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M ùa Giáng Sinh đã tới, 
tưng bừng cuốn hút 
với những lễ hội phô 

diễn đầy màu sắc và âm thanh, 
những chương trình vui chơi 
hưởng thụ cuối năm quá hấp 
dẫn. Đại Lễ Giáng Sinh đã tạo 
nên một nét văn hóa hấp dẫn từ 
Tây sang Đông, từ Bắc xuống 
Nam, qua nhiều thế kỷ, theo làn 
sóng thương mại và chính trị 
lan nhanh từ các nước mạnh, 
nước giàu, nước phát triển 
sang các nước nhỏ, nước 
nghèo, nước thuộc địa, nước đang phát triển, mau chóng làm 
nên nét văn hóa riêng của các 
nước chịu ảnh hưởng. 

Mùa lễ hội vui chơi và thụ 
hưởng trong dịp ghi dấu Chúa 
Giêsu Giáng Sinh, thật ra là một 
sinh hoạt chính đáng đáp ứng được nhu cầu tất yếu của mọi 
người, cho mọi người được vui 
chơi, nghỉ ngơi thoải mái. Lễ hội 
Giáng Sinh dần dần trở thành 
phong tục tập quán, tồn tại và 
phát triển qua dòng thời gian và 
lịch sử của nhiều dân tộc.  

Ngày nay mùa lễ hội này được 
cả thế giới công nhận một cách đương nhiên, một số các biểu 
tượng tôn giáo được phổ thông 
hóa và một số biểu tượng tôn 
giáo khác được biến đổi cho phù 
hợp với sinh hoạt xã hội. Tuy 
nhiên những biến đổi này lại mất đi căn tính và ý nghĩa của niềm 
vui Chúa Giêsu được ban cho 
nhân loại, làm lạc hướng những 
tâm tình thiêng liêng của con 
người khi bước vào Mùa Giáng 
Sinh, thí dụ: thay vì ghi trên 
những tấm thiệp mừng Lễ phải là 
Merry Christmas, hoặc Chrismas 
Season, thì ngày nay người ta dễ 

nhầm lẫn, không để ý, gởi cho 
nhau những tấm thiệp mang 
dòng chữ Season’s Greetings. 

Giáng Sinh, Giêsu – Ngôi Hai 
Thiên Chúa đến với nhân loại 
mang lấy thân phận con người, 
trọn vẹn làm người ngoại trừ tội 
lỗi, gánh chịu tất cả mọi giới hạn 
của con người trong không gian 
và thời gian. Kính Thánh nhiều 
lần cho chúng ta thấy rõ thân 
phận này: Chúa Giêsu mệt mỏi 
nên thiếp ngủ trên thuyền 
(“nhưng Người vẫn ngủ”, Mt 8, 24); Chúa Giêsu buồn giận nên 
bật khóc (“Đức Giêsu khóc thương”, Lc 19, 41); Chúa Giêsu 
thổn thức trước cái chết của bạn 
thân (“Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng”, Ga 11, 38); Chúa 
Giêsu chạnh lòng thương kẻ đói 
nghèo (“Người chạnh lòng 
thương”, Mt 9, 36), Chúa Giêsu đói (“Người thấy đói”, Mt 4, 2) và 
khát (“Người di đường mỏi mệt, 
nên ngồi ngay xuống bờ giếng”, Ga 4, 6); Chúa Giêsu khiếp sợ 
trước cái chết (“buồn rầu xao 
xuyến”, Mt 26, 37)…  

Giáng Sinh, mầu nhiệm nhập 
thể của Chúa Giêsu mang Ngài 
hạ mình xuống cận kề con 
người, ở giữa con người, chính 
là cơ hội, là khởi đầu cho tiến 
trình chúng ta được tham gia 
vào mầu nhiệm Cứu Rỗi, vì 
chính Chúa Giêsu cứu chúng ta 
ngay trong thân xác con người 
của chúng ta mà Ngài đã cưu 
mang, “Xác loài người ngày sau 
sống lại”. Khi Chúa Giêsu phục 
sinh, Người đã phục sinh chính 
thân xác con người Chúa đã 
nhập thể. Mầu nhiệm nhập thể 
báo hiệu cho chúng ta mầu 
nhiệm cứu độ, bản tính con 

người của Ngôi Hai Thiên Chúa 
là bảo đảm cho chúng ta được 
sống lại và tham dự vào bản 
tính Thiên Chúa... 

Bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu 
Giúp biểu tỏ cho chúng ta rất rõ 
về hồng ân này. Chiếc dép Chúa 
Giêsu mang nơi chân phải tuột ra 
khỏi chân Ngài, hình ảnh này 
muốn diễn tả khi làm người, 
Chúa đã mang lấy thân phận bất 
toàn của con người, những bất 
toàn như chúng ta vừa có dịp 
chiêm ngắm qua các đoạn Kinh 
Thánh nêu trên. Và rồi nơi những 
bất toàn đó, bàn tay Mẹ hướng 
chúng ta đến các dụng cụ nhục 
hình mà Chúa sẽ phải chịu, 
nhưng đồng thời cũng sẽ làm cho 
chúng ta được phục sinh trong 
vinh quang của Thiên Chúa. 

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, 
sách Rút kể cho chúng ta câu 
chuyện bà Rút, đó là một câu 
chuyện cảm động về tình người và 
lòng trung thực. Trong sách Rút, 
theo thói tục Do Thái về quyền bảo 
tồn giống nòi, người có trách nhiệm 
và có quyền bảo tồn giống nòi đã 
nhường quyền và trao trách nhiệm ấy cho ông Boát bằng một cử chỉ là 
cởi chiếc dép của mình mà trao 
cho ông Boát. Phải chăng Chúa 
Giêsu trong bức Linh Ảnh Mẹ 
Hằng Cứu Giúp cũng muốn nói với 
chúng ta về quyền và trách nhiệm 
làm mẹ chúng ta đã được trao cho 
Mẹ Maria, khi chiếc dép tuột khỏi 
chân Chúa ?!?  ■ 

Lm. Vinh S ơn PHẠM TRUNG THÀNH, DCCT, 8.12.2014 
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H ình ảnh Đức Maria đã xuất 
hiện trong lời hứa cứu độ 
đầu tiên của Thiên Chúa 

khi tuyên án ma quỷ đã xúi dục 
nguyên tổ phạm tội: “Ta đặt mối thù 
giữa mi với người nữ, giữa dòng 
giống mi và dòng giống người ấy. 
Dòng giống đó sẽ đạp dập đầu mi, và 
mi cố cắn gót Người” (St 3, 15). 
Trong quá trình diễn tiến chương 
trình cứu độ, một ngày kia Ngôn Sứ 
Isaia vang lên lời sấm: “Này đây, 
một trinh nữ sẽ mang thai, sinh hạ 
con trai và đặt tên là Emmanuel” (Is 
7, 14). Thánh Mátthêu trong bản gia 
phả mở đầu Tin Mừng đã áp dụng 
sấm ngôn ấy cho Chúa Giêsu sinh ra 
trong dòng tộc Đavít (Mt 1, 16) bởi 
Đức Maria, do quyền năng Chúa 

Thánh Thần (Mt 1, 23). Lời kết thúc 
Tin Mừng theo Thánh Mátthêu: 
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho 
đến tận thế” (Mt 28, 20) cho thấy, 
Đấng Emmanuel đó chính là Đức 
Giêsu Nadarét, đã chết, sống lại và 
hằng hiện diện với Hội Thánh cho 
đến tận thế. Thiếu nữ ấy chính là 
Đức Maria mà từ đời đời Thiên Chúa 
muốn tuyển chọn làm Mẹ của Ngôi 
Lời nhập thể. 

Trình thuật truyền tin (Lc 1, 26 – 
38) nói lên ý định nhiệm mầu ấy của 
Thiên Chúa; đáp lại, Đức Maria đã 
thưa lời “Xin vâng” thật khiêm tốn, 
tin yêu và phó thác (Lc 1, 38), một 
lời biểu lộ sự dâng hiến trọn vẹn đời 
mình cho Thiên Chúa. Chính từ giờ 

phút ấy, Ngôi Hai Thiên Chúa đã 
nhập thể trong cung lòng Đức Maria, 
do quyền năng của Thánh Thần. Ơn 
làm Mẹ Thiên Chúa là nguồn cho 
mọi ân phúc cao cả khác: vô nhiễm 
nguyên tội, đồng trinh trọn đời, hiệp 
công cứu chuộc, hồn xác lên Trời khi 
chấm dứt cuộc sống trần thế. 

Cả cuộc đời Mẹ luôn tin vào Lời 
Chúa: "Em thật có phúc, vì đã tin rằng 
Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã 
nói với em". Mẹ luôn vâng theo thánh 
ý Chúa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin 
vâng như lời Thiên Thần truyền". Mẹ 
sẵn sàng giúp đỡ người khác: viếng 
thăm và giúp đỡ bà Êlisabét.  

Đức Maria được tuyên xưng là 
"người diễm phúc" vì "Mẹ đã 

Maria "có phúc vì đã tin"

Ánh sáng đức tin
Lm. Giuse NGUYỄN HỮU AN  

Tình yêu đòi 
hỏi phải thể 
hiện bằng việc 
làm. Tình yêu 
được biểu lộ 
thành sự quan 
tâm, chăm sóc, 
năng tìm cách 
gặp gỡ, giúp 
đỡ, hy sinh cho 
người thân, 
làm cho người 
khác sống tốt 
đẹp, hạnh phúc 
hơn. 
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tin" (Lc 1, 45). Trong “Kinh Năm 
Đức Tin” (2012 – 2013) có lời 
cầu nguyện với Đức Mẹ: “L ạy 
Mẹ Maria, Mẹ được chúc phúc vì 
đã tin. Xin giúp chúng con luôn 
tin những lời Chúa dạy và Hội 
Thánh truyền, biết phó thác mọi 
sự cho tình yêu quan phòng của 
Chúa, biết quan tâm đến nhu cầu 
của mọi người anh chị em chung 
quanh chúng con, nhờ đó họ sẽ 
được nhận biết Chúa, để chính họ 
cũng nhận được ơn Đức Tin đem 
lại sự sống đời đời”. 

Ðức Maria được Thiên Chúa 
chúc phúc. Mẹ không chỉ tin mà 
còn hành động theo điều Mẹ đã tin. 
Vì thế, Mẹ trở nên thầy dạy về Đức 
Tin và Đức Ái. 

1. “Đức Tin hoạt động qua Đức Ái”  (Gl 5, 6) 

Khi được diễm phúc cưu mang 
Con Thiên Chúa trong lòng, Mẹ 
Maria đã hân hoan lên đường đem 
niềm vui đến với người chị họ cũng 
đang tràn đầy hạnh phúc, chia sẻ 
khó khăn với chị mình tuổi cao mà 
mang thai. Dù đường sá xa xôi, vất 
vả, qua miền đồi núi, Mẹ vẫn lên 
đường viếng thăm và giúp đỡ. 
Lòng tin thúc đẩy bước chân Mẹ 
thực thi bác ái. “Đẹp thay trên đồi 
núi, bước chân người loan báo tin 
mừng, công bố bình an, người loan 
tin hạnh phúc, công bố ơn cứu 
độ” (Is 52, 7).  

Hình ảnh Mẹ Maria đang cưu 
mang Đấng Cứu Thế, vượt núi 
băng ngàn để loan báo tin vui cũng 
chính là hình ảnh Ngôn Sứ Isaia đã 
loan báo. Cuộc viếng thăm là sự 
gặp gỡ giữa hai người mẹ, hai 
người con đang được cưu mang, 
giữa hai Giao Ước cũ và mới. 

Gặp gỡ giữa hai người mẹ: Mẹ 
Maria thăm viếng là đem niềm vui 
có Chúa cho gia đình người chị họ. 
Mẹ còn ở lại phục vụ người chị 
trong thời gian mang thai và sinh 
con. Bà Êlisabét được ơn Thánh 
Thần đã xưng tụng Đức Maria là 

Mẹ Thiên Chúa và đã ca tụng Đức 
Tin của Mẹ Maria. 

Gặp gỡ giữa hai người con: 
Nghe lời chào của người Mẹ cưu 
mang Đấng Cứu Thế, con trẻ Gi-
oan trong lòng mẹ Êlisabét nhảy 
mừng vui sướng. 

Gặp gỡ giữa hai Giao Ước: 
Cuộc viếng thăm của Mẹ Maria là 
cuộc gặp gỡ và nối tiếp giữa hai 
Giao Ước. Thời đại mới mở ra 
Giao Ước mới. Con Thiên Chúa 
làm người khai mở Giao Ước của 
thời đại ân sủng và tình yêu. 

“Đức Tin hoạt động qua Đức 
Ái”  trở thành một tiêu chuẩn mới 
để hiểu biết và hành động, thay đổi 
toàn thể cuộc sống của con người 
(x. Rm 12, 2; Cl 3, 9 – 10; Ep 4, 20 
– 29; 2Cr 5, 17). Đức Tin không có 
Đức Ái thì không sinh hoa kết quả, 
và Đức Ái mà không có Đức Tin 
thì sẽ là một tình cảm luôn bị sự 
nghi ngờ chi phối. Đức Tin và Đức 
Ái cần nhau, đến nỗi đức này giúp 
đức kia đi trọn con đường của 
mình. Quả thật, có nhiều Kitô hữu 
hiến đời mình để yêu thương phục 
vụ những người cô đơn, bị gạt ra 
ngoài lề xã hội hoặc bị tẩy chay, 
coi họ như những người đầu tiên 
cần phải chú ý đến và như người 
quan trọng nhất cần được nâng đỡ, 
vì chính nơi họ phản ảnh dung 
nhan của Đức Kitô (x. Cánh Cửa 
Đức Tin, số 14). 

Đức Tin đi đôi với Lòng Mến. 
Lòng Mến càng nhiều thì Đức 
Tin càng mạnh. Khi yêu mến 
Chúa, chúng ta sống Lời Chúa: 
"Ai yêu mến Thầy thì hãy giữ lời 
Thầy"; với trọn niềm tin: “Tất cả 
những gì anh em xin thì sẽ được 
như ý” (Mc 11, 24). 

2. Đức Ái là hoa trái Đức Tin 

"Đức Tin không có Đức Ái thì 
không mang lại hoa trái. Đức Ái 
không có Đức Tin thì sẽ là một thứ 
tình cảm không thuyết phục. Đức Tin 
và Đức Ái cần có nhau, đức này giúp 

đức kia thực hiện hành trình của 
mình.” (x. Cánh Cửa Đức Tin, số 
14). “Đức Tin là Đức Ái trong gốc 
rễ, còn Đức Ái là Đức Tin mang hoa 
trái. Vì thế, Đức Tin khi được canh 
tân thì cũng làm cho Đức Ái được 
tăng triển và ngược lại, khi Đức Ái 
được nồng cháy thì Đức Tin cũng 
được củng cố. Đức Tin đem ánh 
sáng, Đức Ái đem hơi ấm” (x. tham 
luận của Đức Cha Đaminh Nguyễn 
Chu Trinh, tại Hội Nghị Thường 
Niên Caritas Việt Nam 2012). 

Khi đến thăm bà Êlisabét, Mẹ 
Maria đem Chúa đến cho người 
thân của mình. Nhờ Mẹ mang 
Chúa đến, nên không chỉ bà 
Êlisabét vui mừng, mà hài nhi 
Gioan trong lòng bà cũng vui 
theo mà “nhảy lên” hân hoan. 
Nhảy mừng diễn tả niềm vui. Đây 
là niềm vui Ơn Cứu Độ. Sự hiện 
diện của Mẹ Maria mang đến 
niềm vui và còn có sự biến đổi 
khiến hai mẹ con bà Êlisabét, 
được tràn đầy Thánh Thần, và 
nhờ đó nhận ra được sự hiện diện 
của Thiên Chúa nơi Mẹ. Gia đình 
Bà Êlisabét là gia đình đầu tiên 
được Chúa Giêsu Cứu Thế viếng 
thăm. Đây là gia đình diễm phúc 
đón nhận niềm vui Ơn Cứu Độ. 

Mẹ Maria là mẫu mực Đức Ái, 
năng thăm viếng những người 
chúng ta yêu mến, những người 
bệnh tật, già cả, những người 
nghèo hèn, đau khổ, những người 
khô khan thờ ơ, những gia đình 
rối rắm bất hoà… Họ rất cần 
được thăm viếng. Đến thăm nhau 
là một phương cách tuyệt vời để 
biểu lộ tình huynh đệ, tình yêu 
thương của đạo Chúa. 

Đến thăm nhau không chỉ là 
một phương cách biểu lộ tình 
yêu, nói lên sự quan tâm, mà còn 
là một dịp thuận lợi để đem Chúa 
đến cho người mình thăm viếng. 
Nhờ ta đem Chúa đến, mà niềm 

Xem tiếp trang 30 
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B a tên HIV đi nhờ 
xe Tòa Giám Mục để “về phép” 5 

ngày. Sau những câu 
chuyện om sòm, mọi 
người gật gà ngủ, hắn lúi 
húi mở balô, lấy tràng hạt 
Mai Khôi, lầm rầm tụng 
niệm. Tôi vẫn nhớ mãi 
khuôn mặt đầy chân 
thành và đôi bàn tay chắp 
lại của hắn trong những 
Thánh Lễ “chuyên dụng” 
cho những bệnh nhân trên 
Bệnh Viện Nhân Ái này. 

Hắn là “Vô Danh 
Nam” (vô danh, nam). 
Khi cố ý chích ma túy 
thật nhiều vào, để quá 
liều mà chết, ông anh đưa 
vào bệnh viện Nhân Dân 
Gia Định, rồi đi luôn, 
không khai báo gì, cho 
khỏi… tốn tiền. Bệnh 
viện khám phá ra hắn bị 
nhiễm HIV, bèn chở 
250km thẳng lên Nhân Ái 
tuốt gần biên giới, nơi 
tưởng như tận cùng trái đất. Nhân viên và nhất là 
các Tu Sĩ ở Nhân Ái 
chăm sóc hắn từng chút 
một. Rồi, hắn được nghe, 
và… đón nhận Tin Mừng. 

Ở đây, mỗi ngày, hắn 
lần ba hoặc bốn chuỗi 
Mai Khôi, tham gia hòa 
giải, và nhất là phụ các 
nhân viên thăm nom, 
chăm sóc, tắm té cho các 
bệnh nhân nằm liệt, bại 
xuội, mù lòa trong khu 
Cấp Cứu. Bệnh nhân nào 
chết, hắn cùng nhân viên đưa xuống nhà xác, thắp 
nhang nguyện cầu. Hỏi 
hắn tại sao lại tin vào 
Chúa? Hắn trả lời “vì 
Chúa cứu con mà!” 

Chẳng dám có cái nhìn 
quá “lý tưởng” về hắn 
cũng như nhiều bệnh 
nhân khác ở đây. Lúc 
ngừng xe, những lời chửi 
tục liên hồi của các bè 

bạn hắn, cũng như cách 
ngồi thụp giữa đường để 
chia nhau rít ‘đỏ nòng’ 
một điếu thuốc lá, như thể đó là ‘tập khí’ ngàn đời 
chẳng dễ thoát được. 
Nhưng sao tôi rất TIN. 
Rất tin vào hắn và các 
bạn hắn. Đã nhiều khi, tôi 
cúi mình xuống, xin các 
hắn cầu nguyện và chúc 
phúc cho mình! 

Trong Thánh Lễ, chia sẻ 
Lời Chúa theo cung cách 
“giang hồ” với các bệnh 
nhân, nhiều bạn nói rằng 
“ĐƯỢC” vào đây, thấy 
lòng an bình hạnh phúc! 
Tại sao? Vì được biết 
Chúa, đuợc đọc kinh cầu 
nguyện và giúp đỡ các bạn 
khác. Giọng điệu của mấy 
hắn rất thật và rất chân 
thành. Đâu phải chỉ có “Vô 
Danh Nam”, mà còn nhiều 
người khác nữa. Kính tín, 
hạnh phúc, vui mừng! 

Tôi vẫn ngạc nhiên (lại 
còn ngầm chút ghen tỵ) để tự hỏi điều gì, Sự Thật 
nào đã và đang xảy ra nơi 
một anh chàng HIV khác, 
mấy năm nay nằm liệt 
trong phòng cấp cứu? 
Ngồi xe lăn cũng không được, vì như bác sĩ nói, 
xương đã “giòn như bánh 
tráng”. Nhưng trong căn 
phòng hôi thối mà mấy 
bạn khác rên rỉ cô đơn 
trong những cơn hấp hối 
kéo dài, và chính hắn 
cũng đang trải qua cơn 
hấp hối kéo dài, thì hắn 
và một vài bạn khác vẫn 
cười rạng rỡ thật tươi. 
Ngay cả những kẻ khỏe 
mạnh như chúng ta đây 
vẫn chẳng cười hồn hậu 
hạnh phúc như hắn. 

Bác tài mở băng nhạc 
Noel. Từ nơi “tận cùng trái đất” như chốn bệnh viện 
Nhân Ái này, mới thấy niềm 
khát vọng bình an của con 

người thật lớn lao sâu thẳm, 
và mới thấy cuộc Nhập Thể 
của Thiên Chúa thật cần thiết 
và giá trị xiết bao, cho toàn 
thể trái đất. Bệnh viện là một 
ngọn đồi. Ba mặt thấp sâu 
bên dưới, là dòng sông từ 
Thủy Điện Thác Mơ dịu 
dàng uốn lượn bao quanh. 
Dài hơn 1km trên đồi là 
những dãy nhà mái đỏ lô nhô 
nổi bật lên giữa khoảng trời 
rất cao và đất rất bao la đồi 
nuơng chập chùng xanh 
muớt. Nhưng mảnh đất xinh đẹp này lại là vùng đất chết. 
Những con người đã đi đến 
tận cùng. Tận cùng của trụy 
lạc, tận cùng của ăn chơi đàng điếm, tận cùng của tội 
ác ngập đầu, tận cùng của cô 
liêu và tận cùng của mạng 
sống. Và chúng ta, chúng ta 
có khác gì các bạn đó, ở vùng đất tận cùng này! Chúng ta 
cũng đang sống trên hành 
tinh xinh đẹp, nhưng mỗi 
người chúng ta đều khốn khổ 
vì đều chịu đựng những nỗi 
tận cùng, và cuối cùng, thì ai 
cũng phải chết. 

Tôi vẫn thầm lặng cám ơn các anh chị Tu Sĩ hiện 
diện lặng thầm ở vùng đất 
chết tận cùng này, cũng 
như, tôi vẫn cám ơn tất cả 
các Tu Sĩ mình được gặp 
nơi này nơi khác. Họ cũng 
rất người, cũng xao xác 
với vui và khổ, cũng mệt 
mỏi rã rời sau một đêm 
trực thức trắng với bệnh 
nhân. Nhưng điều lạ lùng 
là họ cứ được “thánh hiến 
trong Sự Thật” và nguyện 
suốt đời xin được “thánh 
hiến người khác trong Sự 
Thật”. Họ, nhất là các chị 
Nữ Tu, cứ âm thầm, như 
men, như muối, và như 
mặt đất nữa, âm thầm hầu 
hạ, âm thầm chăm sóc, âm 
thầm cách thân ái và kính 
cẩn với Con Người, nhất 
là những người đang ở 
“tận cùng trái đất”. 

Ngày nào đi làm về, 
các anh chị lại âm thầm 
ngồi thật lâu trước Giêsu 
Thánh Thể. Sáng nay, 
Chúa Nhật đầu tháng, các 
anh chị lại ngồi âm thầm 
lặng lẽ suốt buổi với 
Giêsu Thánh Thể ! Tôi 
chiêm ngắm các anh chị 
trong Nhà Nguyện cũng 
như đã chiêm ngắm các 
bạn HIV trong giờ Thánh 
Lễ và trong phòng Cấp 
Cứu. Họ đều là những 
“Người Nghèo”, những 
kẻ “Bé Mọn”. Có những 
“Người Nghèo” cứ nhiệt 
tâm đem Tin Mừng vào 
“tận cùng trái đất”, và có 
những “Người Nghèo” lại được “mạc khải” ra cho 
Sự Thật Huyền Nhiệm 
vốn được ẩn dấu trong 
lòng Cha từ muôn thuở. 

Cuối cùng, đời này có ai 
là “Vô Danh Nam” hay là 
“Vô Danh Nữ” nữa đâu, kể 
cả những tay “Vô Danh Tội 
Lỗi”, “Vô Danh Đói 
Nghèo”, “Vô Danh Cô Đơn”… Ai cũng được gọi 
tên, được ấp ủ vào lòng, được nâng niu và được kéo 
mãi lên, vào tận trong đáy 
tim của Giêsu. Và bàn tay 
nâng niu rồi kéo lên những 
kẻ tận cùng đó, chủ yếu lại là 
những con người thầm lặng, 
những con người “được 
thánh hiến trong Sự Thật”. 

Và tôi hỏi, Sự Thật nào, 
Sự Thật gì, mà khiến 
những kẻ tận cùng lại được 
biến đổi mà trở nên an vui 
hạnh phúc như thế? Sự 
Thật nào, Sự Thật gì, mà 
hang đá Bêlem và cây 
Thánh Giá lại đang tỏa ra 
như một Nụ Hôn Lạ Lùng 
hôn lên mặt đất rất xinh đẹp và bừng sáng này ?  ■ 

 

Lm. ĐẶNG CHÍ SAN, OP.  

Ghi chép từ nơi “tận cùng trái đất”
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Đ ang sống trong Mùa Giáng 
Sinh, tôi chợt nhớ tới ca khúc 
“Mùa Sao Sáng” của nhạc sĩ 

Nguyễn Văn Đông, một ca khúc 
thường được nghe vang lên trong mùa 
Giáng Sinh, chắc hẳn nhiều người đã 
quen thuộc ca khúc này. Lời thoại mở đầu ca khúc này mang tâm tình của 
một người ngoại đạo: “L ạy Chúa, con 
là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa 
ngự trên cao”. 

Ca khúc “Mùa Sao Sáng” được 
viết ở âm thể Trưởng, với giai điệu 
giản dị nhưng vẫn sáng đẹp và nhẹ 
nhàng, nghe như thánh ca, và ca từ 
cũng đẹp: “M ột mùa sao sáng, đêm 
Noel Chúa sinh ra đời, người hẹn 
cùng tôi ngày về khi đất nước yên 
vui. Quỳ lạy Mẹ Maria, lòng Mẹ từ 
bi bao la, tấu khúc nhạc lên xin ơn 
trên ban cho nhà Nam”. Ông 
không chỉ hướng về Chúa mà còn 
hướng về Mẹ Maria. 

Ai cũng trải qua nhiều “Mùa Sao 
Sáng”, càng nhiều tuổi càng trải qua 
nhiều mùa Đông: “Từ mùa Đông 
trước qua mùa Đông tiếp theo sau 
này, người bạn còn đi mà niềm tin 
vẫn thắm trên môi”. Vấn đề là còn 
giữ được niềm tin, dù là niềm tin đời 
thường hoặc niềm tin tôn giáo. 
Nhưng chiến tranh và loạn lạc, cho 
dù “gi ặc tràn về quê hương tôi, giặc 
diệt niềm tin Kitô”, nhưng “l ớp lớp đoàn chiên quyết sáng danh Chúa 
trên trời cao”. Và ông lại hướng về Đức Mẹ: “L ạy Mẹ đồng trinh ban ơn, người Việt cùng thương nhau 
hơn, đất nước này đây sáng đức tin 
Chúa trên trời cao”. 

Không biết ông có niềm tin Kitô 
giáo hay không, nhưng các ca từ 
ông viết nghe đầy “chất” Công 
giáo. Phải chăng ông là người 
ngoại đạo nhưng luôn hướng về 
Chúa, luôn tin rằng “lớp lớp đoàn 
chiên quyết sáng danh Chúa trên 
trời cao” để “đất nước này đây 
sáng đức tin Chúa trên trời cao”? 
Và tôi gọi ông là người-ngoại-đạo-
có-niềm-tin. 

Mùa Sao Sáng lại về, ông tâm 
sự: “ Đêm nay tôi nhớ người chưa 
trở lại, chênh chếch mùa sao lạc 

loài, ôi những mùa sao lẻ đôi! Cho 
tôi thương nhớ mùa sao ngày nào, 
thương những mùa sao hồng đào, 
ôi những mùa sao cách xa!”. 
Chiến tranh là thế, người tiền 
tuyến, kẻ hậu phương, yêu nhau mà 
không được gần nhau. Buồn lắm! 
Và nỗi nhớ ùa về ngập lòng, 
khoảng xa vắng mênh mông… 

Mùa Sao Sáng dành cho mọi 
người, của mọi người, dù lương 
hay giáo: “M ột mùa Đông giá 
hang Bêlem Chúa sinh ra đời, một 
trời đầy sao nghìn hào quang chiếu 
sáng ngôi cao. Lạy Mẹ Đồng Trinh 
ban ơn, người Việt càng thương 
nhau hơn, đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao”. Da 
diết quá, tha thiết quá, tâm tình 
quá, chân thành quá! 

Mùa Sao Sáng nên rất nhiều sao lấp 
lánh và nổi bật trên nền trời đêm đen: 
“M ột mùa sao sáng ôi mùa sao chói 
chang muôn đời, vạn lời truyền rao 
nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao. 
Lạy Mẹ Đồng Trinh ban ơn, người Việt 
cùng thương nhau hơn, đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao”. 

Ở nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông có điều gì đó đặc biệt, đó là ông luôn 
hướng tâm lên Đức Mẹ, ông cứ lặp đi 
lặp lại như một điệp khúc: “L ạy Mẹ Đồng Trinh ban ơn, người Việt cùng 
thương nhau hơn, đất nước này đây 
sáng đức tin Chúa trên trời cao”. 

Một Mùa Sao Sáng nữa lại về, 
Ánh sáng Đức tin rạng ngời, xin 
cầu chúc mọi người được sống 
trong công lý và hòa bình đích 
thực: Giáng sinh An lành và Năm 
mới Hạnh phúc –  Merry Christ-
mas and Happy New Year. 

 

TRẦM THIÊN THU 

__________________________ 

Ghi chú: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sinh ngày 15.3.1932 tại quận 1, 
Sàigòn, nguyên quán ở Lợi Thuận, 
Bến Cầu, Tây Ninh. Năm 1946, gia đình gửi ông vào trường Thiếu Sinh 
Quân Việt Nam ở Vũng Tàu. Ông có 
các bút danh khác là Phượng 

Linh, Phương Hà, Vì Dân và Đông 
Phương Tử. Ông là một nhạc sĩ của 
dòng nhạc tình ca Việt Nam, tác giả 
của nhiều ca khúc tân nhạc nổi tiếng 
như Chiều Mưa Biên Giới, Hải Ngoại 
Thương Ca, Khúc Tình Ca Hàng 
Hàng Lớp Lớp, Ai Đi Ngoài Sương 
Gió, Bóng Nhỏ Giáo Đường, Chiều 
Mưa Biên Giới, Cay Đắng Tình Đời, 
Bẽ Bàng,... Ngoài ra ông còn là soạn 
giả của một số tuồng cải lương thịnh 
hành như Tiếng Hạc Trong 
Trăng, Nửa Đời Hương Phấn. 

Ông là Truởng Đoàn văn nghệ Vì 
Dân với thành phần ca nhạc sĩ tên tuổi 
như Mạnh Phát, Minh Kỳ, Hoài Linh, 
Thu Hồ, Quách Đàm, Minh Diệu, 
Khánh Ngọc và các nghệ sĩ danh tiếng 
như Kim Cương, Vân Hùng, Ba Vân, 
Bảy Xê, Trần Văn Trạch, diễn viên điện ảnh Trang Thiên Kim… Từ năm 
1958, ông là trưởng ban ca nhạc 
Tiếng Thời gian của Đài Phát Thanh 
Sàigòn, gồm những danh ca, nhạc sĩ 
danh tiếng như Lệ Thanh, Hà Thanh, 
Minh Diệu, Khánh Ngọc, Mạnh Phát, 
Thu Hồ, Quách Đàm, Anh Ngọc... 

Ông còn là giám đốc hãng băng đĩa nhạc Continental và Sơn Ca nổi 
tiếng, cộng tác với những nhạc sĩ tên 
tuổi như Lê Văn Thiện, Văn 
Phụng, Nghiêm Phú Phi, Y Vân,... Hai 
cơ sở của ông cho ra đời nhiều 
chương trình tân nhạc cũng như cổ 
nhạc gồm các vở tuồng và cải lương. 
Chính Nguyễn Văn Đông là người đã 
tiên phong thực hiện album riêng cho 
từng ca sĩ mà trước đó chưa từng ai 
làm. Ông đã thực hiện loạt băng nhạc 
Sơn Ca nổi tiếng trong đó có Khánh 
Ly (Sơn Ca 7), Thái Thanh và Ban 
nhạc Thăng Long (Sơn Ca 10), Lệ 
Thu (Sơn Ca 9), Phương Dung (Sơn 
Ca 5 và 11), Giao Linh (Sơn Ca 6), 
Sơn Ca (Sơn Ca 8)... và một số album 
riêng cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca 
sĩ Thanh Tuyền là một trong các học 
trò của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. 

Maria "có phúc vì đã tin"

Ánh sáng đức tin
Trên con đường về quê
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"Trên con đường 
về quê mà có 
bóng M ẹ, con 

vững một niềm 
tin, v ững ni ềm 
cậy trông.  Trên 

con đường về 
quê mà có bóng 

Mẹ, con v ững 
một niềm tin, 
tiến lên bình 

an…"   
Chẳng biết bài thánh ca Trên 

Con Đường Về Quê cải biên, qua 
giọng ca đầm ấm, chân tình và 
thành kính của ca sĩ Nguyễn Hồng 
Ân, có được cố nhạc sĩ Nguyễn 
Khắc Xuyên (1923-2005) chấp 
thuận hay chưa? Nhưng có lẽ thính 
giả đều chẳng ai phàn nàn về 
chuyện lời nhạc đã sửa khác đi. 
Thay vì “Trên con đường về quê 
mà vắng bóng Mẹ, trên con đường 
về quê mà vắng bóng Mẹ, con biết 
cậy vào ai, biết nương nhờ ai?” 
vừa chưa đúng tín lý, vừa sơ sót, đã được cải lại thành: “Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ…”  

Từ thể phủ định, nghi vấn trở 

thành thể khẳng định, xác tín, ai 
cũng cảm nhận được niềm tin tích 
cực hơn, nồng nàn hơn và cậy 
trông, phó thác hơn vào Mẹ. 

Khẳng định cũng là một phương 
pháp tự kỷ ám thị, tin tưởng và hân 
hoan, dễ dàng phấn đấu, tiến thân 
trên đường thành công trong đời, 
mặc bao gian khó, trở ngại và hiểm 
nguy. Vậy áp dụng phác đồ điều trị 
tâm lý phục vụ tâm linh, chẳng hề 
sai trái, hay phù phiếm, mê tín dị đoan, mà trái lại còn hữu ích và đáng khuyến khích áp dụng. 

Sự thật, niềm tin vào Mẹ đã được khẳng định qua hơn 20 thế 
kỷ. Biết bao người đã và đang chạỵ đến cùng Mẹ, đã không phải thất 
vọng ra về. Ở những linh địa 
Lourdes (Lộ Đức), Fatima, La Sal-
ette, Mễ Du (Medjugorja), hay La 
Vang, Trà Kiệu, Tà Pao, Bến Tre, 
Măng Đen,… chẳng bao giờ thiếu 
vắng người đến xin khẩn cầu Mẹ, 
không phân biệt tôn giáo, giàu 
nghèo hay sang hèn. 

Đường xa vắng sao, sương mờ, đường xa thăm thẳm khuất bóng 
quê, con bâng khuâng đưa mắt 
trông tìm đây đó, có ai bạn đường 
cùng đi khỏi lo. Mẹ ơi bóng đêm 
rợn rùng, vực sâu đang gầm dưới 
lá rung, con lao đao sắp ngã trên đường nguy khố, đoái thương con 
cùng, Mẹ Đấng Chí Tôn. 

Bơ vơ, cô đơn, lạc lõng, lo sợ, 
khiếp đảm giữa chốn ba đào, nhiều 
khi tín hữu cảm thấy bị bỏ rơi, bị 
chạm trán sự dữ, bị cạm bẫy đón 
chờ, thế mà chẳng có ai đồng hành, 
an ủi, cứu giúp! Thân nhân đâu 
rồi? Bạn bè, người thương, kẻ mến đâu cả rồi? Không còn ai nương 
tựa. Chẳng một lời đáp lại. Chỉ còn 
biết kêu xin Mẹ và Con Mẹ đoái 
thương cứu vớt.  

Mẹ Maria ân tình, Mẹ như ánh 
trăng chiếu bóng đêm, con lo chi 
vấp ngã khi Mẹ dìu dắt chúng con 
trên đường dù muôn khó nguy. Mẹ ơi hãy đưa con về, về quê dấu yêu, 
chốn ước mơ, con tin yêu dõi mắt 
theo Mẹ nhân ái, hãy thương con 

cùng, Mẹ Chúa Chí Nhân.  

Mẹ tỏa sáng hơn ánh trăng rằm, đến nắm tay tín hữu, ân cần dìu qua 
thung lũng đầy nước mắt. Con há 
sợ chi nữa, khi được Mẹ đồng hành 
trên đường về quê Trời. Kính dâng 
lên Mẹ những đoa hồng đủ sắc 
màu. Cầu xin Mẹ luôn hiện diện 
cùng con trong lời nguyện cầu với 
Thiên Chúa, luôn phù hộ con đến 
với tha nhân, cũng như chăm sóc 
con luôn vững Tin Cậy Mến trong 
từng giây phút hiện tại.  

"Trên con đường về quê mà 
có bóng Mẹ, con vững một niềm 
tin, vững niềm cậy trông. Trên 
con đường về quê mà có bóng 
Mẹ, con vững một niềm tin, tiến 
lên bình an…"  

Hòa vào những hợp âm sâu 
lắng, nhẹ nhàng, du dương, kết hợp 
kỹ thuật phối khí nhuần nhuyễn 
của nhạc sĩ Minh Thụy, nhóm bè 
Tú Uyên – Cadillac cất lên điệp 
khúc thật da diết, thành khẩn, kết 
thúc lời cầu nguyện thiết tha khẩn 
cầu. Xin hiệp thông cùng… ■ 

 

AM. TRẦN BÌNH AN 

Trên con đường về quê
Ơn biến đổi
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T iếng máy cưa rít 
lên từng hồi như 
xoáy vào không 

khí oi nồng uể oải ban 
trưa khiến hắn càng thêm 
bứt rứt. Từ khi thằng 
nhóc sửa máy cưa dọn về 
xóm này, hầu như hắn 
chưa được một giấc ngủ 
trưa nào ngon lành!  

 Nè, mày không nghỉ 
trưa hả, thằng nhãi? – 
Hắn hét vọng ra. 

 Dạ, thưa chú thông 
cảm! Một chút xíu nữa 
thôi. Anh thợ này từ tận 
trên Phước Bình xuống! 

“Chỉ giỏi ngụy biện!” – 
Hắn lầm bầm. Khi thì “chú 
này đang làm cây cho người 
ta nửa chừng”, lúc lại “anh 
kia đi mấy chục cây số đến”… Ai mà chẳng biết tụi 
trẻ bây giờ ham làm giàu đến mức nào! Cái thị trấn 
nửa quê nửa tỉnh này cứ thay đổi từng ngày, từng giờ là vì 
thế. Ở cái tuổi ngoài 50, hắn 
cảm thấy mình khó thích 
nghi, cho dù hắn cũng không 
thuộc loại nệ cổ… 

Tiếng chuông Nhà Thờ 
chợt vang lên khiến hắn 
bừng tỉnh. “Ai chết thế 
nhỉ?” À, không, trưa nay, 
có giờ chầu kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại 
Fatima. Vợ hắn đã lục đục 
sửa soạn nãy giờ. Đàn bà 
muôn đời vẫn thế! Lễ lượt 
gì thì cũng tranh thủ để… 
làm dáng! Cơ mà như thế 
cũng còn đỡ. Mấy ông bà 
trong Hội Đồng Mục Vụ 
còn tranh thủ để thắng bộ 
thật đường bệ, chễm chệ 
cứ như… triều đình La Mã. 
Chỉnh sửa người này, lên 
lớp người nọ, phô diễn cho 
bằng hết những gì mà họ 
cho là đạo đức. Hắn rất dị ứng với loại người này!  

Vợ hắn đã chuẩn bị 
xong, nàng đã biết tính 
hắn nên không hề rủ hắn 
cùng đi Nhà Thờ. Chợt, 
hắn buột miệng:  

 Chờ chút, anh đi với! 

Nói xong, hắn ngồi dậy 
với chút tiếc nuối. Đàng 
nào thì cũng không thể ngủ được! Vả lại, hắn cũng 
không phải loại lạt lẽo 
chuyện đạo hạnh. Chỉ vì 
hắn quá nhạy cảm nên 
không thể chấp nhận 
những kiểu giữ đạo chậu 
kiểng, hình thức… Mà 
không phải sao? Ngày xưa, 
Chúa cũng từng lên án bọn 
Pharisiêu như vậy mà! Dù 
sao, hắn cũng cảm thấy 
dường như mình đã già. 
Cái già thể lý kéo theo cái 
già tâm lý. Những cơn đau 
bất chợt, những đêm khó 
ngủ, cái tính hay quên, hay 
gắt gỏng… Xỏ chân vào 
giày một cách khó khăn, 
cơn đau ở khớp gối nhói 
lên khiến hắn càng rầu rĩ. 
Hình như mọi chứng mắc 
vào ở lứa tuổi này đều 
không thể lành lặn. Cách đây mấy năm, hắn bước 
qua mương nước, chẳng 
may bị trượt. Khớp gối 
sưng phồng, đau nhức. 
Chụp X quang thì không 
có dấu gãy vỡ. Ông thầy 
võ bó thuốc cho hắn với 
cam kết một tháng sẽ lành. 
Vậy mà hắn phải bó đến ba 
tháng! Sau đó, vẫn đi lại được nhưng để lại di 
chứng. Hắn không thể chạy 
nhảy, đứng lâu hoặc đi xa được. Thỉnh thoảng khớp 
gối vẫn nhói đau, đi chân 
cao chân thấp. Thôi kệ, còn đi lại được là may lắm rồi!  

*** 

Không ngờ giữa trưa 
mà người ta đi chầu đông 

vậy! Dàn quạt máy trong 
Nhà Thờ đã hoạt động tối đa nhưng xem ra không 
hiệu quả mấy. Lại cái 
giọng nhừa nhựa của một 
“bà hội đồng” dẫn giờ 
chầu. Mấy ông bà này cứ 
có dịp là thủ chặt cái mi-
cro, không chịu nhường 
cho đám trẻ. Mà có phải đọc hay ho gì cho cam. 
Lớn tuổi rồi, cổ họng lúc 
nào cũng như có cục đờm, đã vậy, mắt mũi có 
còn tinh tường đủ để đọc 
cho chạy chữ nữa đâu.  

Phần suy niệm rồi 
cũng qua. Giờ sang phần 
lần hạt Mai Khôi. Hắn thở 
phào nhẹ nhõm! Bây giờ 
chỉ có đọc kinh cộng đồng, đỡ phải nghe mấy 
cái loa giả hình lải nhải 
như… keo dính chuột. 
Hắn quỳ gối xuống một 
cách thận trọng, hơi 
nghiêng người bên phải 
một chút để đầu gối trái 
bớt chịu lực. Kinh Tin 
Kính… Lạy Cha… Kính 
Mừng… Sáng Danh… 
Sắp thoát rồi!  

“N ăm sự Thương. Thứ 
nhất thì gẫm: Đức Chúa 
Giêsu lo buồn đổ mồ hôi 
máu…” Quái lạ! Sao 
không có tín hiệu ngồi lên 
nhỉ? Trán hắn bắt đầu rịn 
mồ hôi. Chẳng lẽ lần hạt 
mà… quỳ? Thật không 
hiểu nổi mấy ông chức 
việc bữa nay! Phụng Vụ 
cái quái quỷ gì vậy không 
biết? Hắn len lén liếc nhìn 
quanh. Mọi người vẫn 
bình thản quỳ lần hạt một 
cách sốt sắng, chẳng thấy 
ai ngồi lên. Chẳng lẽ mỗi 
mình lại ngồi? Hắn cố 
gắng chịu đựng một lát.  

“Thứ hai thì gẫm: Đức 
Chúa Giêsu chịu đánh đòn. 
Ta hãy xin cho được hãm 
mình chịu khó bằng lòng.” 
Nghe cứ như Đức Mẹ đang 
nhắn nhủ gì đó với hắn. Thôi 
thì hãm mình chịu khó chút 
vậy! Cũng là một cách hiệp 
thông với cuộc khổ nạn của 

Chúa Giêsu. Một chục kinh 
Kính Mừng trôi qua. Hắn 
cảm thấy cái đầu gối trái 
không còn “dằn vặt” hắn 
như lúc đầu nữa…  

“Thứ ba thì gẫm: Đức 
Chúa Giêsu chịu đội mão 
gai. Ta hãy xin cho được 
chịu mọi sự sỉ nhục bằng 
lòng.” Có ai sỉ nhục hắn 
không nhỉ? Cũng có, mà 
lâu quá rồi! Hắn không 
nhớ nữa. Nhưng mà, hình 
như hắn mới vừa sỉ nhục 
ai đó! Ờ, đúng rồi: Thằng 
nhóc sửa máy cưa. Còn ai 
nữa không nhỉ? Cũng có 
nhưng mà chỉ trong tư 
tưởng: Mấy ông bà chức 
việc. Hắn thầm thỉ xin 
Chúa và Đức Mẹ tha thứ 
cho hắn những nông nổi, 
ích kỷ, kiêu căng… Mới đó mà đã thêm mười kinh 
Kính Mừng nữa rồi!  

“Thứ tư thì gẫm: Đức 
Chúa Giêsu vác Thánh 
Giá. Ta hãy xin cho được 
vác Thánh Giá theo chân 
Chúa.” Hắn tưởng tượng 
một người vừa mới bị tra 
tấn dã man, sức cùng lực 
kiệt mà còn phải lê lết vác 
cây gỗ nặng lên núi 
Canvê. Những vết thương đang tấy lên gây sốt. Bả 
vai đau nhức còn bị thập 
giá đè nặng. Bước chân 
mỏi mòn phải quỵ xuống, đứng lên mấy lần. Cái đầu gối hắn chẳng là gì 
cả! Ờ, mà hắn cũng chẳng 
còn cảm thấy đau đớn gì ở đầu gối nữa. Có lẽ quỳ 
nãy giờ đầu gối hắn cũng 
tê dần chăng… 

“Thứ năm thì gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu 
chết trên Thánh Giá. Ta 
hãy xin đóng đinh tính 
xác thịt vào Thánh giá 
Chúa.” Tính xác thịt? 
Phải rồi, nãy giờ hắn phải đấu tranh với tính xác thịt 
và bấy nay hắn cứ để mặc 
cho nó kéo trì hắn xuống. 
Phải rồi, xác thịt thì nặng 

Ơn biến đổi

Xem tiếp trang 11 

Pio X LÊ HỒNG BẢO  
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Em  tôi là một cô giáo tiểu 
học nên cũng có một số 

bé đến nhà xin học thêm. Trong số 
những cô cậu bé láu lỉnh nghịch 
ngợm này tôi đặc biệt chú ý đến một 
bé. Bé gái này không xinh xắn, 
không học giỏi, cũng không có gì nổi 
bật ngoại trừ việc bé sinh ra trong 
một gia đình Công Giáo nhưng ba 
mẹ hiếm khi đưa bé đi Nhà Thờ. 
Theo như bé kể thì dạo trước ba mẹ 
cũng cố gắng đưa bé đi Lễ Chúa 
Nhật – chỉ đưa bé đi thôi chứ ba mẹ 
thì không dự Lễ – nhưng khoảng 
một năm nay vì lo bận làm ăn nên 
không còn đưa bé đi nữa. Vậy là cả 
gia đình Công Giáo đều không ai dự 
Lễ Chúa Nhật cả. Và cũng theo lời 
kể của bé thì ba mẹ bé luôn chú ý đến vấn đề dinh dưỡng nên những 
bữa ăn của gia đình bé luôn đầy đủ 
thức ăn ngon lành, bổ dưỡng. Gia đình bé ở trọ nên chỉ "thiếu" căn nhà 
và "thiếu" chuyện… đi Lễ mà thôi.  

Tôi không nói gì nhiều vì sợ bé 
"chán nghe" nên chỉ tóm tắt là: khi 
con cái đến thăm cha mẹ thì cha 
mẹ rất vui, Thiên Chúa cũng như 
cha mẹ mình vậy, khi chúng ta đến 
thăm Thiên Chúa để bày tỏ lòng 
hiếu thảo của mình thì Ngài cũng 
rất vui. Cứ như vậy, mỗi lần trò 
chuyện với bé, tôi lại khuyên bảo 
một chút với vài thí dụ cho bé dễ 
hiểu, tôi lại có ý định đưa bé đi dự 
Thánh Lễ một lần, vì như bé nói, đã lâu rồi bé không được đến Nhà 
Thờ. Phải làm sao để ba mẹ bé đồng ý cho bé đi và chính bản thân 
bé cũng thích đi nữa. Trong lúc đang suy nghĩ chưa biết sẽ đưa bé đi dự Lễ ở đâu thì trí óc tôi mơ 
màng trở về thời thơ ấu…  

Dạo đó tuổi thơ của tôi may mắn được sống dưới thời được thật sự 
tự do và hạnh phúc. Lúc đó nhà tôi ở phía ngã tư Bảy Hiền, Sàigòn, khá 
xa Thủ Đức nhưng ba má tôi hay đưa mấy chị em tôi đi Hành Hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, Thủ Đức, và chuyến Hành Hương nào 
cũng kết hợp với một buổi picnic thật 
vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.  

Gia đình tôi luôn đi vào buổi 
sáng, và khi đến nơi thì vào viếng 
Mẹ ngay. Ba tôi thì thường im 
lặng, cầu nguyện một mình. Má tôi 
hướng dẫn mấy chị em tôi đọc vài 
bài kinh chung để cầu nguyện cho 
gia đình. Cầu xin cho ba má luôn 
khỏe mạnh, cầu cho mấy chị em 
biết vâng lời ba má, ngoan ngoãn 
và chăm học. Cầu xin Thiên Chúa 
và Đức Mẹ chúc lành cho gia đình. 
Sau khi dặn chị em tôi không được 
nói chuyện, làm ồn trong trong 
Nhà Thờ, má tôi ngồi một mình 
chiêm niệm, cầu nguyện tiếp.  

Chị em tôi bắt đầu nhìn ngắm 
tượng Đức Mẹ, nhìn ngắm bàn 
thờ và nhìn ngắm chung quanh. 
Mặc dù thường được đi Hành 
Hương Viếng Mẹ Fatima nhưng 
lần nào chị em tôi cũng nhìn 
ngắm toàn cảnh Nhà Thờ không 
chán mắt. Có nhiều gia đình 
cũng từ nơi xa đến viếng Mẹ như 
gia đình tôi. Trên gương mặt mọi 
người tràn đầy vẻ tin tưởng, rạng 
rỡ, hân hoan.  

Sau khi đọc kinh, cầu nguyện 
khoảng gần một tiếng đồng hồ 
trong Nhà Thờ xong, gia đình tôi đi 
"thăm" các nhà sách đạo ở quanh đó. Các tượng ảnh Chúa và Đức 
Mẹ cũng như các chuỗi hạt được 
bày bán rất nhiều và đẹp. Chị em 
tôi được tha hồ xem no con mắt và đi mỏi cả chân. Rồi chúng tôi lại 
vào viếng Mẹ lần hai. Lần này 
khoảng ba mươi phút. Rồi gia đình 
tôi đi dạo một vòng xung quanh 
Nhà Thờ. Chị em tôi bắt đầu chạy 
tung tăng trong tiếng la ơi ới của 
ba má tôi phía đằng sau. Sau khi 
tóm được đứa em út của tôi, má 
tôi trải tấm bạt trên sân hướng ra 
phía sông và gia đình tôi quây 
quần dùng bữa trưa. Bữa picnic 
của gia đình tôi khi thì là bánh mì 
patê, thịt, khi là bánh mì bơ, 

phômai, khi thì bánh mì kẹp lạp 
xưởng… và má tôi luôn kèm theo 
một mớ dưa leo, củ sắn đã gọt vỏ 
và cắt sẵn từng miếng.  

Cũng có những gia đình khác 
trải bạt để ngồi dùng bữa ăn trưa 
như gia đình tôi. Tất cả dùng bữa 
trong quang cảnh mây trời lồng 
lộng, sông nước mênh mông, thật 
thú vị ! Tiếng trò chuyện nho nhỏ 
của người lớn, tiếng cười, tiếng 
khóc, tiếng la hét của mấy em bé 
tạo thành những âm thanh vui tai, 
hạnh phúc của một Đại Gia Đình. 
Vâng, Đại Gia Đình Công Giáo 
chúng con đến viếng Mẹ. Tất cả lũ 
chúng con đều là con chiên của 
Chúa, đều ở trong một đàn chiên 
do Chúa dẫn dắt…   

Vậy là ý định đưa cô bé học trò đi 
hành hương Đức Mẹ Fatima Bình 
Triệu nảy sinh trong đầu tôi từ đó. 
Ba má bé Hạnh – tên cô bé – đều 
vui lòng cho đi và cô trò chúng tôi 
khởi hành vào sáng ngày đầu năm 
mới dương lịch 2014, ngày mồng 
một tháng một, Lễ Đức Mẹ là Mẹ 
Thiên Chúa. Chúng tôi phải đi ba 
chuyến xe buýt mới đến được Trung 
Tâm Hành Hương Bình Triệu.  

Nhà Thờ đang sửa chữa chưa 
xong nên chỉ để một phần gần 
cung thánh cho Giáo Dân có thể đến kính viếng và cầu nguyện. Một 
hang đá rất đẹp mừng Chúa Giáng 
Sinh cũng được làm gần đó. Cô 
trò tôi quỳ ở hàng ghế gần cung 
thánh và tôi chỉ bảo cho bé Hạnh 
cách cầu nguyện và suy niệm, đặc 
biệt là cầu nguyện cho ba má bé đừng bỏ Lễ Chúa Nhật nữa. Trên 
vách trong Nhà Thờ có nhiều bảng 
Ta Ơn Mẹ, Hạnh hỏi về ý nghĩa 
của những bảng Tạ Ơn này. Cái gì đối với Hạnh cũng lạ lẫm và tôi 
phải luôn giải thích cho bé hiểu. 
Tôi chợt buồn khi nghĩ về sự khô 
khan nguội lạnh của ba mẹ bé 
Hạnh, lẽ ra ba mẹ bé phải là người 
giải đáp những thắc mắc này cho 
bé và phải giải đáp từ lâu rồi chứ 
không phải để đến tuổi này - mười 
tuổi rồi – mà vẫn không biết bảng 
Tạ Ơn để làm gì.  

"Cô ơi ! Gió mát quá cô ơi ! Sông 
rộng quá cô ơi ! Có mấy cái ghe kìa 
cô !" Hạnh reo lên khi chúng tôi ra 

Khấn xin Mẹ

Hành hương đầu năm
Xin vâng ! Phép lạ của Mẹ Maria
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đến bờ sông, cô bé thích thú ngắm 
nhìn những xà lan chở cát nặng nề, 
những ghe đò chở người ngang 
qua… Gió lồng lộng, thổi bay tung 
tóc của chúng tôi. Tôi chụp cho 
Hạnh vài tấm hình ở hang đá trong 
Nhà Thờ và vài tấm nơi tượng Đức 
Mẹ để kỷ niệm. Thật tiếc là hôm nay 
không có Thánh Lễ! Tôi cứ tưởng 
hôm nay là Lễ Mẹ Thiên Chúa thế 
nào cũng có Thánh Lễ dành cho 
khách hành hương. Có lẽ cha Sở lo 
là đã có Lễ trọng ở các nơi, sẽ 
không có đông người dự Lễ buổi 
sáng ở đây chăng ?  

Xin trích đoạn truyện về Đức 
Mẹ Fatima Bình Triệu Sàigòn trong 
quyển Kinh Mai Khôi – 100 truyện 
tích Chuỗi Hạt Mai Khôi của ông 
Thomas Trần Khắc Khoan – được 
phép Imprimatur của Đức Cha 
Dominic Mai Thanh Lương, Giám 
Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, 
Hoa Kỳ, để kết thúc bài này.  

“Tương truyền vào thời kỳ chiến 
tranh giữa hai bên Quốc Gia và 
Cộng Sản, (xin lược bớt một câu 
ngắn…). Để tránh bom đạn, nhiều 

ghe thuyền đã phải di tản ra vùng 
ngoại ô theo sông Bình Lợi. Trong 
lúc chạy loạn, nhiều ghe thuyền bị 
bắn chìm, nhiều người bị thương 
tích trầm trọng. Thêm vào đó ban đêm tối trời lại xảy ra giông tố, bão 
táp, nước sông dâng cao cuồn cuộn 
chảy xiết, làm cho ghe thuyền tròng 
trành sắp đổ. Trong lúc hoảng loạn, 
họ đã phải tìm cách ẩn nấp vào một 
bãi đất trống sình lầy để họp nhau 
cầu nguyện, lần chuỗi Mai Khôi, xin Đức Mẹ rủ lòng thương cho tai qua 
nạn khỏi. Ngay khi ấy, Đức Mẹ hiện 
ra với Giáo Dân, mang hình Đức Mẹ 
Fatima, yên ủi mọi người và hứa Mẹ 
sẽ cứu thoát Giáo Dân qua khỏi tai 
nạn, ngay trên bãi đất mà họ đang tụ 
tập cầu nguyện bằng Chuỗi Hạt Mai 
Khôi. Tức thì sóng yên gió lặng, mọi 
người được đi về bằng an.  

Để cảm tạ Đức Mẹ, một đài kỷ 
niệm với một tượng Đức Mẹ Fatima 
cao 3m đã được dựng lên ngay trên 
bãi đất mà chính Đức Mẹ đã hiện ra 
năm xưa. Càng ngày càng nhiều 
phái đoàn hành hương đổ dồn về đây kính viếng Đức Mẹ và cầu 
nguyện. Nơi đây, Đức Mẹ đã làm 

nhiều phép lạ ban ơn cho những ai đến kính viếng và cầu khẩn Thánh 
Danh Mẹ với tước hiệu Fatima.  

Và để thỏa mãn nhu cầu thiêng 
liêng của Giáo Dân, Tòa Tổng 
Giám Mục Sàigòn đã cho thiết kế 
xây dựng một trung tâm hành 
hương vĩ đại, bao bọc Thánh 
tượng Đức Mẹ Fatima mà ngày 
nay người ta gọi là Trung Tâm 
Hành Hương Fatima Bình Triệu, 
nổi tiếng khắp vùng Đông Nam Á. Ở đây cứ mỗi ngày 13 hàng tháng, 
người ta lũ lượt từ khắp nơi đổ 
dồn về Trung Tâm Hành Hương 
này để cầu khẩn, đọc kinh lần 
chuỗi Mai Khôi kính Đức Mẹ.  

Tượng Đức Mẹ rực sáng với 
chuỗi hạt Mai Khôi trong tay như đang nhắn nhủ con cái xa gần: 
Hãy năng lần hạt Mai Khôi kính Đức Mẹ và cầu khẩn thì Mẹ sẽ ban 
cho tất cả được như ý."  ■ 

VIỆT QUỐC  

nề! Dứt bỏ được nó, hắn 
có cảm giác nhẹ nhàng, 
bay bổng. Mặc dù đang 
quỳ hắn vẫn có cảm giác 
lâng lâng. Lời kinh Kính 
Mừng cứ như một điệp 
khúc êm dịu đưa hắn vào 
cõi thần tiên thoát tục… 
Bỗng nhiên hắn cảm thấy 
say mê yêu thích cái tư 
thế quỳ này quá đỗi. “Giá 
như lần thêm vài chuỗi 
nữa, mình cũng quỳ!” – 
Hắn thầm nghĩ. 

*** 

Cái tin hắn được ơn Đức 
Mẹ chữa lành khớp gối 
chẳng khiến cho cư dân ở 
cái thị trấn này quan tâm 
lắm. Thậm chí có người còn 
trề môi cho rằng hắn muốn 
gây sự chú ý. Tuy nhiên, hắn 
cũng chẳng lấy làm bực tức. 
Hắn chỉ tiếc rằng mình 
không bị bể xương hay cái 
gì đó thật nặng để có bằng 
chứng cao rao Danh Mẹ. 
Hôm chầu lượt xong, hắn đã 
có cảm giác tự nhiên và bình 
thường ở khớp gối, cái cảm 
giác bình thường thật lạ mà 
hắn đã đánh mất từ khá lâu 
khiến hắn có cảm tưởng như đang ngủ say thì bị đánh 
thức đột ngột, không dám tin 
rằng mình vừa rời khỏi một 
giấc mơ đẹp.  

Vừa bước ra sân Nhà 
Thờ, bất giác hắn nhảy 
lên vói một nhánh me 
tây. Chưa đủ, hắn còn 
chạy tung tăng thử một đoạn. Lũ trẻ nhìn theo 

hành động kỳ dị của hắn 
rồi bật cười khúc khích. 
Mặc kệ! Chờ vợ về đến 
nhà, hắn khoe ngay với 
vợ và hai vợ chồng cùng 
thắp đèn bàn thờ đọc 
kinh tạ ơn Đức Mẹ.  

Cha xứ đã nghe nhiều 
người nói về trường hợp 
của hắn bằng giọng điệu 
châm biếm, nhưng ngài 
cũng muốn biết hư thực 
ra sao. Một hôm, nhân 
vợ hắn đi quét Nhà Thờ, 
cha hỏi đùa:  

Sao, ông xã được ơn Đức Mẹ mà không mần 
tiệc đãi mọi người à?  

Dạ, cũng chẳng mấy 
ai tin, thưa Cha! – vợ 
hắn lễ phép đáp. 

Thế chị có tin không? 

Dạ, tin chứ Cha! Cái 
chân ảnh thì chỉ mình ảnh 
có thể khẳng định, nhưng 
con thấy rõ ràng là ảnh 

được ơn biến đổi của Đức 
Mẹ. Ảnh không còn cau có, 
gắt gỏng. Ảnh niềm nở với 
mấy ông bà trong Hội Đồng Mục Vụ. Ảnh hòa 
nhã với mọi người. Bữa 
nay, trưa nào không ngủ được, ảnh lại qua giúp 
thằng nhỏ sửa máy cưa bên 
cạnh nhà chút đỉnh… 

Vậy thì… Cha xứ trầm 
ngâm giây lát – Bữa nào 
Giáo Xứ phải làm việc tạ ơn Đức Mẹ mới được ! ■ 

  

Tiếp theo trang 9 
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ưới đây là một 
trích đoạn trả 
lời phỏng vấn 
ông Nguyễn 

Hoàng Đức với đài RFA: 

"Tôi đã từng làm trong 
Phòng Tôn Giáo của Bộ 
Công An. Trong Phòng ấy 
người ta có “đối sách” về Đức Cha mà sau này là 
Hồng Y Nguyễn Văn 
Thuận. Ông bị chuyển đổi 
từ miền Nam ra với cái tội 
rất to là vì ông là cháu của 

Ngô Đình Diệm và trở về 
Sàigòn làm Phó Tổng 
Giám Mục theo ý là lót ổ để lên Tổng Giám Mục.  

Và ông cứ thế bị 
chuyển ra ngoài Bắc. 
Trong thời gian ông ấy bị 
cầm cố ở Hà Nội (có 
nghĩa là không ở tù) tức 
là được giữ trong mật 
viện. Có một đội trông 
ông ta, nhưng tôi là một 
cán bộ cũng khá lâu năm, 
một sĩ quan khá lâu năm 

nên tôi đề nghị để tôi ra 
học tiếng Pháp với cha, 
trên tinh thần là luyện 
tiếng Pháp chứ không 
phải để trông cha. Cụ thể 
là như thế… 

Sau khi học tiếng Pháp 
với ngài thì tôi cảm nhiễm 
tinh thần của Đức Cha. Sau 
này thì tôi thôi việc, lý do 
là sau khi xảy ra sự kiện 
Thiên An Môn tôi không 
còn muốn làm công an 
nữa, vì tôi làm ở Cục 
Chống Phản Động nên biết 
dễ phải đi đàn áp và tôi đã 
xin chuyển ngành nhưng 
không được, tôi xin thôi 
việc cũng không cho. Tôi 
vẫn cứ bỏ việc. 

Sau khi vào Sàigòn tôi 
làm cho dầu khí Việt 
Nam. Tôi có đi một số 
các Nhà Thờ, Nhà Thờ 
trung tâm Đức Bà, Nhà 
Thờ Kỳ Đồng… Sau khi 
ra Hà Nội thì tôi được 
mặc khải trong một giấc 
mơ là tôi đi Nhà Thờ và 
tôi có rửa tội.  

Đúng đêm tôi rửa tội ở 
Nhà Thờ lớn thì cha Ngân, 
bây giờ trở thành Giám 
Mục, bảo với cha Hùng, 
hiện nay đang học bên Ý 
hay bên Pháp gì đấy, mời 
tôi viết diễn giải về Đức 
Tin, và tôi có viết bài 
“Con đường Đức Tin qua 
cây cầu F.X Nguyễn Văn 
Thuận”. Bài này đã gởi 
qua Tòa Thánh và nằm 
trong hồ sơ và đã được 
cha Sỹ đang ở Việt Nam 
xin đưa chữ ký vào những 
bản dịch khoảng 4, 5 thứ 
tiếng. Tôi hiểu là việc 
phong Thánh cần phải có 
phép lạ. Phép lạ thứ nhất 
là Đức Tin. Phép lạ thứ 
hai là chữa bệnh. Phép lạ 
thứ ba là mồ mả phát. Tôi 
là một trong những phép 
lạ về Đức Tin." 

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC – RFA link 

Nhà văn Nguyễn 
Hoàng Đức nguyên là 

công an, từng học tiếng 
Pháp với Đức cố Hồng Y 
Nguyễn Văn Thuận. Anh đã viết một chuyên luận 
về: “Hành trình Đức Tin 
qua cây cầu F.X Nguyễn 
Văn Thuận” để mô tả lại 
quá trình biến đổi tình 
cảm, tâm lý và đến với 
Chúa của anh. Tài liệu đó hiện đang được Bộ 
Phong Thánh ở Roma 
lưu giữ xem như một 
phép lạ Đức Tin. 

Được Hội Đồng Công 
Lý và Hòa Bình Tòa 
Thánh Vatican mời qua 
Rôma làm chứng về Đức 
Hồng Y Phanxicô Xaviê 
Nguyễn Văn Thuận nhân 
dịp lễ kết thúc điều tra 
phong Chân Phúc cấp Giáo 
Phận. Ngày 2.7.2013 anh 
lên đường sang Rôma, 
nhưng đã bị công an ngăn 
chặn và thu hộ chiếu tại 
sân bay Nội Bài mà không 
có lý do rõ ràng.  

Đức cố Hồng Y sống 13 
năm trong ngục tù Cộng 
Sản, một số sự việc trong đời sống tù đày đã được 
ngài kể lại trong "Năm 
chiếc bánh và hai con cá", 
tác phẩm được dịch ra 8 
thứ tiếng, để phục vụ các 
tham dự viên ‘Những 
Ngày Giới Trẻ’ tại Paris 
năm 1997. Mời bạn đọc 
xem lại vài trích đoạn sau: 

Có lúc Chúa dùng Giáo 
Dân để dạy tôi cầu nguyện 

Thời gian bị quản thúc ở Giang xá, có ông lão nhà 
quê, tên là ông quản Kính, 
từ Giáo Xứ Ðại Ơn lẻn vào 
thăm tôi. Tôi không bao 
giờ quên được lời ông 
khuyên tôi: “Thưa cha, cha 
không hoạt động tông đồ được thì xin cha cầu nguyện cho Hội Thánh; ở 
trong tù cha đọc một kinh 
hơn một nghìn kinh cha đọc lúc ở ngoài tự do!” 

Ðức Mẹ còn sử dụng cả 
người cộng sản để nhắc 
tôi cầu nguyện 

Cải tạo ngược
Hồng ân sự sống
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Ông Hải đã từng ở tù, 
nằm cùng buồng với tôi để 
mật thám tôi, sau đã thành 
bạn của tôi. Trước ngày 
ông ta ra về, ông đã hứa 
với tôi: "Nhà tôi ở Long 
Hưng, chỉ cách La Vang 
3km, tôi sẽ đi La Vang cầu 
nguyện cho anh”. 

Tôi tin lòng thành thật 
của anh bạn, nhưng tôi 
hoài nghi làm sao một 
người cộng sản mà đi cầu 
nguyện Ðức Mẹ cho tôi! 
Sáu năm sau, đang lúc tôi ở biệt giam, tôi đã được 
một bức thư của ông Hải, 
lạ lùng thật! Lạ hơn nữa 
là lời lẽ của ông như sau: 
“Anh Thuận thân mến, tôi đã hứa với anh, tôi sẽ đi 
cầu nguyện Ðức Mẹ La 
Vang cho anh. Mỗi Chủ 
Nhật, nếu trời không 
mưa, lúc nghe chuông La 
Vang, tôi lấy xe đạp vào 
trước đài Ðức Mẹ, vì 
chiến tranh bom đạn đã đánh sập Nhà Thờ rồi. 
Tôi cầu nguyện thế này: 
Thưa Ðức Mẹ, tôi không 
có đạo, tôi không thuộc 
kinh nào cả. Nhưng tôi đã 
hứa sẽ đi cầu nguyện Ðức 
Mẹ cho anh Thuận, nên 
tôi đến đây. Xin Ðức Mẹ 
biết anh Thuận cần gì thì 
cho anh ấy". 

Tôi hết sức cảm động. 
Tôi đọc đi đọc lại rồi đặt 
thư xuống nhắm mắt lại: 
“L ạy Mẹ, Mẹ đã dùng 
anh cộng sản này để dạy con cầu nguyện; chắc Mẹ đã nhậm lời anh ấy, con 
mới còn sống đây!” (Ảnh 
chụp Đức Hồng Y Thuận 
và Đức Giáo Hoàng Gi-
oan Phaolô 2 tại Roma) 

Ở trại giam Phú Khánh, 
một đêm tôi đau quá, thấy 
một người gác đi qua, tôi 
kêu: “Tôi đau quá, xin anh 
thương tình cho tôi thuốc!” 
Anh ta đáp: “Ở đây chẳng 
có thương yêu gì cả, chỉ có 
trách nhiệm“. 

Ðó là bầu khí chúng 
tôi ở trong tù. 

Lúc tôi bị biệt giam, 
trước tiên người ta trao 
cho năm người gác tôi: đêm ngày có hai anh trực. 
Cứ hai tuần đổi một tổ 
mới, để khỏi bị tôi làm 
nhiễm độc. Một thời gian 
sau không thay nữa, vì 
“cấp trên” nói: “Nếu cứ 
thay riết thì sở công an bị 
nhiễm độc hết!" 

Thực thế, để tránh 
nhiễm độc, mấy anh 
không nói với tôi, họ chỉ 
trả lời “có” hoặc “không”. 
Họ tránh nói chuyện với 
tôi. Buồn quá! Tôi muốn 
lịch sự vui vẻ với họ, họ 
vẫn lạnh lùng. Phải chăng 
họ ghét “cái mác phản động” nơi tôi: Tất cả áo 
quần đều đóng dấu hai 
chữ lớn “cải tạo”, kể từ 
ngày bước chân vào trại 
Vĩnh Quang ở Bắc Việt. 

Tôi phải làm thế nào? 

Một đêm đông lạnh 
quá, không ngủ được, tôi 
nghe một tiếng nhắc nhủ 
tôi: “Tại sao con dại thế? 
Con còn giàu lắm: Con 
mang tình thương Chúa 
Giêsu trong tim con. Hãy 
yêu thương họ như Chúa 
Giêsu đã yêu con”.  

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu mến họ, yêu mến Chúa 
Giêsu trong họ, tươi cười 
với họ, trao đổi đôi ba câu 
nói… Tôi thuật lại những 

chuyến đi ra nước ngoài, 
cuộc sống, văn hóa, kinh tế, 
khoa học kỹ thuật, tự do 
dân chủ ở Canada, Nhật 
Bản, Philippines, Singa-
pore, Pháp, Ðức, Úc, Áo, 
v.v… Những câu chuyện đó kích thích tính tò mò của 
họ, giục họ đặt nhiều câu 
hỏi. Tôi luôn luôn trả lời… 

Dần dần chúng tôi trở 
thành bạn. Họ muốn học 
sinh ngữ Anh, Pháp… tôi 
giúp họ. Từ từ mấy chiến 
sĩ gác tôi trở thành học trò 
của tôi! Bầu khí nhà giam đổi nhiều, quan hệ giữa 
họ với tôi tốt đẹp hơn. 
Thậm chí cả những ông 
xếp công an, thấy tôi đối 
xử chân thành, không 
những họ xin tôi giúp các 
chiến sĩ học hành ngoại 
ngữ, nhưng họ còn gửi 
anh khác đến học. 

Tôi sống theo lời Chúa 
Giêsu dạy: “Ðiều gì con 
làm cho một người bé mọn 
nhất trong anh em là làm 
cho chính mình Ta”. Khi 
nào có hai hay ba người 
hợp nhau vì danh Thầy, thì 
có Thầy ở giữa họ”.  

Hát kinh “Veni Creator”  

Một hôm một ông xếp 
hỏi tôi: 

- Ông nghĩ thế nào 
về tờ tuần báo “Người 
Công Giáo”? 

- Nếu viết đúng cả nội 
dung cả hình thức thì có lợi; nếu ngược lại thì 
không thêm đoàn kết, lại 
còn thêm chia rẽ, bất lợi 
cho cả người Công Giáo 
và cho cả nhà nước. 

- Làm thế nào cải thiện 
tình trạng ấy? 

- Những cán bộ phụ 
trách về tôn giáo phải 
hiểu đúng mỗi tôn giáo 
thì việc đối thoại, tiếp xúc 
các chức sắc mỗi tôn giáo 
cũng như các tín hữu mới 
có tính cách xây dựng, 
tích cực và tạo nên thông 
cảm giữa đôi bên. 

- Ông có thể giúp được không ? 

- Nếu các vị muốn, tôi 
có thể viết một cuốn Lex-
icon (từ điển bỏ túi) gồm 
những danh từ thông 
dụng nhất trong tôn giáo, 
từ A đến Z, chừng nào 
các vị có giờ rảnh, tôi sẽ 
giải thích rõ ràng, khách 
quan. Hy vọng các vị có 
thể hiểu lịch sử, cơ cấu, 
sự phát triển và hoạt động 
của Giáo Hội… 

Họ đã trao giấy mực cho 
tôi, tôi đã viết cuốn 
“lexicon” đó, bằng tiếng 
Pháp, Anh, Ý, Latinh, Tây 
Ban Nha, và Trung Quốc 
với phần giải thích bằng Việt 
ngữ. Dần dà tôi có cơ hội 
giải thích hoặc giải đáp thắc 
mắc, tôi chấp nhận làm sáng 
tỏ những chỉ trích về Giáo 
Hội. “Lexicon” ấy trở thành 
một cuốn giáo lý thực hành. 

Ai cũng muốn biết Viện 
Phụ là gì, Thượng Phụ là 
gì, Công Giáo khác Anh 
Giáo, Tin Lành, Chính 
Thống Giáo chỗ nào? Tài 
chánh của Tòa Thánh từ đâu mà có? Có bao nhiêu 
tu sĩ, giáo dân làm việc 
trong giáo triều, huấn luyện 
Tu Sĩ, Giáo Sĩ thế nào? 
Giáo Hội phục vụ nhân 
loại thế nào? Tại sao Giáo 

Xem tiếp trang 21 
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ính 
gởi cha Quang 
Uy. Trước khi 
con viết email 
này cho cha, con đã rất nhiều lần được nghe cha 
giảng trong Nhà 
Thờ, đọc các bài 
viết của cha trên 
báo, blog, web-
site và thậm chí 
là đã gặp mặt trò 
chuyện trực tiếp 
với cha, để thấy 
rằng quyền năng 
của Chúa, đặc 
biệt trong vấn đề sự sống, luôn 
nhiệm màu hơn bao giờ hết.  

Đây là câu chuyện của gia đình 
nhỏ của chúng con. Con xin chia 
sẻ với cha và mọi người.  

Vợ chồng con kết hôn khi chồng 
con 25 tuổi, con 24 tuổi. Tin vui đến 
một thời gian ngắn sau khi kết hôn. 
Phải nói là chúng con rất vui mừng, cả 
gia đình hai bên cũng hồ hởi không 
kém. Con đi khám thai lần đầu tiên tại 
Bệnh Viện Phụ Sản Mê Kông, quận 
Tân Bình, lúc đó thai nhi được 4 – 5 
tuần, nhưng phải siêu âm tận ba lần để xác định phôi đã về tổ hay chưa, 
cuối cùng bác sĩ phải dùng đến 
phương pháp siêu âm hội chẩn để 
hình ảnh rõ ràng nhất. Rất may là phôi 
thai đã “vào vị trí” an toàn. Bác sĩ hẹn 
con một tuần sau tái khám.  

Tuần thứ 6, bác sĩ siêu âm và 
chuẩn đoán động thai, ra máu, 
phải nghỉ ngơi nhiều. Phải nói là 
con rất sợ, nỗi sợ mơ hồ không 
biết mình có giữ được thai hay 
không. Con cầu nguyện suốt trên đường về nhà. Rồi con chia sẻ 
chuyện này với chồng, hai vợ 
chồng vừa lo cho cái thai trong 
bụng, vừa bắt đầu lo kinh tế trong 
nhà sẽ như thế nào nếu chỉ có một 
mình chồng đi làm.  

Cả hai vừa cưới nhau chưa lâu, 
không có nhiều tiền tiết kiệm. 
Lương của chồng chỉ tạm đủ cho 
sinh hoạt hàng tháng và sẽ khá 
khó khăn nếu như bây giờ con ở 
nhà và sau này thêm các chi phí 

cho em bé 
nữa. Nhưng 
lúc ấy thì 
không còn sự 
lựa chọn nào 
khác. Con được một vài 
công ty mời 
làm việc tại 
thời điểm đó 
nhưng đành 
từ chối. Hai đứa động 
viên nhau: 
“Thôi, cứ cầu 
nguyện hết 
với Chúa, tới đâu sẽ tính tới đó!” 

Tuần thứ 8, tình hình có vẻ đã ổn định hơn dù vẫn còn động thai. Chỉ 
mới vài ba lần đi khám, tiền thuốc và 
tiền khám đã hơn một triệu đồng. 
Biết vậy, nhưng vẫn phải theo vì sức 
khỏe của cả hai mẹ con.  

Tuần 11, bé được siêu âm độ 
mờ da gáy với chỉ số là 2mm, nằm 
trong ngưỡng an toàn. Mỗi lần 
nằm lên bàn siêu âm, con lại lẩm 
bẩm cầu xin “cho con nghe được 
nhịp tim bé, cho bé được mạnh 
khỏe, bình an”. Tuần này còn làm 
xét nghiệm double test để dự đoán 
các dị tật nếu có của bé. Bác sĩ 
hẹn một tuần trả kết quả. Đó là 
một tuần dài và chúng con vẫn 
hằng đêm đọc kinh, cầu nguyện 
nhưng không tránh khỏi những lo 
lắng. Khi nhận kết quả, mọi chỉ số 
của mẹ đều ổn, trừ một điểm: bé 
có khả năng bị down với tỉ lệ rất 
cao 1:45, nghĩa là người ta bảo cứ 
45 trẻ thì có 1 trẻ bị down.  

Khỏi phải nói chúng con đã cảm 
thấy hụt hẫng và buồn như thế 
nào. Với những người trong nhà đều khỏe mạnh, bản thân hai vợ 
chồng đã chuẩn bị đầy đủ kiến 
thức cũng như sức khỏe, tiêm 
phòng tiền hôn nhân và rất cẩn 
thận trong ăn uống, sinh hoạt từ 
những ngày đầu cấn thai, nên đây 
là một tin rất sốc. Bác sĩ khuyên 
nên đi chọc ối ở Bệnh Viện Từ Dũ 
hoặc Hùng Vương vào tuần thứ 16 để chắc chắn kết quả. Chúng con 
im lặng suốt đoạn đường về và đến nhà thì con òa khóc, vừa buồn 
vừa lo. Chồng cũng buồn, nhưng 

cũng cố gắng động viên vợ tìm 
hiểu các thông tin về bệnh down 
kỹ hơn, hoặc đi khám ở một bệnh 
viện khác xem kết quả có khác 
biệt không. Quan trọng hơn hết, 
chồng quả quyết cho dù bé có như 
thế nào cũng giữ, không được bỏ đi. Con cái là Chúa ban nên phải 
sinh ra dù nó có thế nào thì cũng 
là con mình. Nói thật, lúc đó con 
chẳng nghĩ được gì, chỉ mong con 
mình sinh ra được mạnh khỏe, 
bình thường thôi.  

Con lên mạng tìm hiểu thêm, cả 
những trang web dành riêng cho các 
bà mẹ và cả những trang web Công 
Giáo. Cũng có những trường hợp 
bác sĩ chẩn đoán trẻ bị dị tật, nhưng 
bé sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. Có 
những trường hợp siêu âm không 
chuẩn đoán hết, rồi sinh con ra lại bị 
cái này cái khác. Quan trọng là nếu 
có tín ngưỡng, nên cầu nguyện 
nhiều và có niềm tin vào Đấng Tối 
Cao và với người Công Giáo, đó là 
cầu nguyện và đặt niềm tin tuyệt đối 
vào Thiên Chúa.   

Sau mấy ngày suy nghĩ, chúng 
con đi khám ở một bệnh viện tư 
khác. Con trình bày lý do mình 
muốn đi xét nghiệm lại, nhưng họ 
từ chối thực hiện vì họ bảo làm lại 
không có ích gì khi anh chị muốn 
giữ lại bé. Chúng con ra về, ghé 
qua Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp, chỉ muốn cầu nguyện với 
Chúa, với Mẹ Maria về nỗi lo lắng 
của chúng con thôi.  

Rồi chúng con gặp cha. Trình 
bày câu chuyện, nghe lời khuyên 
và những chia sẻ của cha, chúng 
con như an tâm hơn, vững tin hơn 
vào quyền năng của Chúa. Chúng 
con cũng được cha tặng một tập 
sách về những nhân chứng sống 
và những trường hợp quyết tâm 
giữ lại thai nhi với đủ các lý do. 
Cha còn tặng và làm phép cho 
chúng con một khăn Thánh 
Giêrađô, cùng lời dặn đặt lên bụng 
mỗi khi cầu nguyện và đặt dưới 
gối khi ngủ. Con đã làm theo và tự 
nhủ rằng nếu con sanh con trai, 
con sẽ đặt tên Thánh cho con trẻ 
là Giêrađô.  

Sau thời gian này, vợ chồng con 
không còn nghĩ đến "khả năng xấu" 
mà bác sĩ dự đoán nữa. Chúng con 
vui vẻ hơn và dường như cũng quên đi kết quả đó. Và nhờ ơn Chúa, nỗi 
lo tài chính của chúng con được 
giảm đi nhiều lần khi chồng con 

Hãy vững tin và cầu nguyện…
Ngã về
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ợ chồng con học khóa 
Giáo Lý Hôn Nhân Agape 

25 với cha Quang Uy tại DCCT 
Sàigòn từ giữa tháng 10 năm 
2011. Hôm nay con xin kể lại câu 
chuyện về ơn lành của Thánh 
Giêrađô và Mẹ Maria Hằng Cứu 
Giúp đã ban cho bé Phương Vy, 
con gái đầu lòng của chúng con. 
Trước đó, mấy năm liền hiếm 
muộn, vợ chồng con đã từng đến 
DCCT Sàigòn, cầu xin Mẹ Maria 
và Thánh Giêrađô cho con sớm có 
em bé, và không lâu sau đó, con được nhậm lời và đã có thai bé 
Cecilia Cao Nguyễn Phương Vy… 

Đến ngày 7.8.2014, tính ra bé đã sinh được 1 tháng 2 ngày. 
Sáng hôm đó bé sốt cao 38 độ, 
con ẵm bé đi bác sĩ tư cho uống 
thuốc nhưng không bớt mà sốt 
càng cao hơn. Bé rên rỉ mệt mỏi, 
nên đến khuya, vợ chồng con 
nóng ruột quá vội đưa bé đi Bệnh 
Viện Nhi Đồng 2, nhập viện 1g30 
khuya. Y tá đo nhiệt 39 độ, đưa 
viên thuốc nhét hậu môn cho hạ 

sốt, rồi kêu vợ chồng con ẳm ra 
ngoài lau nước ấm toàn thân bé. 
Sau một hồi lâu, bé vẫn không bớt 
sốt mà lại càng sốt cao thêm, lên đến 39 – 40 độ. Bác sĩ cứ bảo lau 
nước ấm mà không cho thêm 
thuốc hạ sốt gì hết.  

Đến lúc bé sốt 40 độ thì khắp 
người nổi bông tím hết, vợ chồng 
con hoảng quá, chồng con không 
kềm được nữa, mới la toáng lên 
với bác sĩ: "Nếu con tôi sốt vậy mà ở nhà lau nước ấm cho hạ sốt thì 
tôi để ở nhà lau cũng được, chứ ẵm vô đây làm chi cho khổ?" Lúc đó bác sĩ mới chịu khám bé lại và 
cho thêm viên thuốc nhét hậu 
môn. Thế nhưng bé chỉ hạ sốt được nửa tiếng rồi sốt lại ngay. 
Bác sĩ bảo phải đi xét nghiệm 
máu, và bé cứ sốt cao như vậy 
cho đến sáng mà bác sĩ vẫn không 
can thiệp gì, cũng chẳng đưa ra 
giải pháp nào hết.  

Sáng lại thì có hai bác sĩ khác 
vào khám cho bé và nói tình trạng 
của bé nguy hiểm, nên đưa bé vào 
cấp cứu, đo điện tim và cách ly 
không cho cha mẹ vào. Nằm cách 
ly đến trưa thì y tá nói mẹ vào mặc đồ lại cho bé và chuyển qua khoa 
khác, nhưng vẫn phải nằm cấp 
cứu, dù lúc này bé giảm sốt còn 
38 độ mấy thôi. Bác sĩ kêu con ra 
nói chuyện: bé sốt cao lắm nên 
nghi ngờ bé bị viêm màng não và 
nhiễm trùng máu, cần phải cho bé đi lấy tủy và bắt đầu chích kháng 

sinh… Đến hết ngày hôm đó bé 
vẫn chưa hạ sốt.  

Sáng hôm sau, bác sĩ khám lại, 
nói bé không phải bị viêm màng 
não mà là bị viêm phổi và nghi ngờ 
bé bị sốt gì đó, con không nhớ rõ 
tên mà ở Việt Nam chưa có ai bị, 
chỉ có ở nước ngoài mới bị thôi. 
Nghe xong, tay chân con bủn rủn, 
con hoảng quá vội điện thoại cho 
em gái của con tới ngay Nhà Thờ 
DCCT Kỳ Đồng đọc kinh cầu 
nguyện với Mẹ Maria Hằng Cứu 
Giúp và Thánh Giêrađô.  

Và thật không ngờ, đến trưa thì 
bé đỡ sốt, sáng hôm sau thì hết 
hẳn. Bác sĩ đọc kết quả xét 
nghiệm cũng thông báo bé không 
bị sốt giống như bệnh sốt bên 
nước ngoài. Ở bệnh viện một 
tuần, ngày nào bé cũng phải chích 
kháng sinh 3 lần, bé lại bị lây thêm 
bệnh ho hen khò khè của một 
bệnh nhi khác trong phòng cấp 
cứu. Tổng cộng bé đã phải nằm 
tới mười mấy ngày sau đó, bác sĩ 
mới cho xuất viện. Chính các bác 
sĩ và y tá cũng không hiểu do đâu 
mà bé hết sốt và phục hồi, chỉ có 
vợ chồng chúng con là xác tín tất 
cả nhờ ơn Chúa, Mẹ Maria Hằng 
Cứu Giúp, Thánh Giêrađô đã cứu 
cháu khỏi cái chết cận kề. ■ 

 

Mẹ của bé PHƯƠNG VY, 
9.2014  

được công ty chuyển làm ở vị trí 
khác với mức lương và hỗ trợ gần 
như gấp đôi. Chúa đã luôn ở bên 
chúng con và bằng cách này hay 
cách khác, Chúa đã dang tay giúp đỡ chúng con.  

Vì một vài lý do, chúng con chuyển 
sang thăm khám định kỳ ở Bệnh Viện 
An Sinh, quận Phú Nhuận. Ở đây các 
y bác sĩ, nữ hộ sinh đều rất nhẹ 
nhàng, tử tế. Mọi chuyện vẫn diễn ra 
tốt đẹp, bé vẫn khỏe mạnh, phát triển đạt tiêu chuẩn của thai nhi. Chúa Nhật 
nào chúng con có dịp đi Lễ ở Đền Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT, sau Lễ 
chúng con đều nán lại cầu nguyện với 
Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, rồi với 
Thánh Giêrađô, mong cho thai kỳ 
khỏe mạnh và sinh nở được an toàn. 
Không biết có phải vô tình không, 
nhưng mỗi lần đi Lễ, dầu là lễ ở Nhà 
Thờ nào, Lễ mấy giờ, thì bé cũng đạp 
rất mạnh và gần như suốt Lễ.  

Ngày 13.9.2014, con chuyển dạ 
và sanh ở tuần 36 bằng phương 
pháp sinh mổ vì huyết áp cao. Mặc 
dù bác sĩ chuẩn đoán là sanh non 
nhưng bé cũng được 3kg2 và khỏe 
mạnh. Tuy nhiên, để đảm bảo 
không bỏ sót những dấu hiệu của 
trẻ sanh non, bé được chuyển qua 
Bệnh Viện Nhi Đồng theo dõi và 
nằm lại 4 ngày. Cuối cùng, bé 
cũng được về với mẹ và đến giờ 
bé đã khá hơn rất nhiều. Bé được đặt tên Giêrađô Đặng Nhật Khang, 
với mong muốn tương lai sáng 
láng, hưng thịnh.  

Chúng con đã luôn cầu nguyện 
trong suốt thai kỳ, trong những thời 
khắc quan trọng, đặc biệt ngay lúc con 
nằm trên bàn mổ. Không được mang 
theo gì vào phòng mổ, con cũng lẩm 
nhẩm đọc được chuỗi Mai Khôi. Khi 
nghe tiếng bé khóc, con không khóc 
theo được vì quá mệt nhưng thở phào 

được một cái nhẹ nhõm.  

Tạ ơn Chúa đã luôn ban bình an 
cho gia đình nhỏ của chúng con. 
Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, 
Thánh Giêrađô mà bé được khỏe 
mạnh, bình an. Con không dám gọi 
bé là một "nhân chứng sống" cho 
việc Bảo Vệ Sự Sống, nhưng với lời 
cầu nguyện và niềm tin của chúng 
con, bé đã nhận được rất nhiều ơn 
Chúa.  

Cầu mong Chúa luôn che chở 
cho bé, cho các trẻ nhỏ khác và 
câu chuyện này xin được chia sẻ 
với những ông bố, bà mẹ khác hãy 
vững tin và cầu nguyện với Chúa 
cho bất kỳ hoàn cảnh nào trong 
cuộc sống… ■ 

MAI NGỌC HUYỀN 

Thứ năm 9.10.2014 
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T rên sân cỏ bãi đậu xe trường 
học, khi lũ học trò nghèo kiết 

xác chúng tôi đang ngáp dài đón 
xe, thì anh đã đến. Anh đến vì tôi. 
Cũng vì tôi: anh lạc lối về.  

Tôi rời Vi ệt Nam khi mới bắt đầu vào lớp Mười Hai Trung Học. 
Vừa kịp mười tám tuổi, tôi lao vào đời đi làm kiếm sống, việc học đành gác về đêm khi màn sương đã 
buông xuống. Mùa học đầu tiên ở 
Hoa Kỳ, tôi ghi danh học Calculus 
và English Development  ở Junior 
College trước khi có đủ credit 
chuyển tiếp vào University. Tôi 
gặp Trình trong khuôn viên sân 
trường vào những buổi chiều sắp 
ngả về đêm. Anh là người Vi ệt 
Nam đầu tiên tôi quen biết trong 
tiểu bang Texas khá hiếm hoi 
người Vi ệt thời điểm này. Trình đon đả chạy đến làm quen, trong 
khi tôi mắt đỏ ngầu ngồi ngáp vặt đợi xe quá giang. Những tâm hồn 
ly hương gặp nhau trên xứ người, 
dù không quen cũng sớm thành 
thân thuộc, Trình sốt sắng đưa đón 
tôi và các bạn về nhà mỗi ngày. 

Anh theo gia đình qua Mỹ từ 
năm 75. Cha mất sớm. Người anh 
cả cột trụ của gia đình cũng đã ra đi 
vĩnh viễn vài tháng trước. Mới 
bước vào đại học năm thứ  hai, 
Trình đành rời khu nội trú để về 
nhà kiếm thêm việc. Chính nhờ học 
bán thời gian ban đêm, anh có dịp 
gặp gỡ những kẻ qua sau vài năm 
như chúng tôi. Dù thời gian hạn 
chế, Trình rất tận tình hướng dẫn 
và giúp đỡ người đồng hương.  

Nhờ có anh, chúng tôi có người 
giúp chọn lớp, chọn ngành học, đưa đón từ trường đến nhà... Cũng 
nhờ anh, tôi có cơ hội học lái xe. 
Suốt mấy tháng dài, mới sáng sớm 
thứ bảy và Chúa Nhật, vừa mở cửa 
sổ phòng, đã thấy Trình ngồi trước 

hiên nhà chờ đợi đưa tôi ra bãi tập.  

Anh ít nói, khi cần chỉ nói rất 
ngắn gọn. Lần đầu bước vào xe của 
Trình, tôi ngỡ ngàng quá đỗi. Nhìn 
bề ngoài nghiêm nghị tưởng anh là 
người rất nguyên tắc, ngăn nắp và 
trật tự, nhưng thực tế hoàn toàn 
khác hẳn: trong xe, ngoài chỗ ngồi 
của tài xế, tất cả những băng ghế 
khác đều chồng chất giấy tờ, sách 
vở, báo chí và phụ tùng sửa chữa.  

Cho nên với Trình, tôi không 
còn là cô bé nhõng nha nhõng 
nhẻo, mà nhanh chóng thành một 
phụ nữ đảm đương biết lau chùi, 
thu dọn mọi thứ theo trật tự nhất định của nó, ngay cả đến những thứ 
giấy tờ lằng nhằng như hóa đơn 
tiền điện, nước, bảo hiểm... tôi phải 
luôn nhắc nhở anh thời hạn cần 
thanh toán. Đôi khi chính tôi cũng 
giải quyết trả luôn vì anh không có đủ tiền trong ngân hàng. Ngày qua 
ngày, tôi đóng vai trò cô em gái 
nhỏ. Cố gắng trả ơn bằng cách sắp 
xếp lại cuộc sống vô tổ chức, 
không chừng mực của Trình. Dần 
dần, một cách vô tình, tôi đã trở 
thành điểm tựa cho đời anh từ lúc 
nào không hay.  

Có lần Trình cười đùa với tôi: 
"With God, always expect the unex-
pected”.  Tôi ái ngại thương cảm đời anh sớm chất chứa bao nhọc 
nhằn và vẫn luôn tin tưởng anh sẽ 
không ngã gục trước thử thách.  

Trình mắc bệnh hiểm nghèo: cái 
bướu trong óc đã được cắt bỏ trong 
lần phẫu thuật thí nghiệm tại một 
bệnh viện lớn ở Ohio, nay lại nẩy 
mầm cho những bướu khác phát 
triển. Sự sống của anh, vì thế không 
thể là một hứa hẹn dài lâu. Trình khô 
héo gầy ruộc. Xương cánh tay co rút 
lại sau hai lần giải phẫu. Vai xô lệch, 
bước chân chập chững không cân 
bằng. Sức khỏe anh như căn nhà 

không có nền móng vững chắc, lúc 
nào cũng chực sụp đổ, dù chỉ với cơn 
gió nhẹ. Từ một thanh niên khỏe 
mạnh vươn tràn lý tưởng sống, một 
học sinh ưu tú đầy kỳ vọng ở trường 
trung học Mỹ, tự dưng trong óc anh 
lại xuất hiện những cái bướu lì lợm 
“vô tư” phát triển như cỏ dại, cộng 
thêm cái chết vì nghẹt tim của người 
anh cả, lao động chính của gia đình.  

Số phận Trình như lọn tóc rối 
tròn xoay trong bão táp. Cô bạn gái 
“mộng ban đầu” đời anh thời trung 
học, đã bị gia đình buộc phải chia 
tay. Mặc cảm nghèo, bệnh hoạn và 
bị ruồng bỏ khiến Trình co rút 
trong cô đơn. Trái tim chưa từng 
nếm mùi đời của tôi xốn xang với 
lá thư anh viết trong tuyệt vọng: 
"Một ngày như mọi ngày, đời anh 
trôi qua vô vị như tờ giấy trắng. 
Khi màn đêm buông xuống, nó lại ướt sũng bởi những giọt nước mắt. 
Có lẽ cái chết đến với anh bây giờ 
là phần thưởng tốt nhất mà Chúa 
dành cho anh…" 

Tôi bị ám ảnh, luôn cứ phải nghĩ 
tới Trình. Tâm hồn lộng gió lãng 
mạn và nhạy cảm của tôi chỉ muốn đưa tay ra, ôm choàng lấy nỗi bất 
hạnh của bạn hữu, mà không phân định được ranh giới của tình yêu 
hay là thương hại. Tấm card Trình 
viết trong dịp sinh nhật  thứ hai của 
tôi trên đất Mỹ, tôi đọc đến thuộc 
làu: "Mười chín năm trước đây, 
một nụ hồng vừa nhú ra khỏi cành. 
Hôm nay em trở thành nàng tiên 
giáng trần lạc mất đôi cánh. Nếu 
ngày nào đó em tìm được đôi cánh 
kia trở về Thiên Cung, hãy nhớ đến 
một người bạn nghèo nàn, đơn sơ. 
Anh ta chỉ có trái tim đầy ắp yêu 
thương và anh ta đã dành hết cho 
nàng tiên kia..." 

TƯỜNG VI 
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Nhưng tia nắng xóa tan sương 
mù. Càng gần gũi, lo lắng cho anh, 
tôi càng thêm thất vọng khi khám 
phá ra tình yêu theo suy nghĩ của 
Trình chỉ là một độc chiếm trọn 
vẹn. Mỗi lần Trình bắt gặp tôi 
chuyện trò với người bạn nào ở 
trường, mặt anh tái mét và đanh lại. 
Những lần đầu, tôi thoáng lo lắng 
xót xa. Vì thế, tôi luôn nhắc nhở 
với Trình rằng anh là người bạn rất đặc biệt của tôi. Nhưng khi được 
quan tâm, Trình lại tỏ thái độ kiểm 
soát chặt chẽ hơn. Bao nhiêu lần 
anh chơi trò “khẩn cấp” khi biết tôi đang có khách viếng nhà: "Xe anh 
bị chết máy dọc đường, anh nhờ 
bạn em ra phụ sửa…" 

Vội vàng tôi nhờ bạn chạy tới chỗ 
hẹn để rồi ngỡ ngàng khi biết Trình đã dối gạt, gặp riêng họ de dọa. Tôi 
bắt đầu sợ hãi. Tình yêu, sự đồng 
cảm hay thương hại cũng dần chết 
mòn theo ngày tháng khi có dấu hiệu 
của bạo lực. Tôi tìm cách tránh xa 
anh. Nhưng càng tránh mặt, Trình 
càng điên cuồng lùng bắt.  

Một buổi chiều, anh đón 
tôi trong giờ chuyển lớp: 
"Ra sân đậu xe nói chuyện 
với anh được không?" Tôi 
ngờ ngợ nhìn Trình. Có 
chút gì trong mắt anh khiến 
tôi chùn chân: "Em cần 
chuẩn bị cho giờ học kế 
tiếp." Trình cười nhếch 
miệng rồi gõ tay vào túi áo 
khoác: "Anh đã biết sử dụng cây 
súng này. Đêm qua mới mua đạn, 
anh bắn thử một viên, hai viên vào 
hàng rào. Tiếng động vang lên, lửa 
tóe ra. Thật là thích thú. Trong 
bóng đêm, hàng rào mà anh cứ ngỡ 
là khuôn mặt… thằng bạn em!" 

Tôi rùng mình. Trình nói tiếp: 
"Giết được nó rồi, anh cũng bắn 
mình luôn. Em có đến thăm anh lần 
cuối không?" Lạnh lùng, tôi đáp: 
"Nhớ bắn vừa đủ để còn kịp giờ 
hấp hối thì em tới."  

Nhìn ánh mặt dại ra vì căm thù 
của Trình, tôi vừa sợ hãi vừa tội 
nghiệp. Trình đã hoàn toàn thay đổi. Anh bạn có nụ cười hiền hậu, 
lúc nào cũng sốt sắng giúp đỡ 
người khác, giờ đây biến thành một 
gã si tình cuồng điên! Với bản chất 
rất đôn hậu của Trình, tình yêu 
phải là sự chúc phúc hơn là ích kỷ 

chiếm đoạt chứ?   

Cả một thời gian dài tôi cố tỏ ra 
thật cứng rắn trước mặt Trình, để 
rồi không khỏi rơi nước mắt khi đối diện với chính mình. Có lẽ 
trong bóng tối cô đơn, sự ân cần 
của tôi cho anh, chính là ngọn nến 
sáng mà bằng mọi giá, anh phải níu 
giữ cho riêng mình? Mặc cảm bệnh 
hoạn khiến Trình trở nên mù 
quáng, hồ đồ để lạc lối đi? Tôi phải 
làm sao đây? Thông cảm sẽ không 
giải quyết được vấn đề, mà quay 
mặt thì trở nên tàn nhẫn?  

Trình càng tỏ ra giống như một 
Health Cliff trong "Đỉnh Gió 
Hú",  khoảng cách của chúng tôi 
càng xa hơn. Bao lần tôi lạnh lùng 
bước đi và Trình cứ hụt hẫng nhìn 
theo.  Đến khi nước tràn ly, nỗi đau 
vỡ òa, quyết định điên cuồng đã 
xảy ra… 

Trưa hôm đó sau giờ học, tôi đã 
run rẩy đọc mảnh giấy mảnh giấy 
kẹp ở đầu kiếng xe: "Cháu em, Dan-
ny, bị giữ trên xe van của anh. Hãy 

lái xe tới trạm điện thoại gần nhất để 
biết địa điểm mà trao đổi. Nhớ là 
phải đến một mình. Nếu có người 
khác hoặc báo cảnh sát thì hậu quả 
sẽ khó lường. Trên xe có xăng và 
súng để đốt người cùng xe." 

Danny là con trai độc nhất của 
anh chị tôi. Trình tới trường tiểu 
học bắt cóc nó, để tôi không còn 
chọn lựa, buộc phải tới nạp mạng 
cứu lấy cháu mình. Tình yêu là sự 
dâng hiến tự nguyện, chứ không 
thể là bạo lực ép bức kiểu này. 
Phẫn nộ, tôi quyết định nhờ cảnh 
sát can thiệp.  

Khi tôi run rẩy lái xe gần đến 
chỗ hẹn, Trình đang ngồi trên đầu 
xe với Danny nơi cánh đồng trống. 
Anh hân hoan đưa tay vẫy: "Hướng 
này, hướng này nè…" 

Trình vui tươi huýt gió rồi cúi 

xuống cột giây giày. Nhưng hạnh 
phúc chưa đầy một giây thì nhóm 
cảnh sát mai phục trong bụi cây, 
chĩa thẳng vào anh hơn mười mấy 
nòng súng. Sau đó họ cột còng xích 
sắt vào tay và chân Trình. Tôi ái 
ngại nhìn đôi mắt sững sờ của anh 
lần cuối, rồi cùng cháu bước vào xe 
phóng chạy. Tôi lái xe mà khóc 
ngất. Vừa giận, vừa thương, vừa 
bứt rứt. Giày vò trong tim tôi 
những cảm giác khó tả trên suốt đoạn đường về nhà.  

Tôi gặp lại Trình mấy tháng sau 
trong tiệm Marshall gần trường. 
Trình chỉ bị giam hai tuần vì anh 
chị tôi không làm đơn kiện. Đông 
người trong tiệm, nhưng tôi vẫn 
run bần bật khi gặp lại anh. Hình 
như nhận thấy sự hốt hoảng này, 
anh cười thật hiền lành như ngày 
xưa, để trấn an tôi: "Cho anh xin 
lỗi." Tôi vẫn không thốt được lời 
nào. Trình tiếp tục: "Mười mấy 
ngày lao tù anh sống trong hối hận 
và ăn năn. Anh quá ích kỷ để làm 
em phải khổ." 

Tự dưng tôi lại nhớ lần 
gặp mặt cuối ở trường. 
Trình hé hé, mở mở cho 
biết toan tính của mình mà 
tôi khó có thể ngờ được: 
“Anh đã cầu nguyện với 
Chúa và Mẹ Maria. Anh 
nghĩ rằng mình làm đúng” 

Ai mà chẳng hơn một lần 
chạy đến cùng Chúa và Mẹ 

Maria khi gặp khốn cùng, nhất là 
khẩn cầu tình yêu. Thi sĩ Nhất 
Tuấn cũng từng viết: 

"Con quỳ lạy Chúa trên Trời. Để cho con thấy được người con yêu. Đời con đau khổ đã nhiều."  

Liệu khi không được như ý, họ 
có oán trách Đấng Tối Cao, có đánh mất niềm tin không? Như 
Trình, anh đã bị đuổi việc ngay sau khi bị án tù; nợ nần trả cho luật sư trên cả mười ngàn đôla; rồi cả báo 
chí và đài truyền hình đăng tin rầm 
rộ. Có mấy ai muốn gần gũi Trình 
trong hoàn cảnh này? Nơi vực sâu 
cô đơn, niềm trông cậy của anh còn 
mạnh đủ để chạy đến tìm vỗ về, ủi 
an trong vòng từ  ái của Chúa và 
Mẹ Maria? 

Xem tiếp trang 29 

“Anh đã cầu nguyện với 
Chúa và Mẹ Maria.  

Anh nghĩ rằng  
mình làm đúng” 
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au đây là chuy ện của đứa con ho-
ang đàng mà Mẹ Maria tìm được và đưa 
nó tr ở về bên lòng Thiên Chúa nhân 
từ. Mẹ đã "trói" nó l ại bằng dây xích tình 
yêu để nó không bao gi ờ xa lìa Thiên 
Chúa nữa. "Dây xích" ấy được Mẹ kết 
bằng những đóa hồng Mai Khôi. 

Tôi được sinh ra trong một gia đình Công Giáo và được cha mẹ cho đi học trường các Dì Phước. Dạo ấy, tôi vẫn còn nhỏ lắm nên chưa ý thức được thế 
nào là giữ đạo. Chỉ đi Lễ Chúa Nhật và các ngày lễ 
buộc vì cha mẹ bắt phải đi và vì sợ mắc tội trọng. 

Tôi tiếp tục sống cuộc sống như thế sau khi rời 
khỏi Việt Nam. Thời gian trôi qua, với những thú vui, 
những quyến rũ của thế gian đã dần dần kéo tôi xa 
Chúa. Thánh Lễ Chúa Nhật đối với tôi lúc ấy như là một cái gì dư thừa và vô ích; vui thì đi Nhà Thờ, buồn 
thì tôi ở nhà hoặc đi chơi với bạn bè. Những ý thức 
về tội cũng dần dần biến đi. Tôi thanh thản kéo dài 
cuộc sống trong tăm tối như thế cho đến một ngày... 

Mẹ Maria vẫn hằng theo dõi bước chân tôi trên 
mọi nẻo đường tôi đi để đưa tôi trở về cùng Chúa mà 
tôi nào có hay! Ngày nọ, vào khoảng năm 1993, anh 
tôi đến thăm vợ chồng tôi, và trước khi ra về, anh ấy 
hỏi chúng tôi có biết lần hạt Mai Khôi không. Tôi nói 
rằng lần chuỗi thì biết nhưng không biết suy gẫm các 
Mầu Nhiệm. Mấy ngày sau anh tôi trở lại và cho 
chúng tôi mượn quyển sách có tựa đề là "Bí Mật Kinh 
Mai Khôi" của Thánh Louis-Marie de Montfort. Tôi 
nhận lấy vì sợ nếu tôi từ chối sẽ làm anh tôi buồn. 
Trong lòng thì chẳng thiết tha đọc thứ sách mà tôi 
cho là chán nhất, vì tôi chỉ đọc tiểu thuyết mà thôi. 

Một ngày kia, vợ chồng tôi rủ nhau đi bơi, vì không 
có sách nào khác để mang theo đọc nên đành lấy 
theo cuốn sách Bí Mật Kinh Mai Khôi. 

Thấy những phép lạ Mẹ Maria làm qua Kinh Mai 
Khôi, chúng tôi nói với nhau rằng: "Mình đọc thử Kinh 
Mai Khôi xem sao". Động từ "đọc thử" bao gồm ý 
nghĩa rằng tôi không tin và còn muốn thử thách Mẹ 
Maria nữa. Vậy mà Mẹ không quở phạt và như là âu 
yếm tươi cười thách đố vợ chồng tôi: "Thì hai con cứ 
thử đọc kinh Mai Khôi đi..." 

Sau tám tháng trời lần hạt Mai Khôi, ban đầu chỉ 
một chuỗi một ngày, nhưng thật là nhạt nhẽo và nặng 
nề, lại còn thêm chia trí, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì, 
hình như là do lòng tò mò thúc đẩy. Thế rồi 2 chuỗi, 3 
chuỗi một ngày, cho đến lúc việc lần hạt Mai Khôi 
giống như là cơm bánh hằng ngày, không có thì thấy 

thiếu thốn điều gì đấy. 

Cuộc đời chúng tôi dần dần thay đổi, những thú 
vui trần thế mà lâu nay tôi cho là niềm hạnh phúc thì 
giờ đây lại trở thành hư vô. Nào là những buổi tối đi 
xem phim, những buổi họp bạn, ca hát Karaoke thâu đêm... Tất cả giờ đây đều làm tôi chán ngán, tôi thầm 
nghĩ sao hồi đó mình ngu thế không biết, những thứ đó có gì đâu mà vui, khiến cho mình phải tốn thì giờ, 
tốn tiền và tổn hại sức khỏe. Và đó là phép lạ mà Mẹ 
Maria đã làm cho linh hồn tôi. 

Nhưng Mẹ lại còn củng cố Đức Tin của tôi bằng 
một phép lạ bên ngoài. Ngày nọ, đang lúc ngủ mê, tôi 
bỗng giựt mình thức giấc vì một mùi thơm nồng nàn 
của hoa hồng loan ra khắp cả phòng tôi. Nửa mê nửa 
tỉnh, tôi ngỡ rằng có lẽ tôi làm rơi chai dầu thơm hoa 
hồng chăng, nhưng nào có phải, tôi đâu bao giờ xài 
dầu thơm hoa hồng! 

Mùi hoa hồng là sự hiện diện của chính Mẹ Maria, 
mùi thơm của hoa hồng trên Thiên Quốc chứ không 

Phép lạ của Mẹ Maria
qua tràng chuỗi Mai Khôi

Niềm hy vọngNgày xưa và đêm nay
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phải của thế gian này, và rồi chuỗi Mai Khôi của tôi 
cũng thơm, cả năm trời như thế. 

Tôi vui mừng lắm vì hiểu rằng có lẽ Mẹ thật vui 
lòng vì thấy tôi trở về cùng Chúa. Dần dần Mẹ dẫn tôi đến Chúa. Lúc nào Mẹ cũng thế, không bao giờ Mẹ 
giữ điều gì cho riêng mình, mục đích của Mẹ vẫn là 
Chúa Giêsu. Mẹ dẫn tôi đến Nhà Thờ, nơi mà tôi đã 
xa cách từ lâu lắm rồi. Bắt đầu bằng Thánh Lễ Chúa 
Nhật, dĩ nhiên là Mẹ dẫn tôi đến Toà Giải Tội trước 
tiên. Tôi còn nhớ, chưa bao giờ tôi xưng tội tha thiết 
như vậy, nước mắt cứ lăn dài trên má. Hết Thánh Lễ 
Chúa Nhật rồi thì Thánh Lễ Thứ Bảy, cứ thế mà tiếp 
tục, cho đến bây giờ thì vợ chồng tôi khao khát Chúa 
Giêsu Thánh Thể đến nỗi không bỏ một Thánh Lễ 
nào, kể cả những ngày trong tuần. 

Một đêm nọ tôi nằm mơ thấy Mẹ Mai Khôi, tay cầm 
tràng hạt như trong những bức tượng mà tôi thường 
thấy qua, tôi thấy cả chính tôi trong giấc mơ, đang cầm 
sợi dây roi và quất vào một cái gì đó. Mẹ nói với tôi: "Mỗi 
một kinh Kính Mừng con đọc trong tràng hạt Mai Khôi là 
mỗi lằn roi đòn con quất Satan đó". 

Có những đêm thức trắng, ngồi bên bàn thờ nhỏ 
trong phòng, tôi chẳng cầu nguyện được gì, nhưng 
chỉ biết khóc, cho đến lúc mặt trời mọc. Những giọt lệ ăn năn sao mà ngọt ngào quá! Nó là những thuốc 
thơm xoa dịu những vết thương trên thân thể Chúa 
tôi. Phải, những roi đòn, mão gai và đinh sắt vẫn còn 
in sâu trên mình Chúa bởi những tội lỗi tôi đã phạm... 
Và Chúa đã nhận lấy những giọt nước mắt thống hối 
này. Ngài đã tỏ ra bằng một mùi thơm trầm hương 
pha lẫn hoa huệ, toả ra từ bàn thờ. Mùa hương đó 
thật nồng nàn, và được tái diễn cả tháng này qua tháng nọ; mỗi khi tôi lần hạt Mai Khôi và tâm sự với 
Chúa, ngay cả những lúc tôi ngủ say, y như Chúa nói 
với tôi: "Cha luôn ở bên con, đừng lìa xa Cha nữa". 

Chúa ôi, con cảm tạ Chúa đã nhẫn nại chờ đợi con 
quay trở về cùng Chúa mà không để con chết trong lúc 
linh hồn còn đắm chìm trong bóng đêm tội lỗi. 

Lạy Mẹ Maria, không có Mẹ thì con sẽ ra sao? Vì 
con thật sự chẳng đáng được Chúa thứ tha, chỉ đáng 
bị luận phạt mà thôi. 

Bạn đọc thân mến, những dòng chữ này được viết 
bằng nước mắt của một linh hồn thống hối ăn năn. 
Tôi khóc vì tội lỗi mình gây bao nhiêu đau đớn cho 
Chúa và Mẹ Maria, tôi còn khóc vì cảm nghiệm thế 
nào là Lòng Thương Xót vô bến bờ của Chúa dành 
cho linh hồn tôi nói riêng, và Lòng Thương Xót đó còn 
trải dài và tuôn đổ xuống mỗi linh hồn chúng ta. Hãy 
trở về! Hãy trở về cùng Cha nhân từ, Ngài đang mỏi 
mắt trông chờ chúng ta từng phút từng giây. 

Còn một điều tôi muốn tỏ cùng bạn đọc. Trong thời 
gian tôi lần hạt Mai Khôi và được Mẹ ban ơn trở về 
cùng Chúa, Satan rất tức giận, hắn ta tung ra những 
mánh lới xảo quyệt hòng làm cho vợ chồng tôi hoảng 
sợ mà bỏ không lần hạt nữa. Rất nhiều hiện tượng 
xảy ra nhưng vì để tránh dài dòng nên tôi không viết 
ra chi tiết. Chỉ xin bạn đọc đặt câu hỏi: "Vì sao hắn ta 
lại làm như thế?" 

Cũng chỉ vì Kinh Mai Khôi đã phá tan mưu chước 
của nó, và giật khỏi tay nó biết bao nhiêu là linh hồn! 

Nhưng đừng sợ, đã có Mẹ Maria là sức mạnh của 
chúng ta, hãy "trở nên những gót chân của Mẹ để đạp đầu Satan" (lời Mẹ nói với cha Stephano Gobbi, 
Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ). 

Hỡi những linh hồn đau khổ, cô đơn, không tìm được hạnh phúc của cuộc đời và không định được 
hướng đi. Bạn đừng chán nản, hãy đến bên Mẹ Maria 
bằng việc lần hạt Mai Khôi. Mẹ sẽ ban cho bạn hạnh 
phúc tuyệt hảo là chính Chúa Giêsu, con Chí Thánh 
của Mẹ. Chúa Giêsu sẽ lấp đầy khoảng trống trong 
tâm hồn bạn bằng chính Ngài. Rồi đây bạn sẽ chẳng 
còn mơ ước gì nữa, ngoài việc yêu mến Chúa và Mẹ 
Maria và làm cho các Ngài được mến yêu. 

Hỡi những linh hồn thánh thiện, bạn có muốn làm 
vui lòng Chúa Giêsu không? Còn gì làm vui lòng 
Chúa hơn là khi Chúa thấy người Mẹ dấu yêu của 
Chúa được các con cái yêu mến và cậy tin! 

Vậy hãy sùng kính Mẹ Maria hơn nữa, hãy nghe 
lời Mẹ dạy trong những lần Mẹ hiện ra đây đó trên 
khắp thế giới: "Các con hãy lần hạt Mai Khôi". Tôi xin 
bạn đừng xem thường việc lần hạt Mai Khôi và cho 
rằng đó là những lời kinh vô nghĩa, mất thì giờ. Kinh 
Mai Khôi là khí giới của bạn đấy! Cha Thánh Pio Năm 
Dấu khi đau đớn trên giường, gọi một thầy đến và 
nói: "Hãy đưa cho tôi khí giới của tôi". Vật gì mà ngài 
gọi là khí giới của ngài? Đó là xâu chuỗi đó các bạn. 

Hãy yêu mến Mẹ đi, Mẹ sẽ làm bạn nên Thánh như Mẹ đã từng làm cho các Thánh khi các ngài còn trên dương 
thế. Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến tận Thánh Tâm Chúa Giêsu 
bằng con đường tắt, vừa ngắn gọn, vừa êm ái. 

Tôi xin chấm dứt bài viết này bằng lời nguyện mà 
Chúa đã dạy tôi trong một giấc mơ: "Lạy Chúa, con ví 
mình như cánh lục bình kia, còn Chúa là giòng sông. 
Lục bình không thể nào sống tách rời con nước kia được. Dù bao nhiêu bão táp, cuối cùng rồi Chúa cũng đưa con về đến bến bình yên". 

Lạy Mẹ Maria, con nguyện đền đáp ơn Mẹ bằng 
cách khuyến khích mọi người con quen biết lần hạt 
Mai Khôi và nhất là yêu mến Mẹ, sẵn sàng tận hiến 
cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, để Mẹ dạy dỗ chúng con 
luôn sống sao đẹp lòng Chúa, và cuối cùng được 
hưởng phúc Thiên Đàng, là nơi Chúa dọn sẵn chỗ 
chờ đợi mỗi người chúng con. Xin cho con nguyện 
"lấy tình đáp tình", Mẹ nhé. ■ 

LUCIA MT 
Canada 

từ thanhlinh.net  
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ột em bé hỏi thầy giáo: 
"Tại sao mơ bao giờ 
cũng vào lúc ta nhắm 

mắt ngủ?" Thầy giáo bảo: "Bởi vì 
những gì tuyệt hảo đều vô hình…"  

Tôi tin có Thượng Đế…  

Tôi có người bạn ở California 
hàng tháng gửi thư về cho mẹ, anh 
không viết hàng chữ nào hỏi thăm, 
trong thư chỉ có tiền.  Tôi hỏi tại sao 
anh trả lời: "Mẹ với con mà. Cần gì 
khách sáo mất giờ vô ích.  Nhìn tiền, 
mẹ tôi sẽ đọc được tất cả: con vẫn 
còn khỏe, đi làm đều đặn, hạnh 
phúc và luôn nhớ đến mẹ…" Thế rồi 
vài tháng trước đây, mẹ anh qua đời.  Anh là người khóc nhiều nhất 
dù chưa bao giờ có ai thấy anh rơi 
lệ.  Đầm đìa nước mắt, anh mếu 
máo đứt quãng trong tiếng nấc: "Khi 
không còn mẹ, tôi mới nhận ra mẹ là 
lẽ sống đời tôi.  Có nhiều thứ không 
thể cắt nghĩa, bù đắp bằng tiền bạc". 
Chỉ khi cha mẹ bước vào cõi vô 
hình, lúc ấy ta mới hiểu và đánh giá đúng mức công ơn đấng sinh thành. 

Bạn tôi ở Florida, làm nghề viết 
program cho computer. Anh ta thuộc 
“tuýp” người rất chi tiết và cẩn trọng. 
Một hôm anh kể với tôi: "Tớ đã viết 
di chúc hoạch định mọi thứ sau khi đã qua đời. Tớ thích nhạc Mozart, 
ngày an táng nhất định phải có bài 
Requiem in D Minor K.626. Xác được mang về Việt Nam đặt trong 
một hũ nhỏ nằm bên cạnh bố tớ. À 
quên! Cậu sẽ là một trong số những 
người khiêng hòm…" 

Nghe đến đó tôi hoảng kinh: 
"Thôi đi cha nội! Ngày ấy tớ bận lắm, 
không đến được đâu. Nói trước để 
cậu khỏi mong đợi! Tưởng trúng 
món bở, ai dè chỉ để khiêng hòm! 
Chẳng thấy chỗ nào Giáo Hội dạy 
chết rồi mà còn đi lang thang chỗ 
này chỗ kia, nằm nghe nhạc, nghe 
người ta cầu kinh cho mình, lại còn 
cảm giác ở bên cạnh người thân 
nữa chứ… Chết là hết! Chỉ còn chờ 
ngày phán xét…  

Bố vợ tôi qua đời năm 1983, 
nhà nước thực hiện quy hoạch giải 
tỏa nghĩa trang cải tạo môi trường 
sống cho nhân dân. Xác ông được 
cải táng, mang về nhà hài cốt Giáo 
Xứ đặt trong một hũ nhỏ. Năm 
ngoái, Giáo Xứ lên kế hoạch xây 
dựng khuôn viên nhà xứ, quy định 
nếu ai muốn hài cốt người thân đặt 
trong khu vực ưu tiên gần bàn thờ 

nhà hài cốt, xin đóng 40 triệu một 
người. Mẹ vợ tôi thương chồng đã 
vất vả bao năm lao động nuôi sống 
gia đình nên huy động con cái góp 
tiền “mua” hai chỗ để ông bà được 
gần nhau (trong tương lai). Anh chị 
em trong nhà “toát mồ hôi hột” làm 
vui lòng mẹ. Tôi xin đành “bất 
hiếu”. Không biết hai ông bà “ngồi” 
chỗ ấy được bao nhiêu năm ? Chỉ 
cần vài năm sau, cha xứ khác đến 
lại tu sửa, đám cháu chắt quên 
nguồn cội, hay nạn hài cốt “nhân 
mãn” tồn đọng lên đến hàng ngàn, 
lúc ấy vườn rau sau nhà, ao hồ 
nước đọng, rừng thiêng núi 
thẳm… sẽ là nơi chốn lý tưởng xác 
người nằm đợi ngày phán xét. 

Tôi thường có suy nghĩ vẩn vơ 
thế này: Các nhà khoa học đã tìm 
thấy bộ xương được coi là tổ tiên 
loài người có niên đại 5,5 triệu 
năm ở gần sông Dương Tử, miền 
Trung Trung Quốc. Trời ơi! Nằm 
chờ đến lúc phán xét. Trăm, ngàn 
hoặc triệu năm chờ đợi! Lâu quá. 
Thật ra thời gian được cho là rất 
dài ấy chỉ lâu không bằng cái chớp 
mắt. Khi nhắm mắt chết, lúc mở 
mắt ra: đã là Ngày Tận Thế! 

Đôi khi tôi có những giấc mơ được sống lại quãng đời ấu thơ rất 
hạnh phúc. Đúng lúc tuyệt vời nhất 
khi chạy nhảy trong rừng đuổi chim 
bắt bướm, tôi bị một khúc cây đổ, đè gãy chân. Tỉnh dậy nhìn quanh 

mới phát hiện con mèo vừa nhẩy 
qua người chạm đúng chỗ chân bị 
cây đè. Đi tìm hiểu, khoa học cắt 
nghĩa là khi con mèo nhẩy qu, vừa 
chạm vào chân, chỉ trong một phần 
ngàn giây đồng hồ não bộ moi lục 
ký ức, quay lại khúc phim thời thơ ấu để kết thúc bằng sự kiện bị cây đè cho phù hợp với thực tế con 
mèo chạm vào chân. Khi ta ngủ, 
không còn khái niệm về thời gian. 
Bao năm thơ ấu không lâu bằng 
quãng thời gian con mèo nhảy lên 
và rơi xuống đất. 

Giấc mơ duy nhất trong đời của 
tôi, đúng ra không phải riêng tôi 
mà nói chung là của tất cả những 
ai có một niềm tin tôn giáo, là một 
ngày nào đó sau khi nhắm mắt đi 
vào cõi u mê, tôi sẽ được Thượng Đế âu yếm gọi tên đánh thức dậy, 
mời gọi đi vào cõi hằng sống. Lúc ấy đôi mắt của tôi sẽ mở thật lớn để nhìn thấy Ngài: Đấng Cứu 
Chuộc. Gặp lại Mẹ Maria, người 
Mẹ mà từ trước đến nay tôi chỉ 
gặp gỡ cách vô hình qua kinh 
nguyện chuỗi Mai Khôi.  Tôi sẽ gặp 
ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ 
hàng thân thuộc, bạn bè xa gần, 
cùng biết bao các vị Thánh tôi đã 
có dịp biết nhờ đọc lịch sử các 
Ngài… Giấc mơ ấy tôi chắc chắn 
mình sẽ đạt được. TÔI SẼ ĐƯỢC 
CỨU ĐỘ: một điều mà trước đây 
tôi cũng như bao người Công Giáo 
chỉ mong ước trong giấc mơ, 

qua tràng chuỗi Mai Khôi
Niềm hy vọng

Ơn chữa lành do Mẹ Maria chuyển cầu
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chỉ mong ước trong giấc mơ, 
không dám tuyên xưng to tiếng vì 
sẽ bị cho là “đại ngôn”, là ngạo 
mạn, kiêu căng tự đắc…  

Tôi được Thượng Đế tạo dựng, được sinh ra là để sống đời đời, 
không phải để bị tiêu diệt.  Ý tưởng 
“SẼ ĐƯỢC CỨU ĐỘ” ấy, tôi học được từ những người Tin Lành 
trong một lần họ đến nhà tôi truyền đạo. Hôm ấy, vào một ngày giữa 
tháng hai, tuyết phủ quá gối, có hai 
ông bà già lụ khụ, bì bõm lội tuyết, 
tay cầm Kinh Thánh đến gõ cửa nhà 
tôi. Đón họ vào nhà, tôi buột miệng 
khen: "Ông bà tốt quá, trời lạnh thế 
này mà vẫn đi truyền đạo. Mai này 
khi nhắm mắt rất có thể sẽ được 
vào cõi trường sinh". Cả hai cùng 
cười lớn, người chồng thân mật vỗ 
vai tôi, nói rõ từng tiếng: "Không 
phải là có thể, mà chắc chắn chúng 
tôi sẽ được cứu độ". Tròn mắt ngạc 
nhiên tôi hỏi lại: "Làm sao hai ông bà 
dám chắc chắn như vậy?" Bà vợ lật đật mở Kinh Thánh, chỉ ngay vào đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 3, câu 16: "Đây này, anh xem. 
Chính Đức Giêsu đã nói rõ ràng: “Ai 
tin vào Con Thiên Chúa thì không 
phải chết, nhưng được sống muôn 
đời”. Chúng tôi tin vào Ngài, vậy nên 
chắc chắn SẼ ĐƯỢC CỨU ĐỘ. 

Trước một Đức Tin kiên định 
như thế, tôi cảm thấy xấu hổ và 
suy nghĩ rất nhiều về Đức Tin của 
mình. Bấy lâu nay tôi chỉ quen đọc 
sách, lý luận, khuyên bảo người 
khác… nhưng tôi chưa sống Đức 
Tin. Đời sống tâm linh của tôi chỉ được dựng xây trên cát, tự ru ngủ 
hài lòng vì đã bao năm giữ đạo...  

ĐƯỢC CỨU ĐỘ. Đơn giản 
quá! Chỉ cần tin vào Ngài. Đức Tin 
kiên định sẽ nảy sinh Đức Mến, Đức Cậy, sẽ phân biệt được thế 
nào là Đức Tin chết, Đức Tin 
không việc làm.... Chẳng đúng sao 
từ lúc bé xíu ngày được rửa tội 
Giáo Hội dạy ta chỉ xin Đức Tin. Lễ 
xức tro hàng năm, khi dấu Thánh 
Giá vẽ trên trán, Giáo Hội dặn dò: 
“Hãy sám hối và tin vào Phúc Âm 
(Mc 1, 14-15). Chúng ta đã quên 
hoặc không để ý. 

Bạn thân mến, 

Khi được hỏi, trong các việc, việc 
gì dễ làm nhất? Socrates, nhà hiền 
triết xứ Hy Lạp trả lời: Khuyên bảo 
người khác. Viết bài này tôi không 
có ý nhắc nhở ai, chỉ muốn ghi lại 
kinh nghiệm sống Đức Tin của 
mình. Rất hạnh phúc khi tin vào lời 
hứa của Đức Giêsu. Tôi vẫn sống 
trong niềm hy vọng được cứu độ, 
không phải thứ hy vọng mong manh 

chắc-sẽ-bị-gạt-bỏ, hoặc kiểu hên-xui
-may-rủi không chắc chắn nhưng là 
niềm hy vọng tràn đầy hứa hẹn khi 
vững tin nơi Ngài.  

Tôi tin Đức Giêsu là Con Một 
Thiên Chúa.   

Tôi tin Ngài là người cha rất 
nhân hậu sẵn sàng tha thứ người 
con hoang sám hối trở về.  

Tôi không còn là người độc 
hành trên đường Emmaus, hoang 
mang cuối đường lúc trời chiều 
sắp tắt nắng. Tôi đã có Đức Giêsu 
luôn bên cạnh vì tôi tin vào Ngài. 

Mỗi phút giây tôi đang sống, 
mọi đau khổ khó khăn trong đời tôi 
gặp đều mang một giá trị vĩnh cửu 
trong niềm hy vọng sẽ được cứu độ Ngày Chúa đến. Hạnh phúc 
thay những ai tin ở Lời Ngài. ■ 

 

NGƯỜI TÔI TỚ VÔ DỤNG 
Boston, Hoa K ỳ   

Hội gồm có nhiều dân tộc, 
sống qua nhiều thời đại 
cũng bị bắt bớ, tiêu diệt, 
cũng mang nhiều khuyết điểm mà vẫn tồn tại? 
Ngang đây là đến biên giới 
của siêu nhiên, của sự quan 
phòng của Thiên Chúa… 
Cuộc đối thoại từ A đến Z 
giúp xóa tan một số hiểu 
lầm, một số thành kiến, có 
những lúc trở nên thú vị và 
hấp dẫn. Tôi tin tưởng có 
nhiều người cởi mở, muốn 

tìm hiểu và với những biến 
chuyển trong thời đại ta, đã 
có những tầm nhìn mới mẻ 
và xây dựng. 

Thời kỳ biệt giam ở 
Hà Nội, tôi được biết có 
20 chiến sĩ nam nữ trẻ 
học tiếng Latinh với một 
cựu Tu Sĩ, để có thể đọc 
các tài liệu của Giáo Hội. 
Trong số mấy anh gác tôi 
có hai anh trong nhóm 
học Latinh. Trông thấy 
bài vở, tôi nhận thấy họ 
học tốt. Một hôm, một 
trong hai anh ấy hỏi tôi:  

- Ông có thể dạy tôi một 
bài hát tiếng Latinh không? 

- Có nhiều bài hay 
tuyệt, nhưng biết anh 
thích bài nào? 

- Ông hát cho tôi nghe, 
tôi sẽ chọn. 

Tôi đã hát Salve Regi-
na, Veni Creator, Ave 
Maris Stella… Các bạn 
biết anh ta chọn bài nào 
không? Anh ta chọn bài 
Veni Creator (Xin Chúa 
Ngôi Ba đoái thương 
viếng thăm…). 

Tôi đã chép trọn cả bài 
cho anh ta và anh ta học 
thuộc lòng. Mỗi sáng quãng 
7 giờ, tôi nghe anh ta chạy 
xuống thang gỗ, ra sân tập 

thể dục, rồi múc nước vừa 
tắm vừa hát: Veni Creator 
Spiritus… Tôi rất cảm động, 
làm sao mỗi sáng trong nhà 
tù cộng sản lại có một cán 
bộ hát kinh “Veni Creator” 
cho mình nghe !  ■ 

Nguồn:  

Diễn Đàn Người Giáo Dân  

tiếp theo trang 13 
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on là Anna Kiều Thị 
Phước Hậu, chồng con là 
Giuse Nguyễn Văn Tiến, 

xin được kể về ân phúc Mẹ Maria đã cứu sống con gái của chúng 
con là bé Maria Goretti Nguyễn 
Kiều Tú Anh. 

Bé Tú Anh sinh ngày 6.7.2007. 
Khi bé vừa tròn 13 tháng, qua siêu 
âm tại nhiều bệnh viện lớn của 
Sàigòn, các bác sĩ cho vợ chồng 
chúng con biết bé bị ung thư thận. 
Tháng 8 năm 2008, bé phải vào 
Bệnh Viện Nhi Đồng 2. Ban đầu 
bác sĩ chẩn đoán sẽ mổ bóc khối 
u nằm trên thận, nhưng đến khi 
mổ thì, vì không thể bóc được, 
bác sĩ phẫu thuật đành phải cắt bỏ 
luôn quả thận bên trái. Vợ chồng 
con rất xót xa đau khổ thay cho 
con mình, chỉ còn biết đến với 
Chúa cầu nguyện trong phó thác.  

Thế rồi thật bất ngờ, chúng con 
biết được trong khuôn viên Bệnh 
Viện Nhi Đồng 2, trước đây là 
Bệnh Viện Grall của quân đội 
Pháp, sau được đổi tên là Bệnh 
Viện Đồn Đất, vẫn còn giữ được 
một tượng đài kính Đức Mẹ ngay 

bên cạnh ngôi Nhà Nguyện mấy 
chục năm nay sau biến cố 1975, đã bị chính quyền bắt đóng cửa, 
không còn có Linh Mục đến dâng 
Thánh Lễ cho các bệnh nhân và 
người chăm sóc như trước đây. 
Vậy là vợ chồng chúng con đã tìm đến với Mẹ Maria để cầu khẩn van 
nài cho cháu bé Tú Anh được ơn 
Thiên Chúa cứu chữa nguy tử. 

Sau hai tuần nằm hồi sức hậu 
phẫu, bé Tú Anh được chuyển sang 
Bệnh Viện Ung Bướu để được hóa 
trị vì khối u của bé được xác định là 
u ác. Các bác sĩ ung bướu hội chẩn 
và báo cho biết bưới thận đang phát 
triển ở giai đoạn I, sẽ phải điều trị 
trong khoảng 6 tháng. Hết thời hạn 
hóa trị, các bác sĩ tái khám và khẳng định trên 90% là Tú Anh đã dứt bỏ được căn bệnh ung thư quái ác. 
Chúng con vui mừng và tạ ơn Chúa 
và Mẹ đã thương chữa lành cho bé. 

Tuy nhiên, đến giữa tháng 3 năm 
2009, khi chưa được tròn 2 tuổi, bé 
Tú Anh được làm các xét nghiệm 
sau thời gian hóa trị để chuẩn bị 
khép hồ sơ, cho bé xuất viện, thì 
không ngờ, các bác sĩ lại phát hiện 
có một khối u mới mọc ở quả thận 
bên phải, ngay chỗ vừa mổ, khối u 
lớn và dạng nước. Thế là bé lại phải 
chuyển về Bệnh Viện Nhi Đồng 2 để 
làm phẫu thuật một lần nữa. 

Các bác sĩ Nhi Đồng cho biết 
ca mổ lần này, khối u cần được 
bóc tách hết sức thận trọng, nếu 
sơ ý để vỡ thì nguy hiểm vô cùng. Đến lúc này cả đôi bên nội ngoại đều suy sụp tinh thần, không ai 
nghĩ bé có thể qua khỏi. Riêng vợ 
chồng chúng con thì khủng hoảng, 
xót xa thẫn thờ, chẳng còn biết 
làm gì ngoài việc ngồi khóc lóc 
bên tượng Mẹ.  

Có lúc nhìn thấy bé Tú Anh đau đớn quá, con là mẹ của bé đã xin 
khấn với Mẹ Maria, nếu được hãy đổi mạng sống của chính con cho 
bé, cứu thoát bé khỏi nỗi khốn khổ đang phải chịu từng giờ từng phút. 
Còn cha của bé, hằng ngày anh đi 
làm, đến chiều lại vào ngay bệnh 
viện, cứ hai ba ngày lại mua hoa 
mang đến tượng đài Mẹ rồi đọc kinh 
cầu nguyện miên man. 

Khoảng thời gian bé Tú Anh lên 
bàn mổ, chúng con lại càng kêu 
khấn tha thiết. Đến khi bé được 
chuyển sang phòng Hồi Sức, 
chúng con được bác sĩ cho biết 
khi mổ, khối u bị vỡ, bé lại bị thiếu 

máu trầm trọng, may sao bé đã 
vượt qua được cơn nguy tử một 
cách lạ lùng. 

Đến ngày 1.6.2009, do khối u 
lại tái phát, bé Tú Anh được 
chuyển qua Bệnh Viện Ung Bướu 
một lần nữa để xạ trị và hóa trị liên 
tục. Vợ chồng chúng con lại hết 
lòng phó thác khẩn nguyện xin Mẹ 
Maria phù hộ, cầu bầu cùng Chúa ơn chữa lành cho đứa con bé 
bỏng tội nghiệp, chưa tròn hai tuổi 
mà đã phải trải qua các cuộc đại 
phẫu và những cơn đau đớn vượt 
cả sức chịu đựng của người lớn. 

Thời gian thử thách cho bé, và 
cho cả gia đình chúng con nữa kéo 
dài thêm gần 2 năm nữa cho đến 
khi hoàn tất phác đồ điều trị 18 
tháng. Bé Tú Anh luôn bị thiếu tiểu 
cầu nghiêm trọng, rụng hết tóc trên đầu, thường xuyên phải chuyển từ 
bên điều trị sang khoa Cấp Cứu của 
Bệnh Viện Ung Bướu.  

Cuối cùng, ngày 26.4.2011, bé 
Tú Anh được xuất viện trong thể 
trạng và tinh thần hoàn toàn bình 
phục, gây ngỡ ngàng cho bên 
bệnh viện về sức chịu đựng và 
khả năng hồi sinh của bé, chỉ riêng 
gia đình chúng con hiểu được vậy 
là chính Mẹ Maria, ngang qua sự 
tận tâm tận lực của các y bác sĩ, đã cứu được đứa con yêu dấu của 
chúng con khỏi căn bệnh nan y và 
tử thần quái ác. 

Đến hôm nay, khi con viết kể lại 
những dòng chữ này, bé Maria 
Goretti Nguyễn Kiều Tú Anh đã được 7 tuổi, đang học lớp Một 
(ảnh chụp kèm theo), khỏe mạnh, 
thông minh, ngoan ngoãn, ở Nhà 
Thờ đặc biệt giỏi Giáo Lý, và ở 
nhà đã biết cách cầu nguyện đơn 
sơ với Chúa và Đức Mẹ. 

Gia đình chúng con xin cúi đầu 
hết lòng tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn 
Mẹ Maria đã thương chuyển cầu ơn chữa lành cho con của chúng 
con, cũng là thay đổi hẳn cuộc đời 
tin và sống đạo của mỗi người 
trong gia đình chúng con. Amen. ■ 

Anna KI ỀU THỊ PHƯỚC HẬU  
Bình Dương 4.2014 

Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT 
biên t ập, Sàigòn 11.2014   
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Ở  Sàigòn có một nhóm rất lạ, 
Nhóm Cầu Nguyện Nhà 
Thờ Đức Bà Sàigòn. Ấy là 

tôi tạm gọi thế và mọi người lâu 
nay cũng quen gọi thế, chứ thật ra 
Nhóm này chưa hề có tên gọi 
chính thức kể từ khi được hình 
thành một cách tự phát cuối tháng 
10 năm 2005. Dạo ấy mọi người 
truyền tai, kể chuyện 
cho nhau, rằng Đức Mẹ đang khóc ở Sàigòn. 
Quảng trường Nhà Thờ Đức Bà Sàigòn bỗng 
nhiên đông hẳn lên, 
hàng ngàn, rồi hàng vạn 
lượt người đổ về quây 
quần mỗi ngày, cả ban đêm, cả giữa khuya, cả 
sớm tinh mơ. 

Phía chính quyền, 
người ta cấp tập đưa 
lính an ninh đến vì sợ có 
bạo động, “diễn tiến hòa 
bình” của dân Công 
Giáo chăng? Phía mình 
thì hàng Giáo Sĩ phải 
giữ thái độ im lặng dè dặt, nhưng 
bà con Giáo Dân thì tin lắm, phép 
lạ rồi đấy! Mà họ có lý, bao nhiêu 
khốn cùng, bao nhiêu thương đau, 
bao nhiêu nước mắt... Ở chỗ nào 
trên quê hương Việt Nam cũng gặp 
chuyện khổ, đã thiên tai lại còn 
nhân họa, xã hội lao đao, lương 
tâm suy thoái. Như thế thì Mẹ khóc 
là đúng quá, Mẹ bao giờ cũng 
thương đàn con. Bao lần Mẹ hiển 
linh ở Việt Nam, chẳng thấy Mẹ 
nói gì, Mẹ chỉ khóc thôi. Như thế 
cũng đủ rồi... 

Bản thân tôi và nhiều anh em 
trong Dòng hồi ấy cũng ra tận nơi, 
chen chúc cầu nguyện với đám đông, chụp hình, lắng nghe dư luận 
quần chúng, quan sát các động thái 
bên an ninh, rồi về nhà bàn tán xôn 
xao... Nhiều người gọi điện hoặc 
tới hỏi trực tiếp xem các cha DCCT 
nghĩ gì, đây có phải là phép lạ 
không ? Tôi trả lời: Đức Mẹ có 

khóc thật sự hay không, chúng tôi 
không dám quả quyết, thế nhưng 
phép lạ thấy rõ nhất, tỏ tường, ấy là 
lòng người hoán cải, metanoia... 

Đấy cứ xem đám thanh niên 
hiphop quần lùng thùng, áo lụng 
thụng, giầy khủng bố, đầu tóc thì 
nhuộm vàng hoe hoặc đỏ hung, 

thói thường cứ đến chiều tối, vẫn 
hay rú ga đua xe biểu diễn hoặc 
lượn lờ quanh khu vực Nhà Thờ 
Chính Tòa, Bưu Điện thành phố, ít 
nữa cũng ngồi thành từng cặp từng 
cặp trên yên xe bên lề đường như 
một phong cách, Hong Kong hay 
Hàn Quốc gì đó, đại loại thế. Vậy 
mà bây giờ bọn trẻ teen age kỳ quái ấy, chúng nó quỳ hết xuống, thành 
tâm đọc kinh Mai Khôi dưới chân 
tượng Đức Mẹ. Trời ơi, hóa ra 
chúng nó Công Giáo, chúng nó hát 
Thánh Ca đâu ra đấy, bài cổ xưa 
như “L ạy Mẹ là ngôi sao sáng” có 
mấy tiểu khúc đều thuộc tất ! Phép 
lạ chứ còn gì nữa ! 

Tại hiện trường, các ba-ri-e 
bằng sắt sơn đỏ trắng được dựng 
lên vòng trong vòng ngoài, dùi cui 
chống bạo động có sẵn, xe Cảnh 
Sát Cơ Động ứng chiến, lực lượng 
chìm thì ắt là đông lắm, trà trộn, 
xen kẽ giữa đám đông, mắt liếc tai 

vểnh, nhâu nhâu cả lên. Lực lượng đối phó như thế chỉ còn thiếu mỗi... 
chó nghiệp vụ ! Tất cả đều đằng đằng sát khí, có cảm tưởng một que 
diêm xòe lửa cũng có thể nổ tung 
thành một... Thiên An Môn ! 

Vậy mà đám đông dân chúng cứ 
tìm đến thắp nến sáng, đọc kinh 

râm ran, hát Thánh Ca 
da diết, các Giáo Xứ nội 
ngoại thành Sàigòn đổ 
về, các tỉnh xa cũng về 
“hành hương”, càng 
ngày càng đông, Bắc 
Trung Nam đủ cả, Công 
Giáo lẫn không Công 
Giáo, cả đảng viên 
Cộng Sản nữa cơ chứ ! 
Không sợ gì cả, không 
ngại nắng mưa, không 
ngại nheo nhóc đứng 
ngồi. Có mấy bà cụ còn 
kiên nhẫn đứng giảng 
giải Lẽ Đạo cho mấy 
anh Cảnh Sát có sắc 
phục: “Má nói con 
nghe, tham nhũng quá, 

phá thai quá, nên Đức Mẹ khóc đó 
con, lo mà sám hối con ơi...” Phép 
lạ chứ còn gì nữa ! 

Lại nữa, dạo ấy bắt đầu vào 
Tháng 11, Tháng các Linh Hồn, ở Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
DCCT chúng tôi thì mùa này đương nhiên là đông người đến xin 
Giải Tội. Thế nhưng năm 2005 là 
năm kỷ lục, không thể tưởng 
tượng, chưa bao giờ người ta lại lũ 
lượt đổ về đông kinh khủng như 
thế này, thành tâm sám hối, chầu 
chực xin lãnh nhận Bí Tích Giao 
Hòa. Các cha thấy lạ thì hỏi, người 
ta bảo: “Cha ơi, Đức Mẹ khóc, 
chắc là khóc vì tội mọi người, tội 
của chính con nữa, con phải mau 
quay về với Chúa thôi!” Phép lạ 
chứ còn gì nữa! 

Thế rồi, hình như trong một 

Xem tiếp trang 28 

Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT  
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9  giờ 30 tối, tôi rời 
khuôn viên Nhà 
Thờ trong khi 
vẫn còn đông 

người đang cầu nguyện 
trước hang đá Đức Mẹ. Đầu tôi nặng trĩu, tim tôi 
thắt lại, chân tôi bước 
mà không biết đi đâu 
nữa. Tôi đang muốn 
chạy trốn khỏi Nhà Thờ để khỏi nghe lời giảng 
của cha như đâm vào 
tim tôi đau xé, nhưng 
làm sao chạy trốn được... chính tôi? 

Tối nay, tôi nhớ mồn 
một những năm xa xưa ấy, những năm tôi đã 
nhúng tay vào tội ác mà 
trái tim không hề rung động, còn nếu có thì chắc 
chỉ thoáng qua trong một 
vài tích tắc mà thôi. 

Ngày ấy tôi còn rất trẻ, 
sống bồng bột, kết hôn 
vội vàng và có đứa con đầu lòng rất sớm. 

Chưa kịp chuẩn bị để 
làm mẹ, tôi thấy ngán 
ngẩm cảnh có con mà chỉ 
một mình nuôi con. 
Chồng tôi cùng một tuổi, 
cái tuổi “ăn chưa no lo 
chưa tới”, suốt ngày cứ đàn đúm bạn bè, nhậu 
nhẹt, chẳng thiết gì đến 

vợ con, lại còn đang ăn 
bám cha mẹ. Con gái tôi 
vừa đúng thôi nôi thì trời ơi, cả gia tài của tôi (chỉ 
gồm những món nữ trang 
ngày cưới) cũng theo 
nhau từ từ bay mất. Giận 
chồng không biết lo cho 
vợ con, tôi bồng con về 
nhà ngoại, kiếm việc làm để nuôi con.  

Giá cứ như thế luôn 
thì tôi đã đỡ khổ! Chẳng 
ngờ, chưa được bao lâu, 
anh ấy qua nhà tôi thề 
sống thề chết, năn nỉ 
cha mẹ tôi cho rước vợ 
con về. Nhưng rồi chứng 
nào tật nấy, càng ngày 
anh càng hư đốn. Lại 
một lần nữa, tôi ôm con 
trở về nhà cha mẹ ruột 
sau khi để lại lá đơn ly 
hôn với chồng tôi. 

Một hôm đang làm 
việc, tôi cảm thấy chóng 
mặt, đi khám bệnh mới được bác sĩ cho hay là 
tôi đã có thai. Nghe như 
sét đánh ngang tai, tôi 
thẫn thờ như người mất 
hồn, không biết tính cách 
nào đây, nếu sinh thêm 
một đứa nữa thì đồng 
lương của tôi không sao 
lo nổi. Chẳng lẽ tôi lại 
mang thêm gánh nặng về 

cho cha mẹ? Ông bà đã 
khổ vì tôi quá nhiều rồi. 
Chợt nhớ có cô bạn học đang làm nữ hộ sinh một 
bệnh viện phụ sản lớn, 
tôi đến thăm dò ý kiến. Đã quá quen với cảnh 
nạo hút thai hằng ngày, 
bạn tôi khuyên nên “điều 
hoà kinh nguyệt” ngay, sẽ 
không đau đâu, vì thai 
của tôi hãy còn nhỏ, còn 
hơn phải dây dưa với 
ông chồng vô trách 
nhiệm suốt đời. 

Về nhà, tôi nằm liệt 
không dám cho ai biết. 
Nhìn con ngon giấc tôi 
ôm nó mà khóc. Thức 
trắng một đêm, sáng dậy 
tôi cáo bệnh nghỉ làm. Đưa con đến nhà trẻ 
xong, tôi đi lang thang 
trong công viên chỉ mong được yên tĩnh để suy 
nghĩ sáng suốt. Thả mình 
xuống chiếc ghế đá, tôi 
nhìn chung quanh thấy 
có nhiều cặp tình nhân đang tâm sự, chỉ có mình 
tôi là lạc loài. 

Đầu óc tôi rối beng, cứ 
nghĩ tới cảnh phải tiếp 
tục sống với anh chồng 
mà ngao ngán. Nhưng 
còn những đứa con tôi… 
hay là tôi thử tha thứ cho 

anh ta lần nữa để những đứa con của mình được 
có bố có mẹ đầy đủ… 
Hết giải pháp này đến 
giải pháp khác, cách nào 
cũng không ổn, tôi lê 
bước chân vô hồn chẳng 
biết đi đâu.  

Trên chiếc ghế đá nọ, đôi tình nhân vội quay mặt đi khi tôi vừa đến gần. 
Chuyện đó cũng là thường 
tình thôi, tôi bước qua họ 
nhưng chợt nghe bên tai 
có tiếng đàn ông sao quen 
quá. Tôi quay lại và kịp 
nhận ra đó chính là... 
chồng mình, còn cô gái nọ 
là người yêu cũ của anh ấy. Sững sờ và đau đớn, 
chân tôi như bị chôn 
xuống đất, toàn thân toát 
mồ hôi lạnh.  

Không nhớ mình đứng 
như thế bao lâu nữa, chỉ 
nhớ sau đó tôi đã chạy, 
chạy đến lúc té quỵ 
xuống là hết! Rồi phải 
một hồi lâu, nghe chung 
quanh có tiếng nhiều 
người lao xao, tôi lơ mơ 
mở mắt ra và thấy những 
bộ đồng phục màu trắng. 
Họ là những y tá, bác sĩ đang lo cấp cứu cho tôi. 
Thấy tôi đã tỉnh hẳn, bác 
sĩ cho biết là tôi bị động 



 25 Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  �   www.chuacuuthe.com  

 

thai, cần phải dưỡng thì 
mới giữ được.  

Đang cơn chán ngán 
và gần như bất lực trước 
những đòn roi tới tấp của 
nghịch cảnh, tôi buột 
miệng nói không suy 
nghĩ: “Xin bác sĩ lấy cái 
thai ra dùm tôi!” Thoáng 
chút ngạc nhiên, bác sĩ 
hỏi lại tôi một lần nữa, 
nhưng tôi vẫn cương 
quyết phá bỏ. Sau đó tôi được đưa sang phòng 
nghỉ, tiếp nước biển cho 
khoẻ để chờ sẽ hút thai 
vì lúc đó huyết áp của tôi đang tụt rất thấp. 

Tinh thần hoảng loạn, 
bên cạnh chẳng có ai 
thân thích, tôi đành phải 
gọi cô bạn học nhờ trợ 
giúp. Cô ấy đến gởi gấm 
tôi cho bác sĩ và an ủi, 
xoa dịu tôi nhưng vẫn 
không làm tôi bớt sợ hãi. 

Thế rồi chuyện gì đến 
phải đến. Trèo lên chiếc 
giường nạo thai, ý muốn 
leo xuống cứ trở đi trở lại 
trong tôi nhưng không 
còn kịp nữa, bác sĩ đã 
chuẩn bị đầy đủ dụng cụ 
cả rồi. Ông bảo tôi hãy 
nhắm mắt lại, thở đều 
và... sẽ nhanh thôi, không đau đâu. Nhưng chiếc 
que nạo inox cứ xoáy vào 
bên trong người tôi, tôi 
thét lên từng cơn “Đau! Đau quá!” Mà nào người 
ta có chịu buông tha, 
người ta mặc kệ, cứ “vừa đánh vừa xoa” cho đến 
lúc cả cơ thể và tâm trí 
tôi rã rời thì hoàn tất.  

Con tôi, trời ơi còn đâu! Người ta đã xé nát 
thịt da con rồi! Mẹ là 
người mẹ khốn nạn nhất 
trần đời. Con ơi! Con ơi! 

Sau trận ấy tôi suy kiệt 
cả tinh thần lẫn thể chất. 
Mẹ tôi vẫn túc trực bên 
giường bệnh, trong khi 
bà còn phải lo cho con 
gái nhỏ của tôi. Con tôi 
ngây thơ quá, nó cứ chạy đến ôm hôn tôi mà không 
biết gì về nỗi mất mát 
vừa xảy đến. Tôi xấu hổ 
thấy mình không xứng 

đáng làm mẹ nó nữa. 

Ngày qua ngày, bé 
con đầu lòng của tôi lớn 
dần lên, nó đã đi học, vết 
thương trong lòng tôi 
cũng nguôi ngoai. Tôi 
sống khép kín, chỉ biết 
lao đầu vào công việc, 
các bạn nữ đồng nghiệp 
gọi tôi là “bà cụ non”, còn 
nam đồng nghiệp nhiều 
người cũng thích làm 
quen với tôi nhưng chỉ 
vài câu xã giao là họ đã 
thấy chán ngắt, hoặc có 
người đeo đuổi dai dẳng 
hơn thì rồi cũng đành bỏ 
cuộc khi đụng phải cái 
“mu rùa biết đi”.  

Tôi dành hết thời giờ 
cho con, vui mừng vì nó 
rất ngoan và học giỏi… 

Từ ngày tôi được ơn 
trở lại Đạo cho đến nay, được thấm nhuần Giáo 
Lý của Thiên Chúa là 
Tình Yêu, và khi yêu là 
người ta yêu đến cùng, 
dù có phải hy sinh mạng 
sống cho người mình 
yêu. Tôi đã đi xưng tội và 
dành hết thời giờ rảnh rỗi 
giúp bất kỳ một ai khốn 
khổ mà tôi biết. Tôi đã 
từng theo nhóm Bảo Vệ 
Sự Sống vào tận các 
bệnh viện phụ sản lớn 
nhỏ để khuyên can các 
cô gái lỡ lầm khỏi sa vào 
cảnh nạo phá thai, góp 
phần vào việc giúp các 
em làm lại cuộc đời, nuôi 
con…  

Thế nhưng, chưa bao 
giờ lương tâm tôi lại ray 
rứt và bị ṿ xé như tối nay. 
Trong Thánh Lễ, cha 
giảng đã nói đến thảm 
kịch phá thai hiện nay. 
Nghe những lời cảnh báo 
và kêu gọi hãy bảo vệ lấy 
Sự Sống là Quà Tặng vô 
giá của Thiên Chúa đã 
trao cho con người, tất cả 
trong tôi bừng tỉnh mọi ký ức tưởng đã chôn vùi sâu 
kín. Phải chăng tôi vẫn 
canh cánh bên lòng một 
món nợ không nguôi. Tôi 
nợ con tôi sự sống ư? 
Hay tôi nợ Thiên Chúa 
một lần yêu? Hay tôi nợ 

đời tôi một hạnh phúc? 
Hạnh phúc Chúa ban đến đã bị tôi từ khước và gạt 
bỏ không thương tiếc. 

“Bà… ba… bum… 
bum…”, tiếng bập bẹ của 
thằng Cu Tý làm tôi chợt 
tỉnh. Nó nhào tới ôm 
cứng lấy tôi và tì cái 
miệng bé xíu hôn lên 
khắp mặt tôi. Chao ôi! 
Cháu ngoại tôi! Cưng 
quá! Căn nhà tôi lại vang 
tiếng cười của trẻ thơ 
sau bao năm vắng lặng. 
Mẹ nó đi làm suốt ngày 
gởi con cho tôi chăm sóc, 
ba nó lại còn ở phương 
xa, nhưng nó ngây thơ 
chẳng biết buồn. Đối với 
nó, tôi vừa là bố vừa là 
mẹ. Nó cứ bấu lấy tôi, 
tiếng bập bẹ đầu tiên của 
nó là “ba… bà” khiến tôi 
sướng run người. 

Bây giờ hạnh phúc của 
tôi là nó. Tôi đau khi nó 
khóc và tôi khóc khi nó đau. Niềm hạnh phúc nhỏ 
bé lại trở về với tôi. Chắc 
chắn, Chúa nhân hậu từ bi 
và hay thương xót, Ngài 
không còn giận tôi nữa, 
Ngài đã tha thứ cho tôi từ 
lâu rồi. Còn con, con có 
tha cho mẹ không? 

Giờ con đang ở đâu? 
Linh hồn con chơi vơi ở 
chốn nào? Mẹ chỉ còn 
biết ăn năn sám hối và 
cầu nguyện. Nếu Chúa 
cho mẹ biết con đang ở đâu và bắt mẹ phải chịu 
những hình phạt nào để 
chuộc con về trong 
Vườn Chúa, mẹ cũng vui 
lòng nhận lãnh. Nhưng 
chính mẹ sao cứ phải 
chịu một hình phạt nặng 
nề là suốt đời cứ mang 
trong lòng một tội ác, 
một Món Nợ Tình Yêu 
không bao giờ trả được? 

Chắc là tôi đã khóc nên 
có chút nước gì đó mằn 
mặn ở môi. Tôi thấy Cu Tý 
mở to mắt nhìn tôi ngơ 
ngác, rồi nó mếu máo theo 
tôi. Ôm khuôn mặt thiên 
thần của nó trong đôi tay, 
tôi cứ tưởng tượng ra hình 
dáng đứa con mà tôi 

không bao giờ được thấy. 
Tôi khóc trong vui sướng.  

Ôi Chúa ơi! Tình 
Yêu Ngài thật lớn lao, 
con sẽ không bao giờ 
dám phí phạm nữa. 

Và trong sâu thẳm, tôi được ơn Chúa cho cảm 
nhận được rằng con tôi 
nó đã tha thứ cho mẹ nó. 
Linh hồn nó chắc là vẫn 
hiện hữu thật gần gũi bên 
tôi dù tôi xác tín Chúa đã đón nó về Nhà Chúa 
ngay từ dạo ấy. Còn 
phần tôi, Món Nợ Tình 
Yêu tôi sẽ phải trang trải 
với cuộc đời không biết đến bao giờ mới thôi 
chẳng còn vấn vương? ■ 

VTKT 
Sàigòn 
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Ngày xưa Chúa thoát thai  Ổ rơm lót hình hài,  
Nồng hôi mùi súc vật, 
Mà ngon giấc ngủ dài... 

Đêm nay Chúa chào đời 
Trong manh áo tả tơi 
Của đôi người hành khất 
Nơi chiếu đất màn trời... 

Ngày xưa Chúa thôi nôi 
Trên đất lạ quê người,  
Vào đời như lữ khách 
Vội vàng kiếp nổi trôi... 

Đêm nay Chúa vừa tròn 
Hai mươi tuổi long đong, Đứng bên giòng quay quắt 
Mà vẫn khát chờ trông... 

Ngày xưa Chúa ruổi rong 
Bộc bạch cả tấm lòng, 
Mở con đường rất lạ, 
Lời nuôi thỏa ước mong... 

Đêm nay Chúa miệt mài 
Với cây chổi trên tay, 
Theo lối dài vun rác 
Cùng bụi cát đọa đầy... 

Ngày xưa Chúa lìa trần Đinh dài xỏ tay chân, 
Máu theo thân thập giá 
Giọt lã chã ân cần... 

Đêm nay Chúa cầu xin 
Trên xe lăn một mình, 
Từ tật nguyền ngước mắt 
Tìm cho gặp niềm tin... 

Lm. LÊ QUANG UY 

 
Nếu không có Chúa trong đời 

Tôi như hạt muối để người đạp lên. 
Nếu không có Chúa Thánh Thần 

Tôi đi không biết bước chân lạc loài. 
Không có Mẹ Maria  

Tôi như đứa trẻ lê la đầu đường. 
Chợ đời nhiều lắm tai ương 

Biết ai che chở biết người nào lo? 
Thân này ba mẹ gầy lo Để con nhận biết Chúa Cha trên Trời. 

 Đức Maria là Mẹ Chúa Trời 
Mẹ luôn thấu hiểu lòng người thế nhân. 

Mẹ ơi con thiết tha xin  
Cho con ẩn náu trong tim Mẹ hiền. 

Vâng theo thánh ý cho nên 
Một lòng thờ Chúa chu toàn đạo con 

Tình đời muôn nỗi đa đoan 
Biết trông lên Mẹ vững vàng cậy trông. 

 
THANH HÀ (Võ Dõng) 

Con hiểu được rồi 
Mẹ có từ muôn thuở... 
Nơi thế trần vâng phục Thánh Ý Cha. Đời thanh bần trinh khiết sống chan hòa 
Tình yêu Chúa, Thánh Gia lòng cậy mến. 
Mẹ thanh cao, đẹp tuyệt vời như Đóa Hồng Nhung 
cài trên vương miện  
Tỏa sắc hương dịu ngọt hồn nhiên. 
Mẹ đơn sơ như Huệ trắng cõi Vườn Thiêng 
Lòng từ ái bao la biển rộng. 
Bảy mươi hai năm đã vẹn tuyền trong cuộc sống 
Mẹ Đồng Công Chuộc Tội cầu bầu... 
Quanh Mồ Đá Mẹ - Thánh truyền - ngào ngạt 
quyện Hương châu 
và thánh thót tiếng Thiên Thần ca hát... 
Thiên Chúa Ngôi Ba ban khen, 
Mẹ về trời trọn lành hồn xác 
Là tín điều con ghi khắc rất nhiệm mầu! 
Lạy Mẹ, xin nâng đỡ chúng con trong giờ lâm tử 
và xin ơn chết lành trong tay Mẹ Điều chúng con khấn nguyện đã từ lâu 
Mẹ nhân ái đoàn con mong nhờ Mẹ 
Ánh rạng đông Mẹ mặt trời trên dương thế 

hay Trăng sao huyền diệu cõi không gian? 
Mẹ oai phong rực rỡ ngự ngai vàng 
Thống trị khắp tầng trời dưới đất. 
Hỏa ngục khấu đầu, thần linh khiếp kinh cúi mặt 
Mẹ Nữ Vương của khắp muôn loài 
Các Thiên Thần, các Thánh, vạn vật ở muôn nơi... 
Mẹ Thiên Chúa, Mẹ loài người, ôi nhiệm thánh! 
Mẹ là đấng trung gian, kho ơn phước 
cho chúng con kêu cầu xin nhận lãnh 
Mẹ ban thương, ấp ủ những tâm hồn... Đời tha hương lưu lạc, xin mẹ giúp con luôn 
Trong thử thách gian lao, lo âu và thất vọng... 
Dâng lên Mẹ trọn tâm tư và cuộc sống 
Cả tấm lòng trông cậy mến thương... 
cả cộng đoàn đất khách, lậy Nữ Vương 
xin dẫn dắt tình thương ơn cứu giúp 
Cơn nguy biến cuộc đời nhiều trong đục 
Lúc gian nan khốn khó hiểm nguy 
Mẹ ra tay nhân hậu cứu gỡ độ trì Đoàn con dại bơ vơ đời bể khổ. 

HOAN NGUYEN 

Ơn chữa lành do Mẹ Maria chuyển cầu
Ngày xưa và đêm nay

Ơn biến đổi
Khấn xin Mẹ

Hành hương đầu năm

Ôi Mẹ nhiệm mầu ! 
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Lạy Mẹ Maria,  
khi nghe sứ thần truyền tin (x. Lc 1, 26-38),  
Mẹ có đủ quyền tự do: 
tự do  
không tiếp sứ thần,  bởi Mẹ chẳng biết người đó là ai;  
tự do  
nghi ngờ lời truyền tin,  vì trên đời làm gì có chuyện kỳ quặc như thế;  
tự do  
từ chối cộng tác vào chương trình cứu độ 
do chẳng ai thích tự tròng vào cổ cái ách giữa đàng.  

Thật bất ngờ, Mẹ đã nói xin vâng.  
Không thể ngờ một thiếu nữ miền quê xa tắp tít  
lại có thái độ vâng phục Đức Tin tuyệt vời đến vậy.  
Và càng không thể ngờ,  
người thiếu nữ ấy xin vâng tuyệt đối,  
chẳng đòi một điều kiện nào. 

Sau lời đáp xin vâng,  
nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần,  
Con Thiên Chúa thành thai trong lòng Mẹ.  
Nhìn thấy bụng Mẹ ngày càng to,  
người đời lời ra tiếng vào.  
Trước nỗi oan ức đó,  
Mẹ có quyền suy nghĩ, và rút lại lời xin vâng.  
Mẹ cũng có thể… phá thai,  
hoặc kể ra với mọi người lời truyền tin của thiên sứ  để minh oan cho mình, 
thậm chí trốn biệt xứ  để tránh lời đàm tiếu.  
Nhưng không, Mẹ tiếp tục xin vâng,  
xin vâng  để Con Thiên Chúa ngày càng lớn lên trong cung lòng mình,  
xin vâng  
trước những lời gièm pha dị nghị. 
Ôi ! Lời xin vâng âm thầm và tín thác ! 

Rồi trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu,  
không như nhiều bà mẹ trần gian,  đi theo con mình mà tỉ tê khóc lóc, 
Mẹ cùng con của mình  đi hết những chặng đường thập giá.  

Kinh Thánh ghi lại nhiều lời nhục mạ Chúa Giêsu  
nhưng con biết chắc,  
trong buổi chiều trời đất thảm sầu đó,  
khi đứng gần thập giá, 
Mẹ cũng chịu không ít lời mỉa mai từ kẻ qua người lại.  
Mẹ vẫn im lặng mà không một lời biện minh hoặc cãi lý.  
Mẹ đã xin vâng để cưu mang Con Thiên Chúa,  
thì giờ đây, Mẹ cũng xin vâng  để dâng người con yêu dấu của mình  
làm hiến lễ chuộc tội cho muôn dân.  

Sau khi Chúa Giêsu sống lại và vinh hiển về Trời,  
Mẹ chẳng “ra vẻ oai nghi” 
nhưng khiêm nhường cầu nguyện cùng các Tông Đồ,  để khẩn xin nguồn sức mạnh từ trời.  

Sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống,  
Lời Thiên Chúa tiếp tục lan tràn và phát triển  
Mẹ cũng không “giành quyền” trong Hội Thánh  
theo kiểu mình là “Mẹ của Thầy Giêsu” 
nhưng luôn luôn khiêm tốn đồng hành  
với Hội Thánh mới khai sinh, 
bằng lời cầu nguyện liên lỉ. 
Các Tông Đồ hân hoan đi khắp tứ phương thiên hạ,  
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo,  
chắc chắn được nâng đỡ rất nhiều  
từ lời nguyện cầu của Mẹ.  Đông đảo dân ngoại xin chịu phép rửa  
chắc chắn nhờ không ít lời cầu nguyện của Mẹ.  

Rồi ngày ngày, Mẹ tiếp tục xin vâng  để triều đại Cha mau đến,  
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. 

Và lời xin vâng cuối cùng của Mẹ  
là đón nhận cái chết khắc nghiệt của phận người.  
Mẹ ơi, nếu là Mẹ,  
có lẽ con đã xin ơn được về thẳng trời cao như Chúa Giêsu.  
Nhưng xem Mẹ kìa, Mẹ không xin gì cả,  
mà tiếp tục xin vâng với tuổi già bệnh tật,  
với từng cái nấc nghẹn phút lâm chung,  
rồi xin vâng tận hơi thở cuối cùng.  

Thân lạy Mẹ,  
xin Mẹ dạy chúng con hai tiếng xin vâng.  
Dẫu biết,  
xin vâng là sự đánh đố niềm tin cho từng người tín hữu.  
Dẫu biết,  
xin vâng là câu đố về lòng trông cậy nơi các con cái của 
Ánh Sáng. 
Dẫu biết, 
xin vâng là một thách đố cho những ai yêu mến Thiên Chúa  
và muốn thuộc trọn về Ngài. 
Xin Mẹ dạy chúng con hai tiếng xin vâng.  

Lạy Chúa, noi gương Mẹ Maria,  
con thưa xin vâng trước Thánh Ý Chúa.  
Tuy nhiên, vì sự yếu đuối của bản thân,  
con khó thể xin vâng tuyệt đối,  
xin Chúa bù đắp những gì còn thiếu  
nơi lời xin vâng bất toàn của con.  
AMEN. 

Tu Sĩ QUÁCH MINH ĐỨC 
Học Viện DCCT 

Hành hương đầu năm
Xin vâng !
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đêm, sau khi tìm cách tạm giải tán được đám đông, lấy cớ để công 
nhân đến trồng hoa làm đẹp quảng 
trường, người ta đã cho xe vòi rồng đến xịt nước lên mặt Đức Mẹ xóa được các vệt ố mà lâu nay mọi 
người vẫn cho là chứng tích nước 
mắt của Mẹ. Xịt xong, rửa xong 
rồi, người ta an tâm một phần, 
nhưng cũng vẫn hồi hộp vì nhỡ Đức Mẹ lại... khóc nữa thì sao? 
Một ngày, hai ngày, một tuần, một 
tháng, không thấy gì, người ta xoa 
tay đắc ý, thế là chấm dứt một... 
“Huyền Thoại Mẹ”! Giáo Quyền 
nhiều vị thở phào. Chính Quyền 
dần dần cũng chuyển sang báo động... vàng! 

Không ngờ tất cả chỉ mới là 
khởi sự mà thôi. Đám đông giảm 
hẳn đi, chắc là những người hiếu 
kỳ, những kẻ rỗi hơi đã rút trước. 
Các tín hữu cũng đã thấm mệt, hoài 
nghi và thất vọng, về nhà thôi. Thế 
nhưng có một nhóm đã hình thành, 
khởi xướng là cô L., hơn sáu mươi 
tuổi rồi. Tôi biết rõ cô, ông cụ thân 
sinh vốn là nhà giáo theo nếp xưa, 
gia đình đạo đức sốt sắng ở Giáo 
Xứ Phanxicô Đakao, gần nhà bố 
mẹ tôi. Bây giờ thì cô L. quy tụ 
một nhóm hằng đêm đến cầu 
nguyện đọc kinh với Đức Mẹ Nữ 
Vương Hòa Bình. Cô và mọi người 
xác tín rằng: Mẹ có khóc hay 
không khóc thì chính chúng ta vẫn 
cứ đáng phải... khóc vì bao nhiêu 
nhân tâm ly tán, tội lỗi, đổ vỡ, bất 
hạnh, đọa đầy. 

Thoạt đầu chỉ năm mười người. 
Sau cứ đông dần, có lúc tới hơn năm 
mươi, gần một trăm người. Nhóm 
tách ra làm hai, cô L. một toán, chú 
N. một toán, chia nhau hai ca, ca 
trước từ 20 đến 21g30, ca sau từ 22g đến 23g30. Đến Chúa Nhật lại có 
thêm ca sớm tinh mơ lúc 4g. Cứ thế 
trung thành đến với Mẹ, bất chấp trời 
Sài-gòn nắng mưa nóng lạnh, suốt từ 
dạo ấy đến nay đã hơn 3 năm, không 
bỏ bất cứ một giờ cầu nguyện nào 
dưới chân Mẹ. 

Cơ duyên đưa tôi lần đầu đến 

với Nhóm, đó là dịp tôi tư vấn cứu được một bào thai đã bị các bác sĩ ở Từ Dũ kết án tử oan ức vì người 
mẹ từng bị nhiễm Rubella. Vợ 
chồng chị trước đó đã được Nhóm 
Cầu Nguyện Nhà Thờ Đức Bà 
Sàigòn mời đến phó thác mọi sự 
cho Đức Mẹ, họ xin học Đạo liên 
tục trong mấy tháng ngay tại nhà 
với một anh Nhóm Bảo Vệ Sự 
Sống của tôi. Đến khi em bé sinh 
ra khỏe mạnh lanh lợi, cha mẹ và 
em bé cùng chịu Thánh Tẩy chung 
một lần tại DCCT. Cả Nhóm Cầu 
Nguyện hôm ấy đã có mặt, nhận đỡ đầu chung cho gia đình Tân Tòng ấy. Tôi cũng gợi ý cho Nhóm từ 
nay có tên gọi là Nhóm Magnificat, 
Nhóm của Mẹ Maria luôn ngợi 
khen chúc tụng Thiên Chúa.  

Liên hoan xong là vừa đúng ca 
cầu nguyện, tôi cùng với Nhóm 
Magnificat, kéo hết ra Nhà Thờ 
Chính Tòa thắp nến tạ ơn Mẹ. Sau đó thì người chồng xin ra khỏi Đảng, bỏ luôn một công việc tham 
lạm hái ra tiền lâu nay ở Phường, 
chịu thất nghiệp khốn đốn một thời 
gian rồi mới xin được một chân 
bảo vệ, lương chỉ bằng phần mười 
so với bổng lộc ngày xưa. Chúa 
thương, gia đình anh vượt qua mọi 
sự, em bé rất kháu khỉnh, bế ra 
giữa quảng trường đông vui mà cứ 
ngước mắt lên hóng chuyện bi bô 
với Đức Mẹ! 

Sau dịp ấy, thỉnh thoảng rảnh 
buổi tối một chút, tôi lại chạy xe ra 
Nhà Thờ Chính Tòa hiệp thông cầu 
nguyện với Nhóm Magnificat. Lần 
nào họ cũng xin tôi chúc lành Bình 
An cuối ca cầu nguyện. Ai cũng 
xuýt xoa khen ngợi cám ơn tôi rối 
rít, tôi ngượng quá, không dám 
nhận thì họ bảo: “Mấy năm nay có 
cha nào ra với chúng con đâu!” 
Của đáng tội, nhiều vị còn sợ cái đám vớ vẩn này “chọc tức” Nhà 
Nước, không khéo lại khiến các 
ngài bị tai bay vạ gió, kẹt đủ thứ 
chuyện! 

Cũng vì lời cám ơn chân thành ấy của Nhóm mà tôi thấy mình vừa 
mắc cỡ, vừa mắc nợ họ nhiều quá. 
Là Linh Mục, là Tu Sĩ DCCT 
chuyên giảng Hành Hương Đức 

Mẹ Hằng Cứu Giúp nữa chứ, thế 
mà lòng sùng kính Mẹ của tôi 
chẳng ăn thua gì so với nhiệt huyết 
của những con người bình dân đáng quý này. 

Đêm nay, tôi lại ra Nhà Thờ Đức Bà hiệp thông với Nhóm Mag-
nificat. Chuyến này ra giữa quảng 
trường với họ, quỳ giữa cái se lạnh 
bất thường của đêm Sàigòn, tôi 
lắng nghe từng lời kinh câu nguyện 
của Nhóm. Của đáng tội, một tiếng 
rưỡi đồng hồ, họ hát đến một chục 
bài, đọc đến một chục kinh, đúng 
truyền thống người dân tộc... Kinh! 
Nhưng lạ thay, tôi không hề thấy 
ngán ngẩm và mệt mỏi, ngược lại, 
xiết bao thấm thía và xúc động. 
Những lời xướng đáp của họ tất cả 
như một tấm lưới bao trùm, không để lọt bất cứ một cảnh huống buồn 
vui nào của cuộc sống, không quên 
bất cứ một đối tượng nào chung 
quanh mình. Và tuyệt vời nhất, 
chính là tâm tình của họ đúng thật 
là của một đàn con nheo nhóc đang 
vây lấy, bâu lấy, bấu lấy Mẹ, tín 
thác trong bình an đến nghẹn ngào!  

Mẹ ơi, thú thật, chúng con 
không dám quả quyết Mẹ đã có 
khóc thật sự lúc nào chưa, chứ chắc 
chắn đàn con Việt của Mẹ đã khóc 
nhiều lắm, có lúc còn đổ cả máu 
tươi vì bị đánh đập, rồi bị bắt giam, 
bị xử oan nữa. 

Ôi, một đất nước đã có quá 
nhiều thập giá, lại cũng là một đất 
nước có rất nhiều đêm thắp nến 
sáng cầu nguyện. Việt Nam của 
chúng con là như thế đó. Cám ơn 
Mẹ, cám ơn nhau… ■ 
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Hoang mang, tôi muốn hỏi thăm 
và an ủi Trình. Nhưng rồi sợ thêm 
một lần nữa, sự quan tâm và thân 
thiện lại rơi vào vòng luẩn 
quẩn…  Vì thế, tôi chỉ dám khuyên 
anh quên hết mọi sự, chúc may mắn 
những ngày sắp tới rồi bước đi thật 
nhanh. Tim tôi đau buốt khi biết ở 
sau lưng có đôi mắt trũng sâu đang 
dõi nhìn theo... Tôi nhủ lòng sẽ nhớ 
mãi người bạn đáng thương này 
trong lời cầu nguyện. Nguyện xin 
tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha 
nhân sẽ là sức mạnh giúp anh tìm được bình an trong tâm hồn.  

Tôi đã không có cơ hội gặp lại 
Trình sau đó. Vài người quen kể 
rằng gần cả năm sau, Trình cứ sống 
mãi trong sự ảm ảnh của những 
nòng súng và còng sắt. Thế rồi 
cũng đến lúc rời Texas. Tôi chuyển 
trường đại học. Ra trường, lập gia đình và dọn về North Carolina. 
Chương sách thời con gái tạm đóng 
lại để bắt đẩu một bổn phận mới. 

Dòng thời gian cứ trôi… Sự gặp 
gỡ tưởng như rất tình cờ, nhưng 
dường như vẫn nằm trong ý định của 
Thiên Chúa. Hai mươi tám năm sau, 
trong một dịp ghé thăm Cali, tôi gặp 
lại người bạn xưa trên trang nhật báo 
Viễn Đông, mục "Người Tốt, Việc 
Tốt". Ngỡ ngàng lẫn xót xa, tôi bắt 
gặp khuôn mặt thân quen xưa ngồi 
trên chiếc xe lăn, cạnh đầu giường 
một bà cụ có miếng bớt đen trên trán, 
mà tôi biết chắc đó là mẹ của anh. 
Hàng chữ lớn đập vào mắt tôi với cái 
tên quen thuộc: Trình Nguyễn.  

Ngờ ngợ, tôi chăm chú nhìn nụ 
cười hạnh phúc của người đàn ông 
trung niên bên lời giới thiệu về thân 
thế: "Qua Mỹ định cư tại Ohio năm 
75 với mẹ, anh trai và một người 
em. Bị chứng bướu trong màng óc, được giải phẫu thí nghiệm tại Ohio. 
Dọn về Oregon năm 1988. Di 
chuyển đến California năm 1992 để 
thực hiện giải phẫu và được chuyển 
vào khu an dưỡng từ năm 
1994". Tất cả những chi tiết ở phần đầu đều phủ hợp với những gì tôi 
biết về Trình. Ngoại trừ thời gian ở 

Texas đã không được nhắc tới! Có 
lẽ Trình muốn quên một khoảng đời có tôi bên cạnh. Khoảng đời vì 
tôi, anh đã lạc hướng đi.  

Bài báo đã viết về Trình với 
nhiều lời ngợi khen. Từ sáng sớm, 
sau khi được mang vào xe lăn, anh đã sốt sắng qua từng phòng của các 
cụ già để hát hò chúc buổi sáng. 
Nếu vị nào buồn bã, than khóc anh 
lại vỗ về khuyên lơn. Đến trưa 
cũng thế, cụ già nào nhõng nhẽo bỏ ăn, bằng mọi cách anh đã chọc phá 
hay khuyến dụ họ dùng bữa. Đến 
cuối ngày, dù mệt mỏi, anh đã cùng 
mọi người đọc kinh. Các cô y tá 
cho biết nhờ có Trình, nơi đây rộn 
ràng tiếng cười và chính anh khiến 
họ yêu nghề và yêu người hơn. 

Ghi lại địa chỉ trong tay mà tôi cứ 
phân vân mãi không biết có nên ghé 
thăm Trình một lần. Bây giờ anh đã 
tìm thấy bình an, liệu sự xuất hiện 
của tôi có như hòn đá vô tình làm 
gợn sóng mặt hồ ? Bao năm tháng 
qua, hồi ức về anh là một vết cắt rất 
sâu trong tim tôi. Đôi khi chỉ tự hỏi 
không biết anh còn sống hay đã chết, 
lòng tôi cũng rát buốt, tái tê. Cho mãi đến hôm nay...  

Tôi nhờ cô bạn điện thoại thăm 
hỏi Trình. Bạn tôi tự giới thiệu là độc 
giả của tờ báo anh được phỏng vấn. 
Trình vui vẻ kể lại thời kỳ còn dùng được đôi tay, giống như cậu học trò 
trốn học, tìm lối ra cổng mua quà cho 
các cụ già vui. Bạn tôi hỏi anh có 
cảm thấy cô đơn khi phải ngồi xe lăn 
quá sớm và thế giới chung quanh chỉ 
toàn là những ông cụ, bà già... Nhưng 
Trình đã trả lời ngắn gọn: "Tạ ơn 
Chúa cho tôi đủ để yêu, và đủ để cảm 
thấy hạnh phúc." 

Tôi giả tên và lấy địa chỉ bạn bè 
gởi tặng Trình ít tiền. Thư trả lời dù 
nét bút và chữ ký không do chính 
tay anh, nhưng cũng trút trong tim 
tôi gánh nặng ngàn cân. Cuối cùng 
thì tôi cũng tìm lại được người bạn 
nhân hậu xưa, người bạn trong 
những tháng năm đầu mới qua Mỹ 
của lũ học trò nghèo chúng tôi:  

“Thật cảm ơn số tiền chị gởi 
tặng. Nếu nói hạnh phúc không 
mua được bằng tiền thì lần này tiền 
bạc có thể mua được hạnh phúc đấy, chị ạ! Hai trăm đồng chị gởi, 
tôi đã nhờ cha xứ chuyển về cho 

một trại mồ côi ở Việt Nam một 
trăm. Những trẻ em ấy cần được 
giúp hơn. Ba chục dồng xin giữ lại để đãi tất cả bà con một bữa chè no 
nê. Còn lại nhờ các cô y tá mua 
thêm xà phòng, thuốc gội đầu và ít 
quần áo cho những cụ già không 
thân nhân thăm viếng.”  

Tôi cứ tự hỏi nếu mình lâm vào 
tình trạng này, liệu có giữ nổi nụ 
cười trên môi? Thật khâm phục ý 
chí tồn sinh của bạn tôi. Anh can đảm đứng bên bờ vực sống chết 
bằng sự đồng ý cho khoa học thí 
nghiệm nhiều lần giải phẫu óc 
(trong thời điểm những năm 80 và đầu 90). Rủi ro không lường trước 
sau mỗi cuộc chiến đấu với tử thần. 
Lần cuối cùng đã khiến chân anh 
mất luôn cảm giác. Giờ đây, trong 
cái hữu hạn Chúa ban, anh vẫn thắp 
sáng niềm tin nơi thế giới hoàng 
hôn của những người không thể tự 
chăm sóc được mình.   

Mấy tháng sau, tôi liên lạc Nhà 
An Dưỡng của Trình thêm vài lần. 
Lần nào câu trả lời cũng là: "Sorry, 
he’s not here any more.” Tôi không 
dám hỏi thêm vì  sợ câu trả lời 
khiến mình phải khóc. Anh dọn đi 
thành phố khác, tiểu bang nào hay đã vĩnh viễn ra đi?  Dù sao đi nữa, 
tôi vẫn rất an tâm vì tôi tin trên đường về của anh luôn có bóng 
dáng của Chúa và Mẹ Maria. ■ 

TƯỜNG VI 
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vui của người được thăm tăng lên 
gấp bội, và họ nhận lãnh được 
Thánh Thần nhờ sự hiện diện của 
Chúa do ta mang đến. Chính 
Thánh Thần của Chúa trong ta sẽ 
thánh hóa, biến đổi họ nên tốt 
lành, thánh thiện hơn.  

Đem Chúa đến cho người mình 
thăm viếng, không có nghĩa là mình 
phải nói thật nhiều, thật hay về Chúa 
cho họ nghe. Đức Maria có nói gì về 
Chúa với Bà Êlisabét đâu! Chúa là 
tình thương, ta chỉ mang Chúa đến 
cho tha nhân, khi chính ta thật sự yêu 
thương họ bằng một tình yêu chân 
thực. Đến với nhau bằng tình 
thương, bằng niềm vui là sự gặp gỡ 
có Chúa hiện diện rồi.  

Tình yêu đòi hỏi phải thể hiện 
bằng việc làm. Tình yêu được biểu 
lộ thành sự quan tâm, chăm sóc, 
năng tìm cách gặp gỡ, giúp đỡ, hy 
sinh cho người thân, làm cho người 
khác sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn.  

Thăm viếng nhau là thể hiện tình 
liên đới, biết quan tâm giúp đỡ nhau. 

Một trong những vấn đề mục vụ 
hàng đầu của Linh Mục là thăm 
viếng con chiên bổn đạo. Khi đến 
một Giáo Xứ mới, công việc đầu 
tiên của Linh Mục là đi thăm tất cả 
các gia đình trong Giáo Xứ. Như 
mục tử với đoàn chiên, Linh Mục 
biết tình hình chung, biết hoàn 
cảnh mọi gia đình trong xứ. Từ đó 
có kế hoạch mục vụ để mang lại 
hiệu quả thiết thực cho cộng đoàn. 

Các Tu Sĩ, các Hội Đoàn trong 
Giáo Xứ có những thời giờ thăm 
viếng mục vụ. Đến với các bệnh 
nhân, người già cả, người nghèo, 
gia đình rối, gia đình bất hoà luôn 
được coi là việc tông đồ. Đem 
Chúa đến với anh chị em của mình 
là niềm vui và là sứ mạng của 
người tín hữu sống Đức Tin. 

Những tuần lễ Mùa Vọng, mỗi 
người trong Xứ Đạo tiết kiệm chi 
tiêu để làm việc bác ái. Những 
phần quà ân tình chia sẻ cho các 
gia đình nghèo trong Đêm Giáng 
Sinh thật ý nghĩa, diễn tả tình yêu 
và sự quan tâm đến người khác. 

3. Mẹ Maria,  thầy dạy Đức 
Tin và Đức Ái 

Mẹ Maria chính là thầy dạy Đức 
Tin và Đức Ái. Tin và yêu giống 
như đôi cánh giúp cho Mẹ bay lên 
rất cao, lên tới Thiên Chúa. Tin và 
yêu giống như chiếc chìa khóa có 
thể mở được cánh cửa kho tàng 
quý nhất. Mở được cả cánh cửa 
kho tàng Nước Trời, mở được cả 
tâm hồn của Thiên Chúa. 

Mẹ dạy chúng ta hãy tin vào 
quyền năng của Chúa. Như xưa tại 
Cana, Mẹ đã bảo các gia nhân: 
"Người bảo làm gì, thì các anh hãy 
cứ làm theo". Hôm nay, Mẹ cũng 
muốn nói với chúng ta: nếu Chúa 
đã dạy: "Các con hãy làm việc này 
mà nhớ đến Thầy", thì hãy sốt sắng 
tin tưởng cử hành Bí Tích Thánh 
Thể. Hãy vững tin, vì Ðấng quyền 
năng đã biến nước lã thành rượu 
ngon thì Người cũng biến đổi bánh 
và rượu trở nên Mình Máu Thánh 
của Người. “Anh em biết những 
điều đó, nếu anh em thực hành, thì 
thật phúc cho anh em” (Ga 13, 17). 

Mẹ Maria dạy chúng ta sống và 
thực thi Đức Ái. Mẹ đem tình 
thương đến với gia đình Bà 
Êlisabét. Người chị họ ca khen Mẹ: 
"Em có phúc vì đã tin".  

Đức Tin đem lại hạnh phúc. 
Có nhiều bằng chứng trong các 
sách Tin Mừng: 

- Chúa Giêsu nói với viên đại 
đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi. 
Ông tin thế nào thì được như vậy". 

Và ngay giờ đó, người đầy tớ được 
khỏi bệnh (Mt 8, 13). 

- Chúa Giêsu quay lại nói với 
người đàn bà bị băng huyết: "Này 
con, cứ yên tâm, lòng tin của con 
đã cứu chữa con". Và ngay từ giờ 
ấy, bà được cứu chữa (Mt 9, 22). 

- Chúa Giêsu nói với hai người 
mù đi theo Người: "Các anh có tin 
là tôi làm được điều ấy không?" 
Họ đáp "Thưa Ngài, chúng tôi tin". 
Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và 
nói "Các anh tin thế nào thì được 
như vậy". Mắt họ liền mở ra. (Mt 
9, 28 – 29). 

Hạnh phúc cho những ai tin vào 
Thiên Chúa và thực thi Đức Ái trong 
đời sống hàng ngày. Sống đạo là 
sống niềm tin thể hiện qua việc làm 
“Đức Khôn Ngoan được chứng minh 
bằng hành động” (Mt 11, 19). 

Đức Maria giàu tình thương nên 
xứng đáng làm Mẹ của Chúa Giêsu 
là hiện thân của Tình Yêu Thiên 
Chúa. Học nơi Mẹ, bậc thầy về 
Lòng Tin và Lòng Mến, chúng ta 
sẽ sống tốt lành và thánh thiện trên 
hành trình Đức Tin của đời sống. ■ 

 

Lm. NGUYỄN HỮU AN 

tiếp theo trang 5 

Maria "có phúc..."

Ánh sáng đức tin
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 "Ngôi L ời đã trở nên ng ười phàm        
  và cư ngụ ở giữa chúng ta..." 

(Ga 1, 14) 


