha thứ hình phạt tạm do tội gây nên qua những tội đã 
xưng thú. Làm việc Sùng kính Lòng Thương Xót Chúa trước sự hiện diện của Chúa 
trong Bí Tích Thánh Thể nơi Nhà Tạm, đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và lời nguyện 
lòng thương xót “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài” (Merciful Jesus, I trust in 
you).  
Nếu tình yêu là bản tính của Thiên Chúa thì lòng thương xót là cách thức Chúa bày tỏ 
tình yêu, là dấu chỉ cho tình yêu vững bền của Ngài. Lòng thương xót nhìn kẻ tội lỗi, 
không oán giận, không trả thù bằng sự giận dữ hay chừng phạt, nhưng xót xa vì họ lầm 
đường lạc lối, xót xa vì họ đang đi đến hố diệt vong. Lòng thương xót tựa như ánh mắt 
của tình yêu, giúp người ta nhận ra nhu cầu của tha nhân để chia sẻ, cảm thông, nâng đỡ, 
xoa dịu hay chữa lành. Chúng ta có thể cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa qua dọc 
dài lịch sử cứu độ.  
Khởi từ tội lỗi của Adam, Chúa không đoạn nghĩa dứt tình với Adam. Chúa vẫn thương 
Adam và xót xa dường nào khi thấy Adam tủi hổ lẩn trốn trong vườn địa đàng. Adam là 
kẻ phản bội làm sao dám vác mặt gặp Chúa. Tội lỗi làm cho người ta mặc cảm, xấu hổ 
và lo sợ khi phải đối diện với sự thật. Thế nhưng Adam phần nào đã bớt đi sự sợ hãi, bớt 
đi áp lực tâm lý khi nghe tiếng gọi: “Adam, Adam ngươi đang ở đâu?”. Am thanh của 
tiếng gọi không mang  âm sắc của giận dữ hay quở mắng, nhưng tiếng gọi vẫn thân 
thương dịu ngọt, có điều pha trộn chút âm điệu xót xa. “Phải chăng ngưoi đã ăn trái cây 
trong vườn mà ta đã cấm?”. 
Tội có thể được tha, nhưng hình phạt vẫn phải chịu. Nhưng ai là người phải chịu phạt 
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thay cho tội Adam. Thiên Chúa không suy tính thiệt hơn. Không đắn đo suy xét. Ngay 
tức thời, lời hứa cứu độ đã được ban ra. Chính Ngôi Hai Thiên Chúa sẽ gánh lấy tội 
Adam và đền thay cho tội lỗi Adam. Có thể nói, lòng thương xót của Chúa được tỏ bầy 
cụ thể và rõ nét trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Cả cuộc đời luôn sống vì người khác, 
luôn đi đến mọi hang cùng ngõ hẻm để thi ân giáng phúc. Cả trong những lúc đau khổ 
nhất của cuộc đời, Ngài vẫn không nghĩ đến mình: Ngài xót thương các bà mẹ thành 
Giêrusalem “đừng than khóc Ta nhưng hãy than khóc con cháu các người; Ngài xót 
thương những kẻ đã làm hại mình, vì “họ không biết việc họ làm”; Đỉnh cao của lòng 
thương xót đó là ơn tha tội và ban thưởng hạnh phúc trường sinh. Đó là đặc ân mà anh 
trộm lành được diễm phúc đón nhận đầu tiên từ cây thập giá: “ngay đêm nay ngươi sẽ ở 
trên thiên đàng với Ta”. 
Chính điểm này mà trong dịp giảng tĩnh tâm Giáo triều Rôma, Đức cố hồngY Phanxicô 
Nguyễn Văn Thuận đã nêu ra 10 điểm khiếm khuyết của Chúa Giê-su trong đó có sự 
hay quên: chỉ 1 câu nói thành thật với chính mình của tên trộm lành mà Chúa đã quên cả 
quá khứ tội lỗi của anh. Chỉ cần thấy bóng dáng thằng con trời đánh bỏ nhà đi hoang 
nay thất thểu trở về là người cha đã quên hết quá khứ đi hoang của người con. Lòng 
thương xót của Thiên Chúa là vậy. Một vì Thiên Chúa chậm bất bình và rất mực khoan 
dung mà vua Đavít đã từng nói lên rằng: Nếu Chúa chấp tội nào ai đứng vững. Tình yêu 
Chúa cao hơn tội lỗi chúng ta, đến nỗi có thể phủ lấp muôn vàn tội lỗi chúng ta. 
Tác giả Ron Lee đã viết một câu chuyện trong cuốn “Một Thiên Chúa Tha thứ trong 
một thế giới không tha thứ” như sau: 
Có một vị linh mục là một người rất yêu mến Chúa, nhưng ông luôn bị ám ảnh bởi một 
tội mà ông đã phạm trong quá khứ. Ngài đã ăn năn sám hối nhưng vẫn không bình an 
tâm hồn. Cho tới một hôm nghe nói có một phụ nữ trong giáo xứ hay được tiếp xúc và 
nói chuyện với Chúa trong giấc mơ. Vị linh mục không tin, nên muốn thử bà ta và nói: 
lần sau bà có nói chuyện với Chúa thì hỏi xem, tôi đã phạm tội gì? Thế là mấy ngày sau 
gặp lại, vị linh mục đã hỏi bà là Chúa đã nói gì? Bà trả lời: Chúa nói rằng: Ta chẳng còn 
nhớ gì nữa! 
Bài Phúc âm hôm nay cũng cho chúng ta thấy khi hiện ra với các tông đồ, Chúa Giêsu 
không hề nhắc tới những chuyện đáng tiếc đã xảy ra: nơi Phêrô kẻ chối Chúa ba lần; nơi 
các tông đồ hèn nhát bỏ chạy nơi vườn Giệtsêmani; nơi Tôma kẻ bi quan, cố chấp luôn 
đòi sự kiểm chứng minh nhiên và cụ thể. Dường như Chúa đã quên hết và còn ban bình 
an cho các ông. 
Hôm nay kính nhớ lòng thương xót của Chúa, Giáo hội mời gọi chúng ta nhận ra mình 
là một tội nhân đã được Chúa cứu chuộc bằng giá máu cực thánh, chúng ta hãy biết đền 
đáp tình yêu Chúa bằng sự hoàn thiện con người của mình như Cha chúng ta ở trên trời. 
Đồng thời chúng ta cũng dâng hy sinh, lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn trở về 
với Chúa.  
Có lẽ đây là vấn đề mà những người kytô hữu phải lo lắng quan tâm. Vì qua báo chí và 
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các phương tiện truyền hình truyền thanh chúng ta không khỏi đau xót khi nhìn thấy một 
thế hệ trẻ sa đoạ, cuồng loạn và lạc mất hướng đi của đời người. Con số thống kê về sì 
ke, ma túy, mại dâm, phá thai, bệnh nhân nhiễm HIV hay Aid mỗi ngày một tăng theo 
cấp số nhân, mà một ai đó đã nói một cách mỉa mai rằng: những điều tốt thì không thấy 
tăng, nhưng tội phạm thì năm nào cũng được nghe câu nói quen thuộc: “năm nay cao 
hơn năm trước”.  
Có lẽ Chúa cũng đang cần những con người thanh sạch như như ông Lót  trong thành 
Sôdôma. Ông đã bị dày vò bởi những cảnh  đồi bại luân lý diễn ra hằng ngày quanh 
mình. Ông cố thuyết phục dân thành ăn năn hầu tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, 
nhưng không ai nghe ông. Rồi Abaraham cũng nài xin Chúa tha thứ nhưng lại không 
kiếm được 10 người công chính, thế là cả thành bị tiêu diệt.  
Và hôm nay, Chúa đang cần có nhiều người như thánh nữ Faustina, biết dâng những hy 
sinh đau khổ của mình như lễ vật tôn thờ Thiên Chúa và cứu thế gian khỏi cơn thịnh nộ 
của Thiên Chúa. Biết phó dâng bản thân, gia đình và nhân loại cho lòng thương xót của 
Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta hãy sám hối về lỗi phạm của mình và hãy dâng những 
hy sinh và lời cầu nguyện cho kẻ có tội được ơn trở về với Chúa. Nguyện xin Chúa là 
Đấng giầu long xót thương tha thứ và ban bình an cho mỗi người chúng ta. Amen. 

Lm.Jos Tạ duy Tuyền 

 Những Khuôn Mặt và Tâm Tình Mới trong Mùa Phục Sinh tại Hoa Kỳ 
Đêm thứ Bảy Tuần Thánh năm nay, ngòai việc có hàng ngàn người sẽ lãnh nhận phép 
rửa, những khuôn mặt giáo dân mới này cũng tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc và 
đa dạng khác thường.  
Mặc dù con số chính xác vẫn chưa tổng kết xong, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ 
(HĐGMHK) cho biết rằng trong năm 2010 vừa qua đã có trên 43.000 người lớn rửa tội 
và hơn 75.000 người được nhận vào sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội. 
HĐGMHK đã tiết lộ một số trường hợp độc đáo của năm nay được gởi về từ các tiều 
bang khắp nơi. 
Một người Hồi giáo, một gia đình bảy người, một nữ chiến binh Thủy Quân Lục Chiến, 
một cựu quản trị viên phá thai - chỉ là vài thí dụ trong nhiều khuôn mặt dự kiến sẽ gia 
nhập Giáo Hội Công Giáo trong mùa Phục Sinh. 
Cô Ahdija Cheumbike Baker đã lớn lên là một người Hồi giáo, con của một người 
Mỹ gốc Detroit và mẹ là người Tanzania, Cô Baker được rửa tội với 282 dự tòng khác 
tại New Orleans. 
Cô cho biết đã phải vật lộn với tín ngưỡng Hồi giáo của mình trong suốt cuộc đời và 
cuối cùng, "tình yêu của Chúa" cũng như sự quan tâm của một mối tình đã đưa đẩy cô 
tham dự một nhà thờ Công giáo địa phương, St Peter Claver. 
Cô cho biết là sau cơn bão Katrina vào năm 2005, "Tôi cảm thấy bắt buộc phải tìm một 
nhà thờ để gọi là 'nhà' để tôi có thể tạ ơn Chúa." 
"Nếu tôi đã đến một nhà thờ mà ở đó người ta lùa bạn vào và đẩy bạn ra trong mỗi 45 
phút, thì có lẽ tôi sẽ không thay đổi tôn giáo của tôi. Nhưng tại St Peter Claver tôi 
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cảm thấy có một sự kết nối sâu xa. Cách mà vị linh mục nói trong bài giảng đã lay 
chuyển tôi. Tôi cảm thấy như được ở nhà mình và được chấp nhận, và họ đã trở thành 
gia đình của tôi. " 
Cô Kalene Laforest mới 18 tuổi là một Thủy Quân Lục Chiến và cảm thấy có sự hối 
thúc phải gia nhập Giáo Hội Công Giáo trước khi đi tới nhiệm sở vào tháng Sáu. Học 
đạo tại nhà thờ Thánh Phêrô ở Lagrange, Georgia, cô LaForest nói rằng cô muốn có một 
đức tin với chiều sâu, có lịch sử, tâm linh sâu sắc, truyền thống, và "không điên cuồng." 
Cô là một trong số 1.912 người gia nhập Giáo hội Công giáo trong tổng giáo phận 
Atlanta năm nay. 
Tại Tổng Giáo Phận San Francisco, một gia đình bảy người  được đón tiếp vào đại 
gia đình giáo xứ St Catherine of Siena, đó là gia đình của ông bà James và Michelle 
House.  
Ông bà House được hiệp thông trọn vẹn trong Đêm Vọng Phục Sinh. Và tuần sau đó là 
bé David, 2 tháng, sẽ được rửa tội, và các người con trong gia đình là Kristina, James, 
Alexandra và Joseph cũng sẽ được nhận vào Giáo Hội. 
Bà Michelle House cho biết họ là những giáo dân phái Tân Giáo (Episcopal) đã tìm thấy 
cộng đồng giáo xứ St Catherine niềm nở đón nhận họ khi họ tới miền bắc California 
định cư. 
Tại Austin, Texas, bà Abby Johnson, một cựu giám đốc phá thai và là tác giả của 
cuốn sách bestseller "Unplanned," cũng  nhập Giáo Hội Công Giáo. 
Bà từng coi sóc một phòng phá thai và vì thiếu người đã được gọi vào để hỗ trợ một vụ 
phá thai có dùng siêu âm vào tháng Chín năm 2009. 
Những giây phút tiếp theo đó đã làm thay đổi cuộc sống của bà Johnson. Trong 13 tuần 
bà đã chứng kiến những bào thai mà bà vẫn tin là không có khả năng cảm giác, những 
'con người' đó đã loay hoay và co quắp để tránh các ống hút phá thai. 
Dù bị sốc bởi những gì đã thấy, bà Johnson vẫn tiếp tục công việc coi sóc phòng khám 
và thúc đẩy kinh doanh. Tuy nhiên vài tuần sau đó, bà đã chạy đến một văn phòng 'Liên 
minh cho cuộc sống' gần đó , và nói với vị giám đốc là Shawn Carney, một người mà bà 
đã biết qua việc ông chống đối Planned Parenthood nhiều năm, rằng bà không còn có 
thể tiếp tục giúp các phụ nữ phá thai. 
Bà Johnson và chồng đã trưởng thành trong đức tin trong năm qua, và hiện đã chuẩn bị 
để gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Bà cho biết rằng một trong những trở ngại cuối cùng 
của quá trình chuyển đổi là sự giảng dạy của Giáo Hội rằng tất cả các phương pháp ngừa 
thai nhân tạo là vô luân. 
Bà vẫn ủng hộ chủ trương của Planned Parenthood về ngừa thai ngay cả sau khi bà 
chống phá thai. Ngay cả sau khi bà quan tâm đến Giáo Hội Công Giáo, bà vẫn bám víu 
vào quan niệm cho rằng việc ngừa thai nhân tạo làm thăng tiến người phụ nữ và xã hội. 
Tuy nhiên bà vẫn giữ một tinh thần cởi mở về lý thuyết thần học của cố Giáo hoàng 
John Paul II về "Thần học của thân xác" ("Theology of the Body" ) và các giảng dạy 
khác của Giáo Hội. 
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Sau cùng một kinh nghiệm tại một giáo xứ Công giáo đã làm cho bà hiểu được sự sung 
mãn của giáo huấn Giáo Hội về tình dục. 
Kinh nghiệm đó đưa lại một cái nhìn mới về một đứa trẻ, không phải là một hình ảnh 
gây sốc nữa, nhưng là một niềm vui của cuộc sống thật sâu sắc. 
"Một ngày kia, chúng tôi đã ngồi tham dự Thánh Lễ. Ngồi sau một phụ nữ mà tôi không 
hề biết, với một đứa trẻ sơ sinh trên tay." Nhìn đưa bé hồi lâu, bà Johnson cho biết, cuối 
cùng bà bỗng cảm nhận ra rằng giáo huấn của Giáo Hội về hôn nhân là một ơn gọi mở 
đường cho những cuộc sống mới.  

GB. Phạm Huy Thông  

ĐHY Nguyễn Văn Thuận và Đức 
GioanPhaolôII                          
 

VATICAN. Trong số các chứng từ về Đức Gioan 
Phaolô 2 được nhắc đến trong dịp lễ phong chân phước 
cho Người vào ngày CN 01/5/2011, đặc biệt có tấm 
gương của Đức Cố Giáo Hoàng về đời sống cầu 

nguyện. Cả ĐHY Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, khi còn sinh thời, đã hơn một lần 
nhắc lại tấm gương này. 
Thực vậy, trong bài chia sẻ ngày 30-1-2002 với các LM tu sĩ nam nữ Việt Nam từ nhiều 
nơi về tham dự tuần tu đức do Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo tổ chức tại Trung Tâm 
Quốc tế linh hoạt truyền giáo (Ciam) ở Roma, ngài kể lại: 
“ĐTC là một người cầu nguyện, cầu nguyện không ngừng và tha thiết. Một ngày ngài 
vào nhà nguyện cầu nguyện 7 lần và nhất là cầu nguyện ban đêm. Ở Roma có ĐHY 
Deskur người Ba Lan, cùng lớp với ĐTC, bị bại bán thân, đi đâu thì phải có người đẩy 
xe lăn đi. Một hôm ĐHY Deskur mời tôi đến dùng bữa trưa. Ăn xong, ĐHY nói với tôi: 
“Mời cha vào xem cái nhà nguyện của tôi.” 
Tôi vào coi cái nhà nguyện, vừa cũ và xấu, nhỏ bé. Xem xong, tôi bước ra, ĐHY hỏi: 
 “Có thấy gì không?”, tôi đáp: “Con thấy cũng được!”. 
ĐHY Deskur bảo tôi: “Vào xem lại đi!”. Tôi vào lại nhà nguyện rồi ra. ĐHY lại hỏi: 
“Có thấy gì đặc biệt không?”, tôi không để ý nên không thấy có gì đặc biệt. 
Bấy giờ ĐHY Deskur mới nói: “Cha thấy không, cả nhà này nền bằng đá hết, chỉ có nhà 
nguyện của tôi lát sàn bằng gỗ”. 
Tôi hỏi vì sao vậy, ĐHY đáp: “Vì ĐGH là bạn của tôi. Nên hồi còn làm LM, GM, rồi 
Hồng Y, mỗi khi đến Roma thì ngài đến trọ ở nhà tôi. Nhưng có nhiều lần tôi gặp ngài 
ban đêm và thấy ngài cứ nằm sấp, hai tay giang ra như hình Thánh Giá như vậy, nằm 
trên sàn đá ở nhà nguyện. Tôi sợ ngài đau, hoặc bị cảm, sưng phổi, nên tôi phải làm cái 
nền nhà nguyện bằng gỗ cho ngài!”. 
ĐHY Thuận nhận xét: ĐGH cầu nguyện luôn như vậy, cầu nguyện nhiều lắm, hoàn toàn 
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tín thác, tin tưởng nơi Đức Mẹ.. Vì thế, ngài không tiếc gì và không sợ gì, dám làm 
những chuyện mà người khác không dám làm”. 
ĐHY Phanxicô Xavie Thuận kể thêm: 
“Có lần tôi đi qua bên Mêhicô năm 1999. ĐTC tới trước. Ngài đến để công bố Tông 
Huấn “Giáo Hội tại Mỹ châu” (Ecclesia in America) và ngày cuối cùng, 26-1-1999, 
ĐTC có cuộc gặp gỡ giới trẻ ở sân vận động. Gặp xong, khi về nhà, ĐTC nói với Đức 
Sứ Thần Tòa Thánh: 
- “Mệt quá hè! thôi đi ngủ”! 
Chính Đức Sứ Thần Tòa Thánh về sau thuật lại với tôi: “Lúc ấy tôi mệt quá sức, nên khi 
nghe ĐTC nói “thôi đi ngủ!” tôi mừng quá, vì tôi mệt rã người rồi.. Tôi thì sợ không biết 
ĐTC có thức dậy nổi không, nhưng Ngài lại dặn dò tôi: 
- “Sáng mai, nếu Đức Cha muốn đồng tế với tôi thì vào nhà nguyện, chúng ta đồng tế 
với nhau.” 
Đức Sứ Thần kể tiếp với tôi: “Tôi về phòng, ngủ một giấc, ngủ say, sáng hôm sau, thức 
rồi mà chưa muốn dậy nữa! Nhưng tôi phải lo, trước 8 giờ, tôi chạy tới phòng ĐTC, 
thấy anh sĩ quan vệ binh Thụy Sĩ gác ở đó, tôi hỏi: 
- “Anh có thấy ĐTC chưa? 
- Dạ có 
- Anh thấy lúc nào? 
- Thưa con thấy ĐGH lúc 12 giờ đêm.. 
Tôi ngạc nhiên quá hỏi tiếp: 
- Vậy ngài đi đâu? 
- Thưa đi nhà thờ? 
Tôi kinh ngạc hỏi lại: 
- Ngài đi nhà thờ lúc 12 giờ đêm?! 
- Dạ đúng, ngài đi lúc 12 giờ đêm 
- Vậy ngài có về phòng không? 
- Dạ không! Ngài có dặn con rằng “Sáng mai, nếu Đức sứ Thần Tòa Thánh đến tìm tôi, 
thì nói ngài vô nhà thờ, cha đợi ngài đồng tế! 
Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói với tôi (ĐHY Thuận): “Mình mệt như vậy, mà ĐGH thì 
thức cả đêm! Lại vào nhà thờ ở với Chúa cả đêm.” 
Và ĐHY Thuận kết luận: “Đối với ĐTC, cầu nguyện như thế là chuyện bình thường. 
Anh chị em có gặp Đức Ông Trần Ngọc Thụ, hỏi ngài thì biết. ĐTC thường vào nhà 
nguyện của ngài như thế nào”!                   

G. Trần Đức Anh OP ghi lại 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Rước Lễ Lần Đầu 
CN 15/5/2011 sẽ có 7 em thiếu nhi trong Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang được Rước Lễ 
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Lần Đầu.  
Xin Cộng Đoàn hiệp thông cầu nguyện cho các em được giữ mãi lòng yêu mến Chúa 
Giêsu Thánh Thể và giữ mãi tâm hồn trong trắng đơn sơ như ngày các em Rước Lễ Lần 
Đầu cho đến cuối cuộc đời. 
Thụ Phong Linh Mục 
Thày Giuse Nguyễn Công Minh thuộc Dòng Ngôi Lời sẽ được thụ phong linh mục 
ngày 21/5/2011 tại Nguyện Đường Holy Spirit Chapel, thành phố Techny tiểu bang 
Illinois. 
Thày Phêrô Phan Ngọc Trợ thuộc Giáo Phận San Bernardino sẽ được thụ phong linh 
mục ngày 20/5/2011 tại Giáo Xứ Thánh Paul the Apostle, thành phố Chino Hills, tiểu 
bang California.  
Xin Cộng Đoàn hiệp thông cầu nguyện cho hai thày sống trọn đời dâng hiến để trở 
thành hiện thân của Chúa Kito giữa trần gian.    

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Một tấm gương         Tác giả: Minh Tạo 

Sáng nào cũng thấy thằng nhỏ cầm cái lon đứng chầu chực trước quán ăn. Tôi để mắt theo dõi thì hễ 
thấy thực khách vừa kêu tính tiền thì thằng bé chạy vào nhìn vào những cái tô, nếu còn thức ăn dư 
mứa thì nó vội vã trút vào cái lon rồi chạy ra ngoài đứng ngóng tiếp. 
Khi cái lon gần đầy thì nó biến mất, chập sau thấy nó lại có mặt thập thò trước quán tiếp tục. Bàn tôi 
ngồi thì đứa bé không bao giờ quan tâm tới, vì mỗi sáng tôi chỉ đủ tiền uống 1 ly xây chừng vì tôi 
cũng nghèo cải tạo mới về sáng nhịn đói ngồi uống cà phê đen như một cái thú hay một cái tật không 
bỏ được. 
Cứ thế, mà hơn một năm tôi mới quen được và tìm hiểu chút ít về hoàn cảnh gia đình của đứa bé. Tôi 
cố tình làm quen với thằng bé nhờ hôm ấy trời mưa, thằng bé đứng nép vào trong quán. Thằng bé 
đứng nép vào ngày càng sâu hơn trong quán vì mưa ngày càng lớn chỉ cách tôi chừng độ nửa thước. 
Tôi vói tay kéo nó ngồi xuống bàn và hỏi nó có thích uống cà phê không ? 
Thằng bé lắc đầu lia lịa và nói không uống. Tôi hỏi nó làm gì ngày nào cũng ra đây? và hiện sống 
với ai? Thằng bé như đoán được rằng: tôi chỉ là người khách ghiền cà phê nặng nên hàng ngày đóng 
đô ở đây nên nó cũng trả lời nhanh nhẹn rằng: 
 - “Con sống với ba má con, Ba con đi làm xa còn Má con đi phụ buôn bán ở ngoài chợ…” 
Tôi hỏi tiếp: 

- “Còn con có đi học không ?” 
Thằng bé nói: 

- “Con không có đi học… con ở nhà phụ với má nuôi heo…”. 
Đó là lý do để nói lên sự hiện diện hằng ngày của nó nơi quán ăn nầy. Nghe thằng bé nói như thế, tôi 
nói với chị chủ quán ăn giúp cho nó lấy những cơm và thức ăn thừa, và cũng từ đó nó không còn 
đứng lúp ló ngoài cửa quán nửa. Và nhờ tánh tình hiền hậu thật thà chị chủ quán cho nó vô phụ dọn 
bàn đề lấy thức ăn dư mang về và cho nó ăn uống để phụ việc. Từ đó tôi và nó gần gũi nhau hơn và 
thân với nhau lắm. 
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Có lần thằng bé hỏi tôi: 
- “Chú làm nghề gì vậy hả chú?” 

Tôi chỉ trả lời ngắn gọn là ” Chú đang làm thinh”. 
Đúng vậy mới cải tạo về mà, vợ con thì đã theo bên ngoại vượt biển hết rồi, nghe đâu đã định cư bên 
Úc, nay về ở với mẹ già ngày 1 buổi cà phê hai bửa cơm độn qua ngày. Thời gian ngột ngạt chậm 
chạp trôi qua, may mắn vợ chồng tôi đã bắt liên lạc được với nhau. Thế là những bữa cơm không còn 
ăn độn khoai củ hay bo bo nữa nhưng vẫn quen cử sáng cà phê quán gần nhà. Không biết chị chủ 
quán có bỏ bùa mê hay tôi ghiền chổ ngồi mà không bữa nào vắng tôi. Một hôm, tôi đề nghị theo 
thằng bé về nhà nó chơi cho biết vì nó nói ở cũng gần không xa lắm. Thấy nó do dự và tỏ vẻ sợ sệt, 
tôi biết ngay nó đang dấu diếm điều gì. Thương nó lắm, tôi dúi tiền cho nó hoài. Mấy hôm sau tôi 
lẳng lặng đi theo nó khi nó mang cơm và thức ăn dư về nhà buổi trưa. Khi thấy nó lủi vô một cái chòi 
nhỏ xíu thì tôi thật sự không ngờ. Đứng dưới gốc cây Gòn cách nhà nó không xa tôi thầm nghĩ, nhà 
chút xíu như vậy gia đình 3 người ở thì chổ đâu mà nuôi heo. Tôi đang đứng suy nghĩ đốt cũng hết 
mấy điếu thuốc thì thằng nhỏ lục tục xách lon xách nồi đi ra quán để thu dọn thức ăn buổi chiều. Đợi 
thằng bé đi khuất tôi lò mò đến nơi mà hồi nãy nó vào. Đến đó mới nhìn rõ thì thật ra đâu có phải là 
nhà, một lõm trống được che dựng lên bằng những phế liệu đủ loại muốn chui vào phải khom mọp 
xuống. Nghe thấy có tiếng chân dừng lại, có tiếng đàn bà vọng ra hỏi. Tôi trả lời là đi kiếm thằng 
Tuất, thì nghe giọng đàn ông cho biết nó vừa đi khỏi rồi, và hỏi tôi là ai, mời tôi vào…. Vừa khom 
người chui vào tôi mới thật sự không ngờ những gì hiển hiện trước mắt tôi. 
Người đàn ông hốc hác cụt hai giò tuổi cũng trạc tôi nhưng trông yếu đuối, lam lũ và khắc khổ lắm. 
Một người đàn bà bệnh hoạn xác xơ cả hai đang ăn những thức ăn thừa mà thằng bé vừa mới đem về. 
Vừa bàng hoàng, vừa cảm động vừa xót xa, nước mắt tôi bất chợt tuôn rơi mặc dù tôi cố nén… 
Từ đó, tôi hiểu rõ về người phế binh sức tàn lực kiệt sống bên người vợ thủy chung tảo tần nuôi 
chồng bao năm nay giờ mang bịnh ác tính nặng nề thật đau xót. Tôi móc hết tiền trong túi biếu tặng 
và cáo lui. Về đến nhà tôi vẫn mãi ám ảnh hoàn cảnh bi thương của gia đình thằng bé mà tôi bỏ cơm 
nguyên cả ngày luôn. Sáng hôm sau ra uống cà phê, thằng bé gặp tôi nó lấm lét không dám nhìn tôi 
vì nó đã biết trưa hôm qua tôi có tới nhà nó. Nó thì tỏ vẻ sợ tôi, nhưng tôi thực sự vừa thương vừa nể 
phục nó nhiều lắm. Tôi kêu nó lại và nói nhỏ với nó tại sao không cho tôi biết. Tội nghiệp nó cúi đầu 
im lặng làm lòng tôi thêm nỗi xót xa. Có khách kêu trả tiền, như có cơ hội né tránh tôi nó chạy đi dọn 
bàn và tiếp tục công việc thu dọn thức ăn. Hèn gì sau nầy nó để thức ăn dư phân loại đàng hoàng 
lắm. Tội nghiệp hoàn cảnh của thằng bé mới mấy tuổi đầu mà vất vả nuôi cha mẹ theo khả năng chỉ 
tới đó. Cha là một phế binh cũ trước 75 cụt hai chân, mẹ thì bị bệnh gan nặng bụng phình trướng to 
khủng khiếp và cặp chân sưng vù lên đi đứng thật khó khăn, nước da thì vàng mét như nghệ. Thằng 
bé là lao động chánh trong gia đình, nó có hiếu lắm. Từ đó tôi thường cho tiền đứa bé mua bánh mì 
cơm gạo về nuôi cha mẹ. 
Vợ tôi làm thủ tục bảo lãnh tôi sang Úc. Ngày tôi đi tôi đau xót phải để lại hai nỗi buồn đó là để mẹ 
và em gái lại quê nhà và không còn cơ hội giúp đỡ thằng bé nữa. Sang Úc định cư, tôi sống tại tiểu 
bang Victoria mấy năm đầu tôi hết sức cơ cực vì phải vật lộn với cuộc sống mới nơi đất mới và đối 
với tôi tất cả đều mới mẻ và xa lạ quá. Từ ngôn ngữ đến thời tiết đã làm tôi lao đao không ít. Thỉnh 
thoảng tôi gởi tiền về nuôi mẹ và em gái không quên dặn em gái tôi chuyển cho thằng bé chút ít gọi 
là chút tình phương xa. 
Mấy năm sau tôi về thăm gia đình, tôi có ghé tìm thằng bé thì nó không còn lấy thức ăn trong quán 
đó nữa. Tôi mới kể rõ hoàn cảnh thằng bé cho chị chủ quán biết. Chị chủ quán đôi mắt đỏ hoe trách 
tôi sao không cho chị biết sớm để chị tìm cách giúp gia đình nó. Tôi chỉ bào chữa rằng tại thằng bé 
muốn giấu không cho ai biết! Tôi ghé vội qua nhà thằng bé thì mới hay mẹ nó đã qua đời vì căn bệnh 
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ung thư gan. Chỉ còn chèo queo một mình ba nó ở trần nằm một góc trông hết sức thương tâm. Hỏi 
thăm thì mới biết nó đã xin được việc làm đi phụ hồ kiếm tiền về nuôi cha. Chúa nhật tôi tới tìm 
thằng bé, chỉ mới có mấy năm mà nó đã cao lớn thành thanh niên rất đẹp trai duy chỉ đen đúa vì phơi 
nắng để kiếm đồng tiền. Tôi dẫn nó trở ra quán cà phê cũ, thấy nó hơi ái ngại, tôi trấn an là bà chủ 
quán tốt lắm tại không biết được hoàn cảnh gia đình nó. Ra đến quán ăn chị chủ quán năn nỉ nó về 
làm với chị, dọn dẹp và bưng thức ăn cho khách nhẹ nhàng hơn đi phụ hồ và chị sẽ trả lương như 
đang lãnh bên phụ hồ, tối về thức ăn thường bán không hết chị cho đem về nhà dùng khỏi phải mua 
hay đi chợ. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc, chị chủ quán cũng khóc theo làm tôi phải đứng dậy bỏ ra 
ngoài để khỏi phải rơi nước mắt vì chịu không nỗi. Thằng Tuất vừa khóc vừa nói: “Sao ai cũng tốt 
với gia đình con hết đó, nhưng vì con đang làm phụ hồ cho anh Năm, anh ấy cũng tốt lắm giúp đỡ 
gia dình con nhiều lắm, sáng nào cũng mua cho ba con gói xôi hay bánh mì trước khi tụi con đi làm. 
Con cũng mang ơn ảnh nhiều nên con không thể nghỉ được, con xin lổi”. Không biết thằng Tuất nó 
nói thật hay nó ái ngại khi quay về chỗ mà ngày nào cũng cầm cái lon chầu chực trút đồ ăn dư về 
nuôi cha mẹ. Phải thông cảm nó, phải hiểu cho nó, phải cho nó có cái hiện tại và tương lai tốt hơn, 
đẹp hơn ngày trước. Chị chủ quán vừa gạt nước mắt vừa nói “Bất cứ lúc nào con cần đến cô thì con 
đừng ngại, cho cô biết nhé “… 
Đời nầy cũng còn có những hoàn cảnh bi đát ít ai biết đến, và cũng có những đứa con xứng đáng như 
thằng Tuất. Ngày về lại Úc, tôi đến biếu hai cha con nó hai triệu đồng, thấy nó và ba nó mừng lắm 
tôi cũng vui lây. Không biết phải giúp gia đình nó như thế nào, tôi chụp hình ba nó, photo giấy tờ ba 
nó đem về Úc gởi cho Hội cứu trợ thương phế binh bị quên lãng trụ sở ở Sydney. Mấy tháng sau 
nhận được thư ba thằng Tuất viết qua, ông quá vui mừng khi được Hội bên Úc giúp đở gởi tiền về, 
ông cho biết suốt bao nhiêu năm qua lần đầu tiên ông thấy được niềm hạnh phúc khi cuộc đời phế 
binh của ông còn có người nhớ đến. Không biết ông ấy vui bao nhiêu mà chính tôi cũng hết sức vui 
mừng khi thực hiện một việc làm đem niềm vui đến cho những người phế binh sống hết sức đói 
nghèo bên quê mẹ. Tôi xin cảm ơn cả hai: người chiến sĩ vô danh sống trong hẩm hiu và Hội cứu trợ 
thương phế binh đã thể hiện tình người trong công việc hết sức cao cả này. 
 

Hình thức mừng Lễ Phục Sinh tại một số nơi 
trên thế giới 

TTCG (Lễ Phục Sinh 24-4-2011, tổng hợp) - Từ 
việc lăn trứng Phục Sinh hằng năm đến việc ăn 
cự đà, rùa và các loài gặm nhấm lớn nhất thế 
giới ở Colombia, chúng ta nhìn vào các tập tục 
truyền thống mừng lễ Phục Sinh tại một số nơi 
trên thế giới. 

Rome: Những sự kiện Tuần Thánh tại Kinh 
thành Vĩnh Cửu bao gồm một buổi lễ do Đức 

Giáo hoàng cử hành, trong đó có nghi thức rửa chân để tưởng niệm cử chỉ khiêm tốn 
phục vụ của Chúa Kitô với các Tông đồ của Người. Vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, 
ĐGH chủ trì chặng Đàng Thánh Giá truyền thống vào buổi tối tại Hí trường 
Colosseum, nhắc lại cuộc hành trình thương khó của Đức Giêsu cho đến lúc Người 
chịu đóng đinh trên Thập giá. 

Tổng thống Obama đang hướng dẫn 2 cô 
con gái cách chơi lăn trứng  
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tham dự Thánh lễ Phục Sinh do Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI cử hành. Ngài cũng 
gửi sứ điệp truyền thống “Urbi et Orbi” nói lên niềm hy vọng và hoà bình. 

Thủ đô Washington: Cuộc chơi lăn trứng (Egg Roll) Phục Sinh hằng năm sẽ được tổ 
chức tại Nhà Trắng vào ngày thứ Hai sau Phục Sinh. Theo truyền thống, có từ năm 
1878, các trẻ em dùng muỗng có cán dài để lăn trứng trên bãi cỏ của Nhà Trắng trong 
lúc các phụ huynh reo hò cổ vũ. Hình thức này gợi nhớ việc tảng đá lấp cửa mộ của 
Chúa Giêsu được lăn sang một bên khi Người từ cõi chết sống lại. Năm nay (2011) đã 
có trên 200 ngàn người đăng ký để được tham dự, tuy nhiên Nhà Trắng chỉ có thể 
cung cấp cho 30.000 người, được chia thành 5 nhóm khác nhau, mỗi nhóm tranh tài 
trong 2 giờ. "Get Up and Go! - Hãy chỗi dậy và tiến lên!" là chủ để cho cuộc lăn 
trứng năm nay. 

Anh quốc: Cuộc lăn trứng do những người tham gia thả những quả trứng đã luộc chín 
cho lăn xuống một đồi cỏ. Truyền thống này đã có từ hàng trăm năm và tồn tại trong 
các quận trên toàn nước Anh. Tại một số khu vực, trò chơi lăn trứng được gọi là “tốc 
độ trứng lăn - pace egging”. Phong tục khác nhau từ nơi này với nơi khác. Trứng của 
người thắng cuộc có thể là quả trứng lăn đi xa nhất hoặc cuộn giữa 2 chốt. Theo một 
truyền thuyết Lancashire cũ, vỏ trứng bị hỏng phải nghiền nát nếu không chúng sẽ bị 
đánh cắp và được các phù thuỷ sử dụng làm những chiếc thuyền!  

Hy Lạp: Phục Sinh là ngày lễ tôn giáo quan trọng nhất trong lịch Chính thống Hy 
Lạp. Nơi cửa sổ các cửa hàng bày biện những cây nến Phục Sinh hoặc những quả 
trứng bằng sôcôla được gói với giấy màu. Các gia đình Hy Lạp ngồi lại dùng bữa ăn 
với nguyên một con cừu quay hoặc là một con dê con vào hôm Chúa Nhật Phục Sinh. 
Năm nay, bầu khí mang một sắc thái ảm đạm và rạng rỡ lẫn lộn, vì quốc gia này đang 
phấn đấu để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ. 

Tây Ban Nha: Hàng trăm cuộc rước mà những người tham gia đều mặc áo choàng 
trắng được diễn ra trong Tuần Thánh - Semana Santa trong tiếng Tây Ban Nha. Các 
bức tượng tôn giáo được các thầy Dòng khiêng. Những thành phố như Valladolid và 
Malaga là điển hình có các cuộc rước Tuần Thánh như thế. Tại thành phố Seville còn 
có một cuộc rước ngoạn mục nhất thế giới gồm những người đeo mặt nạ và các xe 
hoa. 

Đức: Người Đức lại thích trang trí những cây rỗng ruột, tô màu trứng Phục Sinh. Một 
người đàn ông cao tuổi đã đưa hình thức nghệ thuật này đến một mức độ thái quá. 
Volker Kraft, 75 tuổi, trang hoàng một cây táo trong vườn của ông với gần 10.000 
quả trứng. Năm ngoái, việc làm này đã thu hút 13.000 du khách. Ông cụ đã mất 2 tuần 
lễ và vô số chuyến trèo lên tuột xuống bậc thang để treo những quả trứng. Ông đã bắt 
đầu truyền thống này từ năm 1965. 

Philippines: Người Philippines tham gia các nghi lễ Phục Sinh đẫm máu mà các hối 
nhân cởi lưng trần rồi tự đánh vào lưng mình bằng những cây roi có móc sắc bén hoặc 
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Thắp Lên Ngọn Ðèn Cũ 
Trong một cuộc phỏng vấn, Mẹ Têrêxa thành Calcutta đã thuật lại một sự kiện như sau: 
Ở Úc Châu có một người thổ dân Aborigines kia sống trong một hoàn cảnh thật thảm 
thương. Ông cũng đã khá cao niên rồi, sống trong một túp lều xiêu vẹo. Khởi đầu câu 
chuyện tôi nói với ông: 
- Ðể tôi dọn dẹp nhà và sửa soạn giường ngủ cho ông. Ông ta trả lời một cách hững hờ: 
- Tôi đã quen sống như vậy rồi. 
- Nhưng ông cũng cảm thấy dễ chịu hơn với căn nhà sạch sẽ và ngăn nắp. Sau cùng ông 
ta bằng lòng để tôi dọn dẹp nhà cửa lại cho ông. Trong khi quét dọn tôi thấy một cái 
đèn cũ đẹp nhưng phủ đầy bụi bặm và bồ hóng. Tôi hỏi ông: 

bằng gậy tre. Nhiều người Công giáo Philippines thực hành việc đền tội suốt trong 
Tuần Thánh cho đến lễ Phục Sinh như một hình thức thờ phượng và cầu khẩn. Những 
người sùng đạo tin những nghi thức này là để làm sạch tội, chữa bệnh và thậm chí đạt 
được những điều họ cầu xin. Các tín đồ đi chân trần trong nắng nóng ngột ngạt, cứ 
mỗi vài trăm mét thì dừng lại tại một bàn thờ tạm trong khi cư dân địa phương đọc 
những bản văn nói về Chúa Giêsu Kitô chịu đau khổ.  

Giáo hội Công giáo tại Philippines đã cố gắng tách khỏi truyền thống này, gọi việc 
làm đó được xem là “lạc đạo - UnChristian”.  

Cộng hoà Séc: Ngày thứ Hai sau Phục Sinh được đánh dấu bằng một nghi thức khác 
thường trong đó trẻ em trai quất quanh chân các cô gái bằng những chiếc roi bện. 
Việc đánh như thế được cho là cầu chúc sức khoẻ và tuổi thanh xuân cho những ngày 
còn lại trong năm và cũng được xem như là một mức đo lường xem cô gái nào được 
để ý nhất - tức càng “được” nhiều roi càng tốt. 

Louisiana: (Miền đất ngày xưa thuộc Âu châu, nay là bang Lousiana của Hoa Kỳ) 
Một truyền thống cũ của châu Âu với cuộc thi “chạm” trứng vào nhau để xem quả 
trứng nào… cứng vỏ nhất! Thị trấn Marksville tuyên bố đó là nơi tổ chức cuộc thi 
“chọi trứng” đầu tiên tại Hoa Kỳ. Từng cặp đối thủ đứng trên bậc thềm của toà án vào 
ngày Chúa Nhật Phục Sinh và chọi hai đầu quả trứng với nhau. Nếu quả trứng nứt ra, 
thì chủ nhân của nó phải rời cuộc thi. Tiến trình tiếp tục cho đến khi chỉ còn lại một 
quả trứng… chưa bể! 

Colombia: Thay vì thưởng thức trứng sôcôla, người Colombia lại thích ăn cự đà 
(iguana), rùa và các loài gặm nhấm lớn nhất thế giới cho bữa ăn tối Phục Sinh truyền 
thống của họ. Người Colombia du lịch hàng giờ trên xe buýt liên tỉnh để xum họp 
trong kỳ nghỉ với gia đình và chuẩn bị bữa ăn đặc biệt, họ mang các động vật kỳ lạ từ 
các tỉnh xa về biếu người thân của họ ở thành thị lớn. 

Trong số các món ăn bất thường đó gồm có trứng rùa chiên (omelettes), canh cự đà, 
món hầm Cayman, yucca và capybara chiên, là những loài động vật gặm nhấm lớn 
nhất thế giới.                                                                                                    Mai Trang 



 16

- Có bao giờ ông thắp đèn này chưa? Ông ta trả lời một cách cộc lốc: 
- Nhưng thắp đèn cho ai? Có ai bước chân vào nhà này bao giờ đâu. Tôi sống ở đây đã 
từ lâu không hề trông thấy một người nào cả. Tôi hỏi ông: 
- Nếu như các nữ tu đến thăm ông thường xuyên, ông có vui lòng thắp đèn lên không? 
- Dĩ nhiên rồi. 
Từ ngày đó các nữ tu quyết định mỗi chiều sẽ ghé qua nhà ông. Từ đó ông ta bắt đầu 
thắp đèn và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn. Ông còn sống thêm hai năm nữa. Trước khi 
chết ông nhờ các nữ tu ghé thăm nhắn tin cho tôi: 
- Xin nhắn với Mẹ Têrêxa, bạn tôi rằng, ngọn đèn mà Mẹ đã thắp lên trong đời tôi vẫn 
còn chiếu sáng. Ðó chỉ là một việc nhỏ mọn, nhưng trong bóng tối cô đơn của đời tôi, 
một tia sáng đã thắp lên và vẫn còn tiếp tục chiếu sáng mãi. 
Chúng ta đều cảm nghiệm được niềm vui sướng vì được yêu thương, được chính Chúa 
thương yêu. Và chúng ta cũng hiểu được giới răn của Chúa: "Hãy thương yêu nhau, như 
Thầy yêu thương các con". 
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