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CÙNG GIÚP NHAU SỐNG TỐT LÀNH 

______________________________________________ 
Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT 
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã không mấy hài lòng trước lối suy nghĩ ích kỷ, 

thái độ hẹp hòi và tinh thần phe phái của các môn đệ. Chúng ta hẳn còn nhớ đến bài học phục vụ 
trong thân phận của người tôi tớ mà Đức Giê-su đã dậy họ trong bài Phúc Âm tuần vừa qua. 
Người yêu cầu các ông phải trở thành tôi tớ cho mọi người, không phân biệt bạn hay thù, lương 
hay giáo, đồng đạo hay khác đạo.  

Thế mà, chúng ta thấy thái độ và cách cư xử thật hẹp hòi của họ, mà người lên tiếng với 
Đức Giê-su hôm nay lại là môn đệ mà Người yêu mến nhất. Gio-an đã phân bua với Chúa rằng: 
“Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con muốn ngăn cản anh 
ta, vì anh ta không theo chúng ta.” Đối với Gio-an, chỉ có những ai thuộc về nhóm ‘chúng ta’ thì 
mới được nhân danh Chúa để làm một việc gì đó như trừ ma bắt quỉ. Nhưng, đối với Đức Giê-su 
thì khác. Ai không chống Người là ủng hộ Người, và không ai nhân danh Chúa để làm việc thiện, 
rồi sau đó lại đi nói xấu Người.  

Chúng ta nên nhớ rằng còn rất nhiều người sống tốt lành, sống thiện hảo; họ có nhiều đức 
tính và việc làm hơn mình mà không thuộc về phe nhóm hay cùng chung chia một niềm tin với 
mình. Thiên Chúa không bị ràng buộc hay bị trói bởi suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ và đầy tính độc tôn 
của phe chúng mình, cho dù đôi lúc trong quá khứ chúng mình tự nhận rằng mình mang tính chính 
thống. Không một ai có quyền nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ thuộc về họ và phe phái họ mà thôi. Lối 
suy nghĩ ích kỷ, hẹp hòi và độc tôn này không phải là tinh thần của Tin Mừng. 

Chúng ta bằng cuộc sống có thể làm chứng về sự hiện diện của Chúa cho người khác; 
nhưng chúng ta không thê nắm giữ hay tạo một Đức Chúa và bắt người khác phải thần phục. 
Thiên Chúa đã hiện diện trong mọi nền văn hoá, trong các lối sống trước khi chúng ta đến với họ. 
Bổn phận của mình là khơi dậy cho những người không cùng nhóm với mình nhận ra sự hiện diện 
của Chúa nơi họ. 

Nhìn lại lịch sử của Giáo Hội, chúng ta không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại những chuỗi 
ngày đau thương và buồm thảm đến nổi đã xẩy ra cuộc Thánh Chiến để bảo vệ ngôi vị độc tôn 
của mình. Thậm chí còn có những hình phạt dành cho những ai nói hay tuyên xưng một đạo lý 
khác với ý của Giáo Hội. Những sai lầm trong việc nhận thức kéo theo các hành động tiêu diệt 
nhau đã xẩy ra trong lòng Giáo Hội cũng là việc dễ hiểu. Bởi vì, trong thân phận của con người, 
chúng ta luôn bị cám dỗ và áp đặt cho Thiên Chúa lối suy nghĩ hẹp hòi và thiển cận của chính 
mình, và quên đi Lời Chúa đã phán ‘tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi.”. 

Nói đâu xa, cứ nhìn lại lối suy nghĩ và cách hành xử của các nhà truyền giáo về việc tôn 
kính tổ tiên của chúng ta thì thấy! Nếu các nhà truyền giáo tôn trọng và nhìn ra việc tôn kính tổ tiên 
của chúng ta như là một cách thức mà Thiên Chúa Mạc Khải để mời gọi chúng ta phải hiếu thảo 
với Cha Mẹ thì việc rao giảng về Thiên Chúa còn hiệu quả biết chừng nào. Tuy nhiên chúng ta 
cũng không quên gương sáng, lòng hy sinh trong việc từ bỏ để dấn than trong công việc mở mang 
Nuớc Chúa của các Ngài. Thiên Chúa làm việc trong các nỗi bất toàn của chúng ta.  

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mới. Giai đọan mà Giáo Hội không còn quyền độc 
tôn. Ngày nay, qua những biến cố đã và đang xẩy ra trong lòng Hội Thánh khiến cho chúng ta 

https://docs.google.com/a/giadinhanphong.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z2lhZGluaGFucGhvbmcuY29tfHd3d3xneDo0OTE3ZGJmYjQ4M2U4ZTcz
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nhận ra vị trí của mình rõ hơn. Không còn việc bao che, bảo vệ cho các lỗi lầm của nhau. Cách 
hành xử trong Giáo Hội đòi hỏi sự trong sáng. Nhận ra Thập Giá của chính mình, từ đó chúng ta 
không còn thái độ coi thường những người chung quanh, không có lối suy nghĩ khinh miệt các tôn 
giáo khác. Chúng ta tôn trọng và dành cho họ niềm quý mến trong việc đối thoại để cùng nhau xây 
dựng môi trường mà chúng ta đang sống đuợc tốt đẹp hơn. Chân lý là gia tài chung. Chúng ta 
cùng nhau xây dựng và đi tìm chân lý đó. Thực tế cho chúng ta nhận ra rằng: những hành vi và lối 
sống tốt đẹp không chỉ xuất hiện trong cộng đoàn của những kẻ tin mà còn được thể hiện trong 
cuộc sống của nhiều người khác nữa. 

Sau khi nhắc nhở cho các môn đệ nhớ rằng Thiên Chúa thuộc về mọi người. Không một ai 
hay bất kỳ một phe nhóm nào đuợc phép giữ Ngài làm của riêng cho họ hay phe của họ. Trong 
phần kế tiếp, Đức Giê-su cảnh báo họ rằng mầm móng sinh ra gương xấu, các hành vi dẫn đến 
sự tội không bị xâm nhập từ bên ngoài, nhưng nó lại xẩy ra từ bên trong cộng đoàn, do các người 
lãnh đạo. Họ là những người cầm cán cân công lý, tự nhận mình là người trưởng thành. Thế mà 
thay vì làm gương sáng, họ lại có những hành vi xấu ảnh hưởng trên cuộc sống của những kẻ bé 
mọn, những người yêú đuối thì quả thật giống như tội ác giết những người này vậy. Những kẻ bé 
mọn ở đây có thể hiểu là trẻ con, ngây thơ, yếu đuối, những ai yếu đức tin, những người cô thân 
tất bạt, không có ai bảo vệ. Và, nếu những người lãnh đạo mà làm cớ cho họ vấp phạm thì “thà 
buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn” 

Điều mà Đức Giê-su nói với các Tông đồ “nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong 
những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì 
hơn” không có ý ám chỉ hay thúc dục chúng ta vi phạm tội ác giết người, cho bằng đó là kiểu nói 
nhấn mạnh. Hình thức nói như thế có thể hiểu là một khi chúng ta làm gương mù gương xấu, dẫn 
đưa người khác đến sự tội thì chẳng thà giết chết họ cho xong. 

Trên thực tế, không một cộng đoàn nào mà không có người xấu. Không một tập thể hay cá 
nhân nào hoàn toàn thánh thiện. Hãy nhìn chung vào hoàn cảnh của thế giới. Nếu trên thế giới 
này chỉ bao gồm những người đạo đức, những người công chính; và nếu sự tội đã hoàn toàn bị 
bẻ gẫy thì Mầu nhiệm nhập thể và ơn cứu độ của Đức Giê-su còn có ý nghĩa gì. Lịch sử nhân loại 
vẫn còn bị dầy vò và đầy dẫy những hiện tượng khiến con người bị giằng co bởi hai mặt thiện và 
ác.  

Tất cả những gì mà chúng ta biết được, ngay cả niềm tin của mình không khiến cho chúng 
ta sống biệt lập, sống tách biệt với thế giới này. Trái lại, đó là những hồng ân mà Thiên Chúa đã 
ban. Chúng ta lĩnh nhận và biết rằng phải làm giầu có gia tài hồng ân đó. Đó là bổn phận và trách 
nhiệm của những kẻ tin đối với xã hội mà chúng ta là thành viên. 

Vì thế, mang trong mình sức sống của Đức Kitô, chúng ta hãy lắng tai để nghe, hãy mở 
mắt mà nhận ra sự hiện diện và tiếng nói của Chúa nơi những người chung quanh; cho dù họ 
chưa thuộc về nhóm mình; nhưng điều quan trọng là chúng ta nhận ra Chúa đang hiện diện trong 
lối sống của họ. Trên hết mọi sự, chúng ta không được phép thất vọng. Nhân loại vẫn đang chờ 
đợi lối sống quảng đại, cái nhìn bao dung, cuộc sống đầy gương sáng, con tim chan chứa tình yêu 
thương và lòng thương xót của chúng ta. Hãy dùng cuộc sống của mình như lời rao giảng minh 
chứng sự hiện diện của Thiên Chúa. Hãy giúp nhau sống tốt và đừng cản trở sức mạnh của Thiên 
Chúa hoạt động nơi người khác.  

 
Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT 
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Giáng Sinh: tôi suy luận về Ơn Cứu Độ 

Cur Deus Homo?, Why Did God Become Man?, Sao Thiên Chúa làm người? 

Nguyễn Duy Vũ 

Tội nguyên tổ1 và cứu độ luận2 theo tôi có lẽ được coi như hai giáo lý trung tâm của đức tin Kitô 

giáo. Nhưng ngày nay, khi diễn tả truyền thống tội nguyên tổ và ơn cứu độ thì tôi cảm thấy tự 

chúng đã gây nên những trở ngại lớn đối với đức tin cho một số người, nhất là giới mang nặng 

đầu óc lý luận. Làm sao tin được về một vườn địa đàng nào đó nơi cặp vợ chồng đầu tiên sa ngã 

vào một lỗi nhỏ, vì xét cho cùng khiếm khuyết của họ chẳng đến nỗi gì trầm trọng so với tiêu 

chuẩn đạo đức ngày nay. Thế mà con cháu họ, muôn kiếp phải gánh chịu hậu quả. Chúng ta có 

thể nào chấp nhận rằng Thiên Chúa bắt con cái phải gánh nhận tội lỗi của cha mẹ? Trong những 

khám phá khoa học gần đây, luật Tiến hóa đã gạt bỏ dể dàng huyền thoại vườn địa đàng, trong 

khi Sinh vật học làm câu chuyện cặp cha mẹ đầu tiên đó trở thành vô lý. Thêm nữa, làm sao cắt 

nghĩa được sự dữ phát sinh lên từ một vũ trụ huyền diệu do chính bàn tay nhân lành của Thiên 

Chúa quyền năng đã sáng tạo cùng với tình yêu hai người ấy. Rồi tôi phải hiểu sao về thuyết thần 

học Bồi thường luận hay (thuyết làm thỏa giận)3 của thánh Anselm của thành Canterbury4, một 

nền thần học đã chi phối cứu độ luận nơi phương Tây suốt hơn một ngàn năm? Làm sao ai có thể 

tin vào một Thiên Chúa như thể người cha nhẩn tâm đem con độc nhất của Ngài chịu khổ hình, 

thể xác đau đớn khi bị đóng đinh trên thập giá như là giá trả cho ơn cứu độ nhân loại? Có cần phải 

xử dụng ngững ngôn từ có tính mua bán, đổi chác như: làm nguôi giận, bù hoàn, đền tội, thế chổ 

cho ta, mang lấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, trở thành tội lỗi, hiến mình làm của lễ hy sinh... để 

diễn tả mầu nhiệm cứu độ Thiên Chúa dành cho chúng ta trong Đức Giêsu không? Những ngôn 

ngữ này có còn tác dụng gì với những người đương thời nữa không?  

Trước khi bước vào những cố gắng để diễn tả mầu nhiệm tội lỗi và ơn cứu độ theo những suy 

nghĩ đương thời, tôi đã tự nhắc mình rằng đức tin Kitô giáo phát xuất từ những tường thuật hoặc 

những “câu chuyện” của các tín hữu tiên khởi khi họ được trải nghiệm về ơn cứu độ của Thiên 

Chúa trong những kinh nghiệm của họ về Đức Giêsu khi Ngài sống giữa họ. Các tín hữu ấy đã 

dùng những hình ảnh, những ẩn dụ và những câu chuyện về truyền thống tôn giáo, kinh thánh Do 

Thái. Như thế, ngôn ngữ thần học đầu tiên là ngôn ngữ của Tân Ước, một tổng hợp hầu như 

không thể phân biệt được giữa những câu chuyện, ẩn dụ, thần thoại, và mô hình thần học. Mặc 

dầu tôi không nhất thiết phải gắn bó với tất cả những quan điểm của thời hậu hiện đại, nhưng nghĩ 

rằng sẽ rất có lợi khi tôi phân biệt được đâu là những giải thích thần thoại, đâu là những giải thích 

siêu hình và cái gì đúng với lịch sử. 

 

                                                           
1 Original sin: Tội mà tổ tông loài người đã phạm và có ảnh hưởng tới con người mọi nơi mọi thời. Xim xem Catechism 
of the Catholic Church, đoạn 401. 
2 Soteriology: Môn thần học về công trình cứu thế của Đức Kitô. 
3 The satisfaction theory of atonement is a theory in Christian theology that Jesus Christ suffered crucifixion as a 
substitute for human sin, satisfying God's just wrath against humankind's transgression. The theory draws primarily from 
the works of Anselm of Canterbury. Thuyết Bồi thường luận (thỏa giận) về mầu nhiệm cứu chuộc là một thuyết Thần học 
Kitô giáo cho rằng Đức Giêsu Kitô chịu khổ hình trên thánh giá là để chuộc tội cho nhân loại, để thỏa cơn giận của Thiên 
Chúa vì những xúc phạm của loài người. Giáo thuyết này xuất phát chủ yếu từ những suy tưởng của Thánh Alselm 
thành Canterbury (1033-1109). Ngài cho rằng: “Tội con người xúc phạm Thiên Chúa Chí Tôn vô hạn thì không thể đền 
bù lại được, song chỉ nhờ việc đền bồi vô hạn của Thiên Chúa giáng trần, mới được hồi phục được trật tự do tội lỗi con 
người phá hoại trước kia.” (Nguồn: Tự Điển Thần Học Tín Lý Anh Việt – Nhóm Phiên Dịch Tu Sĩ Việt Nam Tại Đài Loan 
Thực Hiện 1996, trang 222) 
4 Cur Deus Homo?, or Why Did God Become Man? 
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Mầu nhiệm của sự dữ 

Theo cách nhìn hiện đại, giáo điều về tội nguyên tổ có thể mang ý nghĩa gì? Theo tôi hiểu thần học 

đương thời, giáo điều ấy nói lên bản chất có xã hội tính căn bản của con người và nói lên phương 

các mà sự tự do của con người bị giới hạn ngay trước khi những hoạt động của nó bởi hệ thống 

của các mối tương quan đã tạo mỗi con người như một cá nhân. Người ta không còn nói đến “tội 

nguyên tổ”, nhưng đúng hơn nói đến “tội phổ quát”, nghĩa là nói đến mọi người đều liên đới trong 

sự dữ. 

Mỗi con người đều được tạo dựng nên bằng hàng loạt các mối tương quan xã hội, tất cả các mối 

tương quan ấy đều chịu ảnh hưởng của sự cạnh tranh, đấu tranh sinh tồn, và bạo lực đã vạch lên 

những đặc tính của loài người kể từ khi họ xuất hiện trong thế giới thủy tổ súc vật của họ.5 Trái xa 

với sự ngây thơ trong trắng đã được tường thuật về vườn địa đàng, thuyết tiến hóa chỉ nguồn gốc 

chúng ta hướng về một bản chất “răng còn tươi màu máu.” Thật vậy, khoa học đã cho thấy bản 

chất khát máu đã là đặc tính chung của con người ngay từ thuở ban đầu.  

Nhưng như vậy thì, trải qua những phát triển, văn minh, chân dung con người ra sao trong thế giới 

hôm nay? 

Chân dung con người thời đại 

Để trả lời câu hỏi trên, xin hãy nghe chính linh mục Latourelle6 diễn tả rất cụ thể vài nét đặc trưng 

của con người ngày nay như sau: 

1. Con người vô tôn giáo hay bất cần tôn giáo 

Con người thời đại chia sẻ quan điểm của các triết gia Hegel, Nietzsche, Sartre ...khẳng định 

“Thiên Chúa đã chết”. Nhưng trong thực tế và rất phổ biến, một số đông vẫn còn tin một Thiên 

Chúa hiện hữu, khi ẩn khi hiện nhưng không còn tác động trên đời sống con người. Hơn nữa, tại 

sao lại còn mơ ước bánh bởi trời khi bánh ở dưới thế đã quá đủ và quá dư thừa. 

2. Con người hiềm khích tôn giáo 

Thái độ hiềm khích của một số người mà đại đa số là “cựu tín hữu”đối với Kitô giáo trong hình thái 

lịch sử đã để lại: Kitô giáo là những quốc giáo, độc tài, cấu kết với các thế lực chính trị, tiền bạc. 

Một tôn giáo với những giáo mác, khí giới và các lời kết án cho những ai không đồng quan điểm. 

Một tôn giáo trấn áp lương tâm con người bằng sức mạnh và sự đe dọa, sợ hãi hơn bằng tình yêu 

thương. Một Kitô giáo buồn tẻ, đặt trọng tâm trên tội lỗi và hình phạt. Tôn giáo với bộ hình luật hơn 

là những phương cách sống. Những cựu Kitô hữu đã vứt bỏ những gánh nặng và những thứ sợ 

hãi để sống bên lề một Giáo hội cơ chế, không còn quan tâm đến những gì Giáo hội này nghĩ, nói 

hay làm.  

3. Con người của vui chơi, giải trí  

Phương tiện truyền thông cung cấp những sản phẩm giải trí. Các phương tiện truyền thanh, phim 

ảnh, báo chí, truyền hình, internet là những tiến bộ khoa học không thể chối cãi được. Nhưng tự 

                                                           
5 Xim xem Brian O. McDermott, “The Theology of Original Sin: Recent Developments” Theological Studies 38 (1977) 
478-512. 
6 René Latourelle, S.J., “Man and His Problems in the light of Jesus Christ” – Con người và các vấn nạn của con người 
trong ánh sáng Đức Kitô. Nguyên bản pháp ngữ: L’homme et ses problèmes dans la lumière du Christ -” (New York:  
Alba House,1983) 3-10. 
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chúng mang một mặt trái rất bi thảm trên lương tâm con người. Chúng là những thứ tiêu khiển, 

giải trí của con người nhưng đồng thời phân hóa7 con người, ngăn cản con người gặp lại chính 

mình, trực diện với mình. Xem truyền hình thường trở thành nơi tập họp những người cô đơn ngồi 

kế cận nhau. Hai tai, hai mắt bị nhồi nhét bởi những quảng cáo, chương trình thể thao, phim 

truyện. Con người ta không còn suy nghĩ nữa và cùng chạy trốn – chạy trốn chính mình.   

4. Con người của tiến bộ khoa học kỹ thuật 

Tiến bộ của phương tiện truyền thông, hành tinh chúng ta trở thành lồng kính mà mỗi người có thể 

nhìn thấy nhau. Tôi biết và thấy những gì xảy ra trên thế giới. Vì thế con người ngày nay tỏ ra 

nhạy cảm với hai hiểm họa của thời đại: chiến tranh và nghèo khổ. Làm sao tránh được hiểm họa 

chiến tranh khi con người không khống chế được nghèo khổ và hận thù phát sinh từ những bất 

công xã hội? Làm sao con người có thể quan niệm rằng cứ để hố ngăn cách giữa thiểu số người 

ăn ngon mặc đẹp với đa số người đói khổ bần cùng mà bạo lực sẽ không bùng nổ? Hành tinh 

chúng ta sống nằm trong những thiết bị của những hệ thống vũ khí trên đất, dưới biển, trên 

không? Sự hiện diện của vũ khí chiến tranh làm nảy sinh sự sợ hãi có tầm vóc toàn cầu. Phải 

chăng đã đến lúc phải nói như triết gia Heidegger: loài người sinh ra cho sự chết? Vì chính khi say 

sưa với các tiến bộ khoa học thì con người lại cảm thấy thêm lo âu. 

5. Con người của quảng cáo 

Để đạt hiệu quả tốt nhất, các ngành quảng cáo không ngần ngại tìm kiếm những “bí mật” riêng tư 

của con người bằng cách xâm nhập vào đời tư. Báo chí không ngần ngại gây áp lực trên lương 

tâm, đi sâu vào đời tư của mỗi người, phô bày những gì là thầm kín riêng tư và như thế dể dàng 

gây tổn thương, hạ giá và bêu xấu con người.  

6. Con người của sản xuất 

Sản xuất là giá trị đời sống hay nhất, nếu không là tuyệt đối trong xã hội ngày nay. Các chế độ 

kinh tế đều có cùng một mục tiêu: con người phải là một phương tiện sản xuất có hiệu năng. Giá 

trị sản xuất và lao động thường được đặt trên cả nhân phẩm một khi con người được đánh giá 

theo công việc và sản phẩm. Một khi bị đánh giá quá thấp và bị khinh rẻ, con người đó không còn 

tự do nội tâm.  

7. Con người của tiêu thụ 

Sống trong môi trường ô nhiểm do nguồn quảng cáo ồ ạt thường ngày và ở khắp mọi nơi, con 

người trở thành con người tiêu thụ. Tự do là tiêu thụ không giới hạn. Phát triển tức là mở rộng 

thêm thị trường, tăng thêm lợi nhuận, biến mọi nơi trên trái đất này làm trung tâm thương mãi mà 

cái Tôi là nguyên nhân chính gây nên tình trạng này. Người khác chỉ được xem là một mối lợi 

nhuận tôi có thể rút tỉa được. Con người tiêu thụ càng nhiều tôi càng thu được nhiều lợi nhuận. 

Khả năng yêu thương, phục vụ, cảm thông xem như bị hủy diệt trong bối cảnh con người của tiêu 

thụ này. 

8. Con người tôn thờ thân xác 

Biểu hiện qua các môn thể thao, tôn thờ thân xác được xem như những giá trị tuyệt đối. Quảng 

cáo tạo nên những nhu cầu giả tạo để con người có khuynh hướng thỏa mãn dể dàng các đam 

mê: tình dục, thời trang ... 

                                                           
7 “Divert” hay “divertir” theo nghĩa của Pascal. 
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Theo Latourelle, ở đây ngài không phê phán giá trị thời đại tốt hơn hay xấu hơn các thời đại khác: 

“Tôi chỉ nhận diện, phân tích các yếu tố chi phối con người của thế kỷ XXI, và tạo nên cho con 

người này một bộ mặt, một ngôn ngữ, một não trạng – mặc dầu đôi lúc, con người không hoàn 

toàn ý thức được.” 

Và Latourelle, sau khi phân tách những nét đặc trưng của con người thời đại, ngài nghĩ rằng phải 

chăng trên đây là những dấu hiệu cho thấy con người thời đại, tuy có vẻ bi quan nhưng họ vẫn 

còn cởi mở, đang khao khát ơn cứu độ và tình yêu Giêsu như hơn hai ngàn năm trước? Trong 

lãnh vực đức tin, có một nghịch lý: một bất lợi có thể là một vận may. Có thể, ý thức ra được hay 

nhìn lại ra được hình ảnh sai lạc của chính mình, con người có cơ hội tìm ra lại hình ảnh trung 

thực tức là hình ảnh trong Đức Kitô.  

Mối quan tâm của thần học Kitô giáo về con người thời đại 

Những thập niên vừa qua đã chứng kiến những cố gắng của những nhà thần học tìm cách thay 

đổi lối diễn tả giáo điều về tội nguyên tổ trong hoàn cảnh cuộc sống bằng một phương pháp được 

gọi là “situationist” (xin dịch thuyết “hoàn cảnh”).8 Đối với các nhà thần học này, trọng tâm là hoàn 

cảnh hiện sinh, vấn nạn “bị tiền định”9 vô tình thiết lập hay tạo nên mỗi chúng ta, ngay cả trước khi 

ta thực thi tự do của chính mình. Phương pháp này theo tôi rất phù hợp với việc Kinh Thánh nhấn 

mạnh tới sự liên đới của con người trong tội lỗi, với sự hiểu biết về tội nguyên tổ như một sự thiếu 

ơn thánh hóa, dựa vào những giới hạn về sự tự do và hành động luân lý của con người, xuất phát 

từ hoàn cảnh cụ thể của mỗi người trong một thế giới tội lỗi. Tôi có thể minh chứng đặc tính hoàn 

cảnh tạo nên con người này khi nhìn những đứa trẻ phải lớn lên trong các gia đình bất thường, xã 

hội không lành mạnh nơi ấy các trẻ em trở thành nạn nhân của những lạm dụng và đối xử thô bạo 

và từ đó xô đẩy các em vào những băng nhóm. Trong những trường hợp này, không những các 

em ấy không chỉ làm hại mình mà còn đe dọa đến cuộc sống của người khác. Hoàn cảnh như thế 

thật rõ ràng giới hạn tự do con người các em triệt để, thúc đẩy tới chỗ làm điều ác không? Các trẻ 

em đó có phải đã gánh chịu tội và cùng sản sinh ra tội lỗi của thế gian này trong cuộc sống không? 

Tôi phải trả lời có.  Chiến tranh trên quê hương Việt Nam, với hàng triệu người chết. Những mồ 

chôn sống hàng vạn thân xác trong biến cố tết Mậu Thân tại kinh đô Huế đã đủ cho tôi thấy rằng 

có một sai lầm thật trầm trọng trong cõi lòng con người. 

Từ suy nghĩ trên, tôi tìm thấy được một điểm sáng suốt nổi bật trong quan điểm của thánh 

Augustinô, đó là lòng con người không chỉ thiếu một cái gì đó mà còn có một sự chống lại 

(aversion a Deo), không muốn yêu mến Thiên Chúa và một sự đồng tình với sự ác trong kinh 

nghiệm chấp nhận sự bất lực và tội lỗi  của mình. Tất cả cho thấy một nhu cầu thâm sâu của con 

người là Thiên Chúa cứu độ ta trong Đức Kitô. Nhưng Giêsu cứu tôi bằng cách nào? Đó là một 

thắc mắc căn bản trong thuyết cứu độ mà tôi muốn suy luận đến. 

Cứu độ luận từ trên xuống – Soteriology from above 

Theo nền thần học đương thời, thuyết Anselm ngày càng bị coi như không toàn diện. Thánh 

Anselm tập trung vào cái chết của Đức Kitô hơn là vào toàn bộ cuộc sống và thừa tác vụ (ministry) 

của Ngài, vì chính toàn bộ mầu nhiệm của Đức Giêsu, sự sống, sự chết và sự sống lại của Ngài 

mới có tính cứu độ. Thừa tác vụ của Ngài không chỉ việc dâng lễ đền tội mà còn quan tâm tới việc 

loan báo Nước Trời, việc tự đồng hóa với người nghèo và đau khổ, hay gương sáng về lòng phục 

vụ nhân từ và yêu thương của Ngài. Kế đến, thuyết làm nguôi giận của Anselm cho thấy một cố 

                                                           
8 Xin đọc những tác phẩm của các nhà thần học thời đại nổi tiếng như Piet Schoonenberg, Karl Rahner và Karl-Heinz.  
9 “being-situated”. 
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gắng làm cứu độ luận “từ trên xuống”. Thuyết ấy đã in dấu trong việc rao giảng nhấn mạnh về cơn 

thịnh nộ của Thiên Chúa đòi hỏi con người sửa chữa đến độ che khuất tình yêu và lòng nhân từ 

của Ngài ...hoặc như GH Ratzinger nói: ”đến độ có thể làm cho hình ảnh Ngài xuất hiện một cách 

độc ác”10 hay Roger Haight tự hỏi: “Làm sao sự đau khổ và thập giá Chúa Giêsu lại có thể là điều 

gì đó mà không phải là sự ác được?” (How can the suffering and crucifixion of Jesus be anything 

but evil?)11.  

Trong thời đại mà sự hiện hữu của quá nhiều đau khổ phi lý, phi nghĩa và sự ác khủng khiếp đang 

làm cho nhiều người khó có thể tin vào một Thiên Chúa nhân từ và xót thương, thì ý tưởng về một 

vị Thiên Chúa mà sự công chính của Ngài chỉ có thể được thỏa mãn bằng cái chết của con Một 

Ngài sẽ chẳng còn mang ý nghĩa gì; ý tưởng nấy là một trở ngại cho đức tin; vì khơi lên sự hẹp hòi 

của lòng nhân từ Thiên Chúa. 

Tuy thế vẫn có nhiều Kitô hữu bám vào cách giải thích của truyền thống Alselm về ơn cứu độ, vẫn 

tiếp tục bị thấm nhuần giải thích ấy. Giáo lý về sự đền tội thay, đặt trong bối cảnh của thuyết tiền 

định  (predeterminism), cho rằng việc đền tội thay ấy khẳng định rằng công cuộc cứu chuộc của 

Đức Giêsu không dành cho hết mọi người mà chỉ cho một số “được tuyển chọn” thôi. 

Cứu độ luận từ dưới lên – A Soteriology from Below  

Khi nói đến nền thần học về ơn cứu độ không phải từ trên xuống nhưng từ dưới lên, nghĩa là gì? 

Thần học từ dưới lên khởi đi từ toàn bộ câu chuyện của Đức Giêsu, cuộc sống, thừa tác vụ, cuộc 

khổ nạn, sự chết và sống lại, và các phong thái của riêng Đức Giêsu. Tôi nghĩ khi tránh những 

thuyết có tính bản thể học (ontological theories) về ơn cứu độ như thuyết đền tội (atonement), 

thuyết làm nguôi giận (satisfaction), thuyết thâu họp về một đầu, một mối (recapitulation), hoặc 

thiên chúa hóa hay thần thoại hóa (divinization) thì sẽ làm cứu độ luận thích hợp hơn với nền văn 

hóa hiện đại. Tuyên xưng ơn cứu độ có nghĩa rằng tôi bắt đầu kinh nghiệm được sự hiện diện của 

Thiên Chúa và như thế tôi thấy đời mình biến đổi.  

Đức Giêsu hiện diện với tôi bằng nhiều cách, không chỉ trong việc cử hành các bí tích, nghe rao 

giảng Tin Mừng. Tôi không nên làm cho việc đến gần Giêsu trở thành khó khăn đến độ không thể 

thực hiện được. 

Đức Giêsu lịch sử, trong những năm ngắn ngủi, đã trải qua những ngày tháng giảng dạy, chữa 

lành và hòa giải những con người thật. Ngài công bố sự tha thứ tội lỗi. Ngài tỏ ra đặc biệt quan 

tâm tới những người bị hất ra bên lề về mặt tôn giáo, những người bị các vị có thẩm quyền coi là 

ở bên ngoài lề luật. Ngài thường xuyên bị chỉ trích là “kẻ ham mê ăn uống, bạn bè với quân thu 

thuế và tội lỗi” (Mt 11, 19) vì đã liên kết và chung bàn với họ, như vậy Ngài cho thấy không một ai 

sẽ bị loại ra khỏi vương quốc Thiên Chúa. Họ là những câu chuyện về ân sủng do Đức Giêsu đem 

lại. Vì đâu có ân sủng, ở đó có Thiên Chúa. Để nhạo báng vị Thiên Chúa của Kitô hữu thời tiên 

khởi, người ta vẽ trên một bức tường tại Rôma, một con lừa bị đóng đinh trên thập tự giá. Vì đạo 

lý mới mẻ này vào thời ấy đã đảo lộn những mốc đã có từ xưa trước: các kẻ tội lỗi đi trước các 

người công chính; người nghèo khổ, bé mọn sẽ lật nhào những kẻ quyền thế, sang giàu; các đầy 

tớ được xử đãi ngang hàng với những chủ gia; tình yêu được nối dài tới kẻ thù; sự hiểu biết về 

Thiên Chúa không dành cho người thông thái; những sự kiện tâm hồn vượt trội các thành tích; 

Vương quốc được thiết lập trong tình yêu mà không lấy sức mạnh áp đặt... 

                                                           
10 “... that make the image of God appear in a sinister light”.  
  Joseph Ratzinger, Introduction to Christianity (New York: Herder and Herder, 1971) 174.  
11 Roger Haight, Jesus: Symbol of God (Maryknoll, N. Y.: Orbis, 1999) 345. 
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Vậy Đức Giêsu là ai mà đã đưa ra những thay đổi như thế?  

Đức Giêsu: Vị mạc khải nguồn ơn cứu độ 

Trên đây là một cố gắng để sơ lược trình bày, trong khuôn khổ một tờ đặc san, cách nhìn hiện đại 

trong thần học về mầu nhiệm cứu độ. Niềm tin Kitô hữu vào một Đức Giêsu là nguồn cứu độ sẽ 

không bao ngừng bị chất vấn và thách đố. Điều quan trọng tôi thiết nghĩ là chúng ta phải để ý đến 

bản chất ngôn ngữ Kitô giáo, việc đan kết những trình thuật và ẩn dụ khác nhau, những hình ảnh 

có tính thần thoại lẫn cấu trúc thần học của Kinh Thánh, cũng như những mẫu chuyện trình thuật 

khác nhau được sử dụng để diễn tả đức tin. 

Học thuyết tình huống, trong bối cảnh mầu nhiệm của sự dữ, đang được xem như là phương cách 

hiện đại để giải thích giáo lý về tội nguyên tổ dưới bản chất có tính xã hội triệt để của bản vị con 

người. Trong một mức độ rất đáng kể, không chỉ bản thân ta mà cả ngay chính sự tự do của ta 

đều mang dấu ấn của những hoàn cảnh xã hội. Mỗi hoàn cảnh ấy đều đụng tới tội lỗi.  

Trong suốt hơn một thiên niên kỷ, mầu nhiệm cứu độ trong Đức Kitô được diễn tả theo thuyết bồi 

thường của Anselm – cứu độ luận từ trên xuống-  đã gây ra nhiều vấn nạn trong phạm vi thần học 

lẫn mục vụ.  

Cứu độ luận từ dưới lên coi Đức Giêsu như một vị mạc khải và gương mẫu của ơn cứu độ của ta. 

Thập giá của Đức Kitô vẫn luôn là một biểu tượng nổi bật của đức tin Kitô giáo và mầu nhiệm cứu 

độ. Thập giá hay đúng ra toàn bộ mầu nhiệm khổ nạn đã cho ta thấy Đức Kitô cương quyết từ bỏ 

đường lối của sự dữ, của tội lỗi, khi phó mình trong tay Abba. Khi dứt khoát không lấy sự dữ đáp 

lại sự dữ, Ngài đã mạc khải một quyền năng không thống trị. Ngài đã trao ban sự sống của Thiên 

Chúa. Tình yêu của vị Thiên Chúa này luôn luôn mạnh hơn sự chết. Và nhất là quyền năng của 

Ngài được mạc khải trong sự yếu hèn. Vì thế, vai trò của Thập giá trong đời sống tâm linh Kitô 

giáo sẽ là mối quan tâm chính của bất cứ một khoa cứu độ luận nào.  

Tin mừng theo thánh Mác-cô, tin mừng được viết đầu tiên, không tường thuật sự kiện Giáng sinh 

mà chỉ khẳng định ngay trong câu đầu tiên, cốt lũy của ơn cứu độ, đó là “Tin Mừng Đức Giêsu 

Kitô, Con Thiên Chúa đã mang lại” (Mc 1,1). Hay nói cách khác: Đức Giêsu vừa là Sự Thật của 

Thiên Chúa đang tìm kiếm con người, vừa là Sự Thật của những con người được Thiên 

Chúa kêu gọi. 

 

Nguyễn Duy Vũ 

(Sydney, mùa vọng 2018) 
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GIA ĐÌNH AN PHONG SYDNEY VÀ THÂN HỮU CHÀO MỪNG: 

HAI TÂN LINH MỤC DCCT YUSE NGUYỄN TRUNG ĐOÀN VÀ YUSE NGUYỂN NGỌC SƠN  
NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2018 

Mây Chiều 

Hôm 28 tháng 11 năm 2018, thành phố Sydney đã phải gánh chịu một trận cuồng phong vô cùng 

khũng khiếp. Ngày mà trời đất nổi cơn thịnh nộ trút những cơn mưa như thác lũ khiến nhiều 

đường phố ngập lụt, lưu thông bị tắc nghẽn, cộng thêm những cơn gió gào thét khiến cây cối ngả 

nghiêng, có nơi còn có cây đổ đè lên xe hơi. Cuối ngày, kiểm điểm lại thêm nhà cửa hư hại, cất 

điện, và bi thảm nhất là ba mạng sống đã bị cướp đi. Thật chưa bao giờ, kể từ năm 1984 đến nay, 

một lượng nước đổ xuống thành phổ trong vài tiếng đồng hồ bằng lượng nước mưa trong một 

tháng trong các năm vừa qua. 

Nhưng hôm nay ngày 29 tháng 11 năm 2018, như một phép lạ, bầu trời lại trở lại êm dịu, nắng ráo 

và trời lại xanh và nắng ấm. Cứ tưởng là bất ngờ nhưng xem ra đây có thể là một phần thưởng 

mà Thiên Chúa dành cho hai vị tân linh mục DCCT trong ngày dâng lễ mở tay cảm tạ hồng ân 

Thiên Chúa đã ban cho. Tư gia anh chị Nhuận Nông, nằm trên ngọn đồi yên tĩnh Cecil Hills, đang 

mở rộng cửa để đón mừng hai tân linh mục Nguyễn Trung Đoàn và Nguyễn Ngọc Sơn. Mây Chiều 

xin thay mặt gia đình An Phong Sydney gởi đến anh chị Nhuận Nông những lời cám ưn chân 

thành nhất, vì anh chị luôn luôn rộng mở vòng tay tiếp đón gia đình An Phong mỗi khi có dịp họp 

mặt, tiếp tân hay liên hoan. 

Khi Mây Chiều và bà xã vừa lên tới đỉnh đồi Cecil Hills, cũng đúng lúc cha Mai Văn Thịnh đang 

dừng xe chở hai tân linh mục cùng gia đình đến nơi. Thánh lễ dự trù bắt đầu vào lúc 7 giờ tối, tuy 

nhiên, lúc này còn sớm, mà đã thấy anh em đã có mặt đầy đủ trước rồi. Hôm nay là thứ năm, một 

ngày thường trong tuần, anh em còn phải đi làm, có người phải làm ca chiều, có người phải làm 

ca đêm, có anh em vì tuổi cao nên không thể lái xe ban đêm. Thế mà có mặt trên 30 người, đã là 

mỹ mãn lắm rồi. 

Rồi giờ hoàng đạo cũng đến, tất cả đã quy tụ đầy đủ trong căn phòng dành cho việc cử hành 

thánh lễ. MC Vũ Nhuận đã long trọng giới thiệu hai vị tân linh mục: Cha Yuse Nguyễn Ngọc Sơn, 

gốc DCCT Việt Nam, nhưng được DCCT Melbourne thu nhận, còn cha Yuse Nguyễn Trung Đoàn, 

một thuyền nhân, đã tốt nghiệp Đại Học tại Úc, đã ra đời đi làm, rồi sau đó mới gia nhập DCCT 

Melbourne, và gia đình cha Đoàn hiện đang sinh sống tại Melbourne. Hôm nay cũng có sự hiện 

diện của Bà Cố Bùi thị Hoa (Mẹ của cha Sơn, và ông Cố là Nguyễn Ngọc Yên, đã không qua dự lễ 

được), Bác Nguyễn thị Thoa (chị của Bà Cố), Mợ Nguyễn thị Đào (em dâu của Bà Cố), và Cậu Mợ 

Mỹ (đến từ Melbourne). Ngoài ra còn có anh Khánh Lai, nhiếp ảnh gia, lúc nào cũng thấy tới lui 

bấm máy thu lại những hình ảnh của buổi họp mặt hôm nay, đỡ tay cho chị Mai vốn bao giờ cũng 

là người chạy ngược xuôi để cố ghi lại những hình ảnh thân thương nhất và nhanh chóng gởi lên 

Facebook sớm nhất để không những anh em tại chỗ, mà cả thế giới đều có thể theo dõi, nhất là 

tại Việt Nam và Mỹ Châu, Âu Châu, nơi anh em Cựu Đệ Tử có một mạng liên kết rộng rãi. 

Tất cả các bài hát, bài đọc trong thánh lễ hôm nay đều nói lên tấm lòng Tạ Ơn Thiên Chúa. Ca 

Nhập Lễ với bài Tán Tụng Hồng Ân  để xin dâng lời Cảm Tạ Thiên Chúa bao la. Tiếp theo là Ca 

Dâng Lễ với Bài Ca Dâng Hiến để dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vô biên, dâng trọn thân xác và 

tâm tư. Tiếp đến Ca Hiệp Lễ với bài Đâu Có Tình Yêu Thương. Kết thúc thánh lễ với bài Xin Vâng, 

với tâm tình hai vị tân linh mục sẽ xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai cũng như tương lai và 

suốt đời. Thánh lễ đầu tay bao giờ cũng để lại nhiều cảm xúc, Nhất là các tân linh mục bao giờ 

cũng sốt sắng, cẩn trọng và chậm rãi,nhất là đạo hạnh thì đang tỏa sáng. Hôm nay cha Mai Văn 

Thịnh, tuy không đồng tế với hai đệ tử của ngài, nhưng trong thâm tâm, chắc ngài rất đắc ý với 

thành quả của mình, là người đã hướng dẫn, và nâng đỡ các bước đi của hai vị tân linh mục. 
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Ngay sau thánh lễ, để ghi dấu ngày trọng đại, MC Vũ Nhuận đã sắp xếp để tất cả mọi người tham 

dự cùng chụp hình chung với hai vị tân linh mục. Lễ nghi chưa chấm dứt tại đây, vì sau đó, các 

anh chị em đã xếp hàng để chở đợi hai vị tân linh mục ban phép lành đầu tay cho mỗi anh chị, mà 

nghe nói anh chị sẽ được ơn toàn xá trong bữa nay. 

Đến lúc này thì bao tử ai cũng đang réo gọi, cũng là lúc cha Đoàn đọc lời kinh làm phép của ăn và 

tiếp theo ngay là tiệc liên hoan. Bầu không khí nghiêm trang trước đây nay được thay thế bằng 

những tiếng cười, chào mừng rộn rã khi mọi người được tự do tay bắt mặt mừng với các anh chị 

em và cả với hai vị tân linh mục một cách thoải mái không phải nghiêm túc nữa. 

Thực phẩm hôm nay thật dồi dào ngoài sự mong ước của chủ nhà. Trên bàn có gỏi cuốn, xôi vò, 

xôi gà, bánh ướt giò chả, bún xào, gà ướp muối, gà quay, gà xì dầu, bò kho, pizza, gỏi xoài, bánh 

gai, món gia tuyền “Giả cầy”, và tráng miệng có bánh gai, salad trái cây thạch lựu rất vừa miệng. 

Phải kể một món đặc biệt hôm nay là món dồi và thịt rừng luộc với mắm tôm và rau sống, và là 

một trong những món được chiếu cố rất tận tình nhất. Món Giả cầy là món làm Mây Chiều nhớ lại 

trước đây Cha Mai Văn Thịnh đã được Mẹ ngài nấu cho ăn món khi còn sinh thời. Chắc hôm nay, 

khi dùng món này, cha sẽ thấy vừa ngon, vừa nhớ lại kỷ niệm thân thương với người mẹ của 

mình. 

Trong dịp này, gia đình An Phong cũng gởi đến hai cha một chút quà nhỏ. Tuy nhỏ nhưng nó nói 

lên tất cả tình cảm mà anh em gói ghém trong đó. Đặc biệt trong buổi tối hôm nay, đã có anh chị 

dù không tới nơi được nhưng cũng đã đóng góp bằng cách gởi đến các món ăn truyền thống mà 

đã mang lại cho các thành viên trong gia đình cha Sơn sự thán phục và thưởng thức tận tình vì 

mấy ngày qua vì phải tạm trú tại trụ sở Kogarah của cha Thịnh nên thường phải ăn món Úc nên 

rất thèm món ăn Việt Nam. Mây Chiều xin thay mặt Gia Đình An Phong ghi nhớ nghĩa cử đóng 

góp cao đẹp này của các anh chị.  

Nói về hai vị tân linhmục thì Linh Mục Sơn rất dễ nhận ra với bộ râu vòng quanh miệng được 

châm sóc rất mỹ thuật. Cha Sơn trẻ tuổi mà ăn nói lại mạnh dạn, hoạt bát, không vấp váp, còn 

Linh Mục Đoàn xem ra thì điềm đạm hơn, nhường nhịn lúc nào cũng dành cho Linh Mục Sơn phát 

biểu thay mình.  

 

Khi màn đêm đã bao phủ, trời đã khuya dần, là lúc anh em chuẩn bị ra về. MC Vũ Nhuận không 

quên làm nóng bầu không khí một lần nữa với ý tưởng mọi người nắm tay nhau xoay vòng tròn 

cùng cất cao tiếng hát bài “Gần Nhau” và di chuyển để gởi lại cho nhau những nắm tay thân mật 

rồi tạm biệt để chia tay. Anh em bắt ra về nhưng xem ra như vẫn còn luyến tiếc một cái gì đó, thì 

ra đúng là ”Đâu có ý hiệp tâm đầu thì ở đấy chứa chan nguồn vui”.  

Mây Chiều 

Ghi nhanh ngày 30 tháng 11 năm 2018 
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PHỤC VỤ LÀ NIỀM VUI 

_______________________________ 
Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT 
 
Trong trình thuật Tin Mừng, Đức Giêsu có dạy chúng ta bài học về quyền lãnh đạo. Người 

nói rất rõ ai muốn làm lớn thì phải là người phục vụ anh chị em mình. Sứ điệp này có thể đã quá 
quen thuộc với chúng ta, nhưng xét về mặt thực hành thì nó vẫn là một thách đố với Hội Thánh 
thuộc mọi thế hệ nói chung và gia đình nhỏ bé hay các nhóm của chúng ta nói riêng. 

Khi Thánh Máccô trình bầy giáo huấn này của Đức Giêsu thì dường như những người lãnh 
đạo trong cộng đoàn của ngài cũng có vấn đề! Ngay từ thủa ban đầu, những ai đuợc mời vào 
chức vụ lãnh đạo đều có các tố chất thật xứng đáng như tinh thần phục vụ và lòng hy sinh. Nhưng 
không phải lúc nào họ cũng giữ được tấm lòng trung kiên và lửa nhiệt thành như thủa ban đầu 
như thế. Với tính xác phàm, những nét yếu đuối trong bản tính con người cũng dễ bị lộ diện, từ đó 
dẫn họ đến chỗ tranh chấp rồi hạ bệ để tranh nhau chỗ nhất. Để đối diện với hoàn cảnh như thế 
thì không còn có gì hay hơn là trình bầy lại sứ điệp và gương sáng phục vụ của Đức Giê-su. Đấng 
đã làm gương và dậy cho chúng ta bài học phục vụ. và để có thể hoàn thành sứ mạng này, như 
Đức Giê-su chúng ta phải biết nương tựa vào Thiên Chúa. 

Trình thuật hôm nay được gắn liền với lời loan báo của Đức Giêsu cho các môn đệ biết về 
cuộc khổ nạn mà Người sẽ phải gánh chịu. Cho dù, đây là lời loan báo lần thứ ba, nhưng hình 
như các môn đệ vẫn còn mải mê trong cái nhìn, nỗi ước mơ hay tham vọng của họ. Mắt họ chỉ 
nhìn ra quan niệm về một Đấng Thiên Sai theo nghĩa chính trị, có nghĩa là Đấng Mesia sẽ đuợc 
sai đến để giải thoát họ khỏi ách nô lệ, đuổi bọn xâm lược ra khỏi đất nuớc và trả lại cho dân tộc 
họ chủ quyền của một quốc gia, tái lập thời đại hoàng kim. Các điều này đã đuợc trình bầy qua 
câu hỏi của họ trong biến cố Chúa về trời như sau:  

 
“Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en hay không?”  
 
Chính cái nhìn về một triều đại trần thế như thế nên khi nghe Đức Giêsu loan báo đến 

hành trình khổ nạn của Người trước khi bước vào vinh quang, thì họ chỉ nghĩ đến một thứ vinh 
quang trần thế, cho nên hôm nay Giacôbê và Gioan mới nhanh miệng xin Thầy mình rằng:  

 
“Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả 
Thầy, khi Thầy được vinh quang.”  
 
Tuy rằng Giacô bê và Gioan đã nhanh miệng khi đưa ra lời thỉnh cầu rất mực con người 

như thế. Nhưng điều này không chỉ là ước vọng của hai ông mà thôi, các môn đệ khác cũng có 
cùng một niềm mơ uớc như họ. Giữa các ông đã có một cuộc chiến quyền lực, ai cũng cố gắng 
dành phần thắng, cố gắng trèo lên ghế cao để được trọng vọng: Trong các ông, ai sẽ là kẻ lớn 
hơn? Và dĩ nhiên, khi con người có ghế, có địa vị thì dễ sinh ra quyền lực và bị quyền lợi cám dỗ. 

Điều đáng buồn là trước thái độ và lời cầu khẩn của Giacôbê và Gioan đã khiến các môn 
đệ kia giận dữ. Tình hình bỗng trở nên căng thẳng, tinh thần hiệp nhất giữa các ông đã bị sứt mẻ 
để nhường chỗ cho một cuộc chiến tranh lạnh; có thể nói các ông bằng mặt chứ không bằng lòng. 
Vì thế, Đức Giêsu cần hành động ngay, nếu không thì những lời giáo huấn của Người từ trước 
đến giờ sẽ như ‘nước đổ lá khoai.’ Và, trong phần kế tiếp, Đức Giê-su đã cho họ thấy rõ các tiêu 
chuẩn khác nhau về sự cao trọng, về vai trò lãnh đạo trong Vương quốc của Thiên Chúa với các 
vuơng triều thế tục.  

Trong các vương quốc tại trần gian thì người ta dùng quyền để cai trị. Như một hoàng đế, 
ông ta muốn làm gì thì làm, ông có quyền trên sự sống chết của thần dân và thuộc hạ. Như vậy, 
quyền sinh ra lực và những ai có quyền thì thường dùng quyền để bảo vệ lợi ích của mình. Và 
như thế họ luôn bị quay cuồng bởi việc nắm giữ quyền lực để phát triển quyền lợi rồi củng cố điạ 
vị còn nói gì đến việc phục vụ tha nhân. 

Trong khi đó, đối với Đức Giêsu, vương quốc mà Người khai mạc là triều đại hồng ân của 
Thiên Chúa. Huấn chương là Tình yêu và tiêu chuẩn để đánh giá vị trí của các thành viên là việc 
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phục vụ. Sự cao trọng không bao gồm việc bắt người khác phục vụ mình, nhưng là đặt chính mình 
vào việc phục vụ người khác. Cách thử nghiệm đã được Đức Giêsu phán:  

“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng 
sống làm giá chuộc muôn người.” 
Bài học phục vụ nói lên giao ước Tình yêu của Thiên Chúa đã đuợc khai mạc nơi con 

người của Đức Giêsu. Người đến để mở ra một con đuờng, một lối sống yêu thương, vô vị lợi. 
Nếu tình yêu mà còn mong đáp trả thì còn có thể là tình yêu được hay sao! Lúc đó, tình yêu đã 
biến thành phương tiện cho bản thân. Như vậy có nghĩa là là tôi yêu người khác vì tôi; và người 
khác có đáp trả tình yêu cho tôi cũng vì cái lợi mà họ có thể thu hoạch được; như vậy họ cũng yêu 
chính họ chứ không hề yêu tôi. Một tình yêu cho đi, không cần đáp trả mới là mối tình của Chúa và 
thuộc về Chúa. 

Trong tinh thần và lối sống của Đức Giêsu thì những ai được mời gọi là Con Chúa, trở 
thành môn đệ của Người là những con người biết cho đi, biết san sẻ và cùng chung chia sứ mạng 
của Người. Đó chính là điều mà Đức Giêsu yêu cầu Giacôbê và Gioan hôm nay:  

 
“Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu 
được phép rửa Thầy sắp chịu không?”  
 
Chén mà Đức Giêsu sắp uống và phép rửa mà Người sắp chịu là cuộc sống của Người, và 

cao điểm là hành trình Thập Giá mà Người sắp đón nhận. Noi khác đi, đó chính là sứ mạng của 
Người, rất cụ thể, rất sáng tạo và đong đầy hy sinh. Đức Giêsu muốn nói đến sự chọn lựa trong 
vâng phục ý định của Thiên Chúa nơi Người. Với quyền năng sẵn có, Người có thể sắp xếp cuộc 
sống hoàn toàn phù hợp với chính Người, nhưng Người đã không làm thế, sẵn sàng dâng hiến, 
ngay cả bản thân và tất cả những gì Người có chỉ để phục vụ người khác. Có nghĩa là luôn đi tìm 
và tạo hạnh phúc cho người khác bằng việc quì xuống rửa chân nói lên ý nghĩa phục vụ của 
Người. Thật đúng như lời Người đã phán: sẵn sàng hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho 
muôn người và phục hồi tình trạng làm con Thiên Chúa của chúng ta, để chúng ta cũng có thể 
chia sẻ cuộc sống thần linh với Người. 

Đấy là con đuờng của Đức Giêsu. Và đó cũng là con đường của người môn đệ phải đi; có 
nghĩa là chúng ta phải sống cuộc sống của Chúa như lời tuyên tín của Thánh Phaolô:  

“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”,  
có nghĩa là giống Đức Giêsu, chúng ta luôn đi tìm cách để phục vụ người khác, mong làm 

đầy tớ mọi người.  
Đây không phải là một điều luật trong những điều luật khác nhưng đó là “hiến chương” của 

Giáo Hội, của cộng đoàn các môn đệ: Mỗi người phải trở nên đầy tớ của mọi người. Trong Giáo 
Hội, chỉ có một nguyên tắc mà thôi: Đó là phục vụ. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta coi 
thường năng quyền được trao ban trong Hội Thánh. Uy quyền tuy cần thiết và trong bất cứ một tổ 
chức hay một tập thể nào thì đều cần có người lãnh đạo, bằng không thì lại rối loạn vì chẳng ai 
nghe ai! 

Chúa không hủy bỏ vai trò của người lãnh đạo; nhưng làm đầu là để phục vụ người khác 
thì khác với tinh thần làm lớn để bắt người khác cúc cung quì gối mà phục vụ mình. Vì thế, cho 
hang giáo sĩ, những người được mời gọi vào các vai trò đặc biệt trong Hội Thánh mà chúng ta 
thường gọi họ là các thừa tác viên: linh mục, phó tế. Họ cũng nên nhớ rằng năng quyền mà họ 
đang có đã được Hội Thánh trao ban vì lợi ích chung của cộng đoàn, chứ không thuộc về riêng 
họ. Họ là những kẻ lãnh nhận quyền thừa tác của Đức Giêsu trong gia đình Hội Thánh. Uy quyền 
lãnh đạo sau cùng và tối cao vẫn thuộc về Đức Giêsu. Như vậy, làm gì có lãnh tụ theo nghĩa thế 
gian trong cơ chế của Giáo Hội. Chỉ có những “thừa tác viên”, những “người phục vụ”. 

Và những ai đã được Chúa mời gọi chia sẽ quyền lãnh đạo với Người hãy cân nhắc cẩn 
thận để lời nói và hành động được hợp nhất. Chúng ta ai cũng được mời gọi thực hiện quyền của 
những kẻ thừa kế, chia sẻ quyền lãnh đạo của Đức Giêsu. Ai được mời gọi sống bậc tu trì thì có 
trách nhiệm và bổn phận đối với cộng đòan. Ai được mời gọi sống bậc đôi bạn thì có trách nhiệm 
với nhau và gia đình. Người nào có bổn phận của người ấy. Tất cả đều là môn đệ, đều được gọi 
để phục vụ. Vì thế phục vụ là bài học mà Chúa muốn dùng để dậy bảo chúng ta. 
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Phục vụ trong tinh thần hiến dâng vì ích lợi của tha nhân, của muôn người. Đó là con 
đuờng của Đức Giêsu và cũng là con đuờng nguyên thuỷ mà Hội Thánh, cộng đoàn của các kẻ tin 
phải noi gương và bắt chước. Phục vụ đến mức độ sẵn sàng hy sinh ý riêng và thậm chí ngay cả 
cuộc sống của mình vì lợi ích chung. 

Chúng ta cần để ý đến ý nghĩa tích cực mà Đức Giêsu đã đón nhận để nói lên việc hiến 
dâng mạng sống của Người. Tuy con đuờng trước mắt là khổ nạn, là đau thương; nhưng Người 
hân hoan đón nhận, vì đó không phải là án phạt mà Người phải chịu, nhưng đó là hồng ân, quà 
tặng, niềm vui trong vâng phục cho dù cho đến chết. Đối với Đức Giêsu, Người không nghĩ về cái 
chết này một cách đau khổ; con đường thập giá đối với Người là “con đuờng phục vụ tuy thống 
khổ và hy sinh nhưng ngập tràn niềm vui”.  

Người đã thể hiện trọn vẹn tinh thần và việc làm phục vụ đó qua nghĩa cử rửa chân cho 
các môn đệ. Đức Giêsu đã không thể hiện vai trò của một quân vương, mà là vai trò của một 
người đầy tớ. Gương của Thầy vẫn còn đó. Câu chuyên về cuộc đời phục vụ của Đức Giêsu vẫn 
được mời gọi và thể hiện qua cuộc sống của chúng ta.  

Hãy nương tựa và trao cho Chúa tất cả yếu đuối, mỏng dòn của chúng ta, vì chỉ với Người, 
trong Người và nhờ Người, chúng ta mới có thể chu toàn trọn vẹn ơn gọi phục vụ và hiến dâng 
cuộc sống mình cho tha nhân. Uớc mong nguyện vọng này được thực hiện trong cuộc sống của 
các kẻ tin, mọi thời, mọi nơi, nhất là trong giây phút này.  

 
Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT 
 
 

What’s John Hick’s ‘soul-making’ theodicy? Does it succeed in 

answering the ‘evidential’ problem of evil? 

Nguyễn Duy Vũ 

In his book ‘Evil and the God Love’, John Hick proposes a paradigm that seeks to justify the 

existence of evil by proving that it is required for the process of soul-making. He claims, “human 

goodness slowly built up through personal histories of moral effort has a value in the eyes of the 

Creator which justifies even the long travail of the soul-making process.”12 Evil, then, has 

constructive, productive, and positive value: it ultimately benefits each person by enabling human 

character to develop into divine likeness. This paper is to analyse the formation and theological 

cogency of Hick’s soul-making theodicy (hereafter SMT). 

Hick’s rejection of the Free Will Defence  
 
For centuries, the Free will defence (hereafter FWD) was the central premise through which 

theologians reflected on the problem of evil. In his SMT, Hick explicitly rejects the “creation-fall 

myth”13 since the FWD’s “entrenched” view conflicts with contemporary science and intellectual 

sensibilities.14 

According to Hick, there are two main types of theodicy in Christian theology: the Augustinian type 

and the Irenaean type. Over the centuries, the Augustinian type has dominated the theological 

setting. For Hick, in the past its central foundations have been taken for granted, today they lack 

scientific, moral, and philosophical authority, the FWD seems “radically implausible.”15 For these 

reasons, Hick calls for a repudiation of the Augustinian type of theodicy as suffering from “profound 

                                                           
12 John Hick, Evil and the God of Love (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010), 256. 
13 Ibid., 248. 
14 Ibid., 201. 
15 John Hick, “An Irenaean Theodicy,” in Encountering Evil: Live Options in Theodicy, ed. Stephen T. Davis (Louisville: 
Westminster John Knox, 2001), 39. 
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incoherence and contradictions,” standing aside for the Irenaean type to emerge as the long-lost 

alternative to save the day.16  

There are three major objections to the Augustinian theodicy that Hick lists. First, it was founded on 

an ancient cosmology and mythology at odds with modern science, which diminishes its intellectual 

credibility in the contemporary world. The mythical narrative of Adam and Eve has been replaced 

by the scientific account of evolution, which does not trace evil back to a singular event or a 

primordial couple, but to the ongoing struggle of life, forcing Christians to re-examine tradition 

doctrines of creation and original sin.17 

Second, Hick appeals against the morality of the FWD. When we agree to take the Augustinian 

historicity, we are forced to accept that the blunder of Adam and Eve results in the corruption of 

creation and, consequently, the guilt and punishment of subsequent generations. Considering the 

dignity of an omnibenevolent God, Hick insists that we can no longer accept a worldview where 

God punishes all of humanity for all time and eternity for a minor youthful infraction by any present-

day standard.18 

Third, Hick asks how evil could appear in a perfect paradise.19 Hick rejects the notion that evil 
could arise in a perfect paradise as self-contradictory: “It is impossible to conceive of wholly good 
beings in a wholly good world becoming sinful. To say that they do is to postulate the self-creation 
of evil ex nihilo!”20 
 

Building the Soul-Making Theodicy 
 
To start, SMT overturns the FWD account to make it more compatible to contemporary scientific, 

philosophical, and theological sensibilities. At the beginning, instead of being as fully formed, 

spiritually and morally mature adults, we begin as children, Irenaeus speaks of Adam and Eve as 

children in the process of maturation, and Hick uses that picture to construct a rival theological 

anthropology that agrees with evolutionary science.21 

Hick repaints traditional theological anthropology based on his evolutionary-Irenaean framework. 

Hick redefines Gen. 1:26 to accord with an evolutionary scientific model of the gradual intellectual, 

social, and religious development of homo sapiens and an Irenaean theological model of the 

gradual intellectual, ethical, and spiritual development of humanity. Creation, he suggests, 

discloses in two stages: creation in the “image” of God and creation in the “likeness” of God. God 

creates humanity with the innate potentiality for “knowledge of and relationship” with God, which 

constitutes the first stage of God’s creative work.22 The second stage of creation involves the 

realization of divine likeness through the proper exercise of their freedom. Humanity, then, slowly 

actualizes their capacity for spiritual contentment. While Hick presents his two stage theory of 

creation at the macro level, it similarly applies to the micro level. We change, collectively and 

individually, from spiritual imperfection to spiritual perfection. 

According to Hick, perfection lies in the future, not the past.23 We never lost paradise and we 

cannot return to a fictitious Garden for finding our identity. We must look forward, not backward, for 

insight into our spiritual nature and destiny: “We cannot speak of a radically better state that was; 

                                                           
16 Hick, Evil and the God of Love, 249. 
17 Ibid., 249. 
18 Hick, Evil and the God of Love, 249. 
19 Ibid., 69. 
20 Ibid., 250. 
21 Ibid., 212. 
22 Hick, “An Irenaean Theodicy,” 40-41. 
23 David Griffin, God, power, and evil: a process theodicy (Philadelphia: Westminster Press, 1976), 176. 
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we must speak instead in hope of a radically better state which will be.”24 God does not create us in 

“a finished state.”25 Instead, we are “still in process of creation.”26 We begin at an “epistemic 

distance” from God, a distance we must navigate throughout our lives and, as we will see, beyond 

our terrestrial existence, to achieve divine likeness.27 Put simply, we are works in progress, 

collectively and individually. Like children, we make mistakes and, if we are wise, learn from them. 

As we try to find our spiritual and moral footing, we inevitably make several missteps. When we 

fall, as we all do, God does not punish us like a cosmic judge for the sake of God’s slighted justice. 

Instead, like a parent, God picks us up, dusts us off, and has us continue on the journey toward 

divine likeness. 

Unlike the grim Augustinian portrayal of “the Fall,” SMT totally re-forms “the fall,” with a lower-case 

“f,” in existential terms: “The reality is not a perfect creation that has gone tragically wrong, but a 

still continuing creative process whose completion lies in the eschaton.”28 The fall signifies the 

“immense gap” between our present spiritual state and our future spiritual destiny. 

Evil, then, erupts into creation not through the sin of the primordial couple but through our missteps 

and mistakes as we steer the gap from biological life (Bios) to spiritual life (Zoe).29 Hick describes 

sin as self-centeredness, the natural state of biological life, and the spiritual life as other 

centeredness, which Christ exemplifies.30 In order to achieve our potential for divine likeness, we 

must progress beyond our biological instinct for self-preservation and self-advancement to attend 

to the good of the other, even at one’s own expense.  

The problem of evil, however, still remains: Why did God not create us fully formed, without the 

capacity to sin, and thereby bypass the soul-making process? These questions bring us into the 

centre of the SMT view of the purpose of creation and the soul-making design of the universe. God 

does not create the world for our pleasure, to satisfy our self-indulgent longings. Contrary to Hume, 

who thinks the best of all possible worlds would resemble a hedonistic paradise, Hick thinks the 

best of all possible worlds is more closely similar to a classroom. The purpose or goal of creation is 

to facilitate our intellectual, moral, and spiritual development, not to maximize our comfort and 

minimize our pain. Without obstacles and challenges, we would slide into spiritual stagnation, 

atrophy, and apathy. To emphasise his point about the pedagogical function of the world, Hick 

invites us to imagine a world without suffering. In a cosmic crib, however, we could not develop 

compassion, courage, and sacrifice: “It would be a world without need for the virtues of self-

sacrifice, care for others, devotion to the public good, courage, perseverance, skill, or honesty.” 

The learning of these core human virtues depends on more precarious cosmic conditions: Such a 

world requires an environment that offers challenges to be met, problems to be solved, and 

dangers to be faced, and which accordingly involves real possibilities of hardship, disaster, failure, 

defeat, and misery as well as of delight and happiness, success, triumph, and achievement. God, 

then, treats us not as pets, whom we spoil, but as children, whom we cultivate, sometimes with 

painful lessons. 

 

 

                                                           
24 Hick, Evil and the God of Love, 176. 
25 Ibid., 253. 
26 Ibid., 254. 
27 Hick, “An Irenaean Theodicy,” 42. 
28 Hick, “An Irenaean Theodicy,” 41. 
29 Hick, Evil and the God of Love, 254. 
30 Ibid., 257. 
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Soul-Making Theodicy and the ‘Evidential’ Problem of Evil 
 
Although atheists might appeal to evil in general as evidence against God’s existence, they 

typically take a different approach which point to either the sheer amount or the apparent 

gratuitousness of evil.  

Hick, however, does not perceive the world through Pollyanna lenses, where all suffering carries 

about some evident goodness. He acknowledges that not all suffering contributes to our progress. 

Some suffering simply destroys, without any redemptive or constructive value: “But too often we 

see the opposite of this [good coming from evil] in wickedness multiplying and in the disintegration 

of personalities under the impact of suffering: we see good turned to evil, kindness to bitterness, 

hope to despair.”31  

Hick rejects any direct or simple correlation between suffering and spiritual growth. As we see from 

even a quick glance at history and the world around us, suffering destroys at least as often as it 

builds. So, Hick’s SMT does not lose sight of the grim reality of suffering as it develops the theory 

of the constructive potential of pain for human growth. Hick refers to the “surplus” of evil, that is, 

excessive, pointless, and destructive suffering, as “dysteleological evil.” 32 

Nevertheless, indiscriminate, disproportional suffering—what Hick calls the “mystery of evil”—still 

contributes to the soul-making design of the universe at a macro level, since it cultivates 

compassion and elicits sympathy for those who suffer unfairly, and since it causes us to strive for 

the good for its own sake, without any promise of reward for good behaviour.33 

Hick argues that the soul-making process extends beyond our terrestrial existence: “If there is any 
eventual resolution of the interplay between good and evil, any decisive bringing of good out of 
evil, it must lie beyond this world and beyond the enigma of death.” Most of us depart from the 
earth with unfinished lives: “We have not become fully human by the time we die.”34  
 
For Hick, belief in the afterlife is “crucial for theodicy,” and his theory leans heavily on the future 

accomplishment of God’s soul-making design of the world. Sanctification through suffering occurs 

on the earth and continues after death, “its extent and duration being determined by the degree of 

unsanctification” we exhibit at death.   

In addition, the success of his SMT, and of theodicy in general, depends on the reality of heaven: 

“Would it not contradict God’s love for the creatures made in His image if He caused them to pass 

out of existence whilst His purpose for them was still so largely unfulfilled?”35 Heaven, Hick 

declares, will “justify retrospectively” and “render worthwhile” all the pain, misery, and injustice of 

human history and human existence: “And Christian theodicy must point forward to that final 

blessedness, and claim that this infinite future good will render worthwhile all the pain and travail 

and wickedness that has occurred on the way to it.”36 Heaven finally completes the soul-making 

process and vindicates God.  

Thus, with the universalism and the hopefully eschatological vision, SMT seems to be capable of 

solving the logical or evidential problems of the quantity of natural and moral evil.  

                                                           
31 Hick, Evil and the God of Love, 339. 
32 Ibid., 327, 333-336. Griffin, God, power, and Evil, 189-190. 
33 Hick, Evil and the God of Love, 333-336. 
34 Ibid., 247. 
35 Ibid., 338. 
36 Ibid., 340. 
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Evaluations of The Soul-Making Theodicy 
 
Hick’s theodicy is very appealing in many respects. It seems to explain a maximal amount of evil in 

our world and does so in a rather plausible way. His theory soundly connects evolutionary science 

to our spiritual transformation, unfolding its theological and philosophical implications. Moreover, it 

reinterprets Genesis, the Gospels, and Paul to align scripture with its cosmological and 

soteriological scheme. Thus, it attempts to bring tradition into conformity with the contemporary 

world. Furthermore, SMT reconsiders a positive view of suffering as constructive rather than 

destructive or punitive. Hick’s universalism addresses the problem of dysteleological evil and offer 

a hopefully eschatological vision of the harmony of all humanity and the eradication of all evil and 

suffering. Finally, Hick builds his SMT in a positive view of God as a parent who guides humanity 

through the rigors of spiritual transformation, always with our best interests in mind. 

However, that is not to say there have been no objection to SMT. Some of the most substantial 

objections to Hick’s SMT are found in two articles by G. Stanley Kane. The most significant 

objection is that moral and spiritual maturity involves developing traits like courage, compassion, 

and fortitude and that the existence of evils is logically necessary to the development of these 

traits. Kane disagrees, because “we can imagine situations where these traits could be displayed 

even though there is no actual evil existing.”37 Next, Kane criticises Hick’s contention that every 

soul will eventually be built. If that is so, then what becomes of free will? Isn’t it at least possible 

that some people will choose forever to reject God? If that is possible, it seems that the only way 

Hick can guarantee that all will be saved is for God to overrule the freedom of inveterate sinners 

and force them to comply.38 This is a serious objection, because it appears that SMT is self-

contradictory. Hick recognizes the importance of this objection and notes that it assumes that God 

can accomplish this goal only if He overrules the wayward wills of human beings. However, this 

overlooks the point made by Augustine that “in creating our human nature God has formed it for 

himself, so that our hearts will be restless until they find their rest in him.”39 In other words, the 

process of reforming our souls will not be as hard as it seems, because God has created us so that 

there is an inherent gravitation toward Him. This sounds like determinism after all. To some people, 

if Hick is serious about maintaining his universalism, he must back down on his notion of freedom. 

Others, like Feinberg, cannot accept these views because they are contrary to biblical teaching 

which says a great deal about judgment of the wicked and indicates that many people will not wind 

up in the kingdom of God.40 

Nguyễn Duy Vũ 
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Giọng cũ xa gần 
Dân Gầy phụ trách 
 

Tiếng Việt thật kỳ diệu 
 

Trong chữ NHẸ vẫn có dấu NẶNG 
Trong chữ VỮNG vẫn còn dấu NGÃ 

Trong chữ HIỂU vẫn có dấu HỎI 

ChỮ “NGẮN” dài hơn chữ “DÀI” 

SUNG SƯỚNG có 9 chữ thì GIAN RUÂN cũng thế 

HẠNH PHÚC có 8 chữ thì BI THƯƠNG cũng thế 

TÌNH YÊU có 7 chữ thì PHẢN BỘI cũng thế 

SỰ THẬT có 6 chữa thì GIẢ DỐI cũng thế 

BẠN BÈ có 5 chữ thì KẺ THÙ cũng thế 

CƯỜI có 4 chữ thì KHÓC cũng thế 

YÊU có 3 chữ thì HẬN cũng thế 

 
 

Chào Mừng - Welcome Home 
 
Thứ ba 16.10.2018, nhân lễ Thánh Giêrađô DCCT, Gia Đình An Phong Sydney chào đón cha 
Giuse Lê Đình Các DCCT về Úc nghỉ ngơi sau chuyến công tác mục vụ phương xa.  
 
Có sự hiện diện của cha Mai Văn Thịnh, anh chị CHP Phạm Văn Chương & Lê, anh chị Nguyễn 
Duy Lâm & PAnh và vợ chồng gia chủ. Chỉ tiếc không có sự có mặt của "chủ xị" Trần Ngọc Tá và 
chị Mai, cháu Việt Quốc vì lý do ngoài ý muốn. 
 
Thực đơn gồm món "gỏi xoài, cà rốt smoked salmon Singapore" trong tinh thần cùng làm cùng ăn 
khi cả nhà trong tư thế "cùng xới" trước khi nhập cuộc. 
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DƯ ÂM MỘT CHUYẾN ĐI 
 (10-13/08/2018) 

Chúng tôi là nhóm anh em ĐỒNG HÀNH, thuộc gia đình An phong, cựu đệ tử Dòng CCT 
Việt nam. Các bạn nghe tên nhóm có vẻ to tát, thật ra chỉ là những đóng góp nhỏ nhoi với các giáo 
điểm truyền giáo DCCT, hổ trợ cho người già neo đơn, trẻ em khuyết tật. Trước mắt và trong khả 
năng, chúng tôi có nhóm anh em chuyên về âm thanh và ánh sáng, chúng tôi tìm đến các giáo 
điểm để giúp trang bị hoặc chỉnh sửa âm thanh và ánh sáng cho tốt hơn. Nhờ vào sự hổ trợ và 
tiếp sức của các bạn khắp nơi và các mạnh thường quân mà chương trình của chúng tôi lâu nay 
vẫn tiếp tục. Như các bạn biết, một thánh lễ trước vài nghìn người mà không có đủ âm thanh thì 
thật là đáng tiếc và không mang lại hiệu quả cao hoặc thánh lễ ban tối mà nhà thờ lại thiếu ánh 
sáng thì đáng buồn làm sao! 
 Như đã hẹn, đúng 6g chiều thứ sáu ngày 10/8/2018 sáu anh em chúng tôi lần lượt có mặt 
tại phòng chờ của bến xe Miền đông để đáp chuyến xe đi Pleiku, xứ sở mù sương, nơi ngày xưa 
có ‘anh khách lạ đi lên đi xuống’! Xe chúng tôi khởi hành lúc 7 giờ tối, sáng ra mới 4g30 trời còn 
tối đen, nhà xe đã réo gọi: đến rồi, dậy mau! Bên ngoài trời đang mưa lâm râm.  Bước vào Trung 
tâm truyền giáo Pleikly, cái nôi của cả vùng, nơi cách nay gần 50 năm, một nhóm anh em DCCT 
trẻ, trái tim đầy nhiệt huyết lên đường phiêu lưu khắp nơi và đã ‘dừng bước giang hồ’ nơi miền đất 
của người J’rai này. Thủ lãnh của nhóm các chàng trai trẻ ngày ấy, cha Giuse Trần Sĩ Tín nay đã 
vào hàng U80 nhưng mỗi ngày vẫn dậy từ 4g sáng, cuốc bộ 1km đến dâng lễ tại nhà thờ Phú 
Nhơn rồi cuốc bộ về! Toàn thời gian Cha dành để cùng với cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu, người 
bạn cùng lớp và cùng chí hướng ngày xưa, miệt mài trong việc dịch thuật bộ Kinh Thánh ra tiếng 
dân tộc J’rai. Cha trẻ Giuse Nguyễn Đắc Thịnh, phụ trách trung tâm, ân cần đón chúng tôi bằng ly 
cà phê nóng và hướng dẫn nơi nghỉ ngơi. 

 
Trò chuyện cùng cha Tín (bên phải) 

Chúng tôi bàn nhau chọn điểm xa đi trước, đến vùng đất của cha Phaolô Nguyễn Đình Thi, 
cha nhận sứ vụ linh mục năm 2004 và đã chọn vùng đất J’rai này làm ‘quê hương’, người có thâm 
niên 12 năm sống với anh em J’rai và đang quản hai giáo xứ là Ia-le và Ia-Blứ  cách trung tâm 
Pleikly khoảng 12km, Tại Ia-le, cha Thi đã dựng được nhà thờ còn ở Ia-Blứ thì chưa có gì, nhà thờ 
vẫn còn nằm trong ý tưởng và mơ ước. Một căn nhà tôn được dựng tạm làm nơi sinh hoạt và 
dâng lễ cho giáo dân. Khu vực cung thánh được che bằng một bức màn, được kéo ra mỗi khi 
dâng lễ và đóng lại làm nhà sinh hoạt. Cha Thi đã tâm sự với chúng tôi về biết bao là khó khăn, 
cản trở khi đặt chân đến vùng đất này. Nhưng với quyết tâm, lòng nhiệt thành và nhất là với Ơn 
Chúa mà cha đã ‘trụ’ lại được trên đất này.  

Ngoài hai giáo xứ, cha Thi còn có một xóm người phung (cùi) gồm 16 gia đình, 75 con 
người mà cha chăm sóc. Họ không chịu nổi những lạnh nhạt, xa lánh khi sống tập trung trong làng 
cùi, được nhà nước phát thuốc men hằng tháng. Họ chấp nhận tách ra nhóm nhỏ, sống đùm bọc 
lẫn nhau, cha Thi đã lo cho họ từng tấm tôn để các gia đình có chỗ ở tránh mưa, nắng và cho họ 
những gỉ cha kiếm được. Giúp họ tiêu thụ nông sản làm ra, vì nếu họ trực tiếp bán thì sẽ chẳng ai 
mua! Tuy đang trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng tâm sự với chúng tôi, cha Thi mong ước xây 
dựng Ia-Blứ thành môt trung tâm làm bàn đạp, nơi xuất phát cho các cha trẻ về sau đi vào vùng 
đất bao la của người dân tộc. Cha ước muốn có giàn âm thanh trong nhà thờ vì hiện cha phải thuê 
dài hạn của một nhà hang tiệc cưới và âm thanh ngoài trời cho các lễ lớn. Sau khi chỉnh sửa hệ 
thống âm thanh thuê thật tốt, chúng tôi ra về lòng thầm cầu xin Chúa giúp cha có nhiều vị ân nhân 
để cha thực hiện được những ước vọng của mình. 
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                    Những người anh em cùi của cha Thi (người mang kính) Nhà thờ Ia-Le của cha Thi 
 

 
                 Ia-Blứ: Bàn thờ ngoài trời và hang đá ‘Lộ Đức’        Ia Blứ: bên trong nhà thờ tạm và là hội trường        Bên trong nhà thờ Ia-Le                         Cùng với cha Thi 

                                               
Từ giã cha Thi, chúng tôi lại lên đưởng đến giáo điểm Ia-Dreng, cách trung tâm Pleikly 

khoảng 8km, nơi cha Giuse Nguyễn Công Minh phụ trách. Để đón chúng tôi, cha Minh từ Kontum 
nơi cha dẫn thiếu nhi giáo xứ tham dự buổi lễ trao thưởng ‘Hoa núi rừng’ do Ban Văn hóa giáo 
phận Kontum tổ chức có sự hiện diện của Giám mục giáo phận, cha phải xin phép về sớm để đón 
chúng tôi.  

Khuôn viên nhà thờ Ia Dreng là một khu đất rộng có công viên, cây cối xanh tươi, các loài 
hoa cùng khoe sắc. Cha Minh mở Nhà tình thương Giêradô thu nhận các trẻ mồ côi, các trẻ không 
nhà, không phân biệt tuổi tác, nuôi dưỡng và cho đi học. Từ mái ấm này có nhiều em đã tốt nghiệp 
các trường dạy nghề hoặc đang theo học tại các đại học, chính tay các em sửa sang công viên, 
chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và canh tác trong vườn để tang lương thực 

Chúng tôi làm vệ sinh hệ thống âm thanh trong nhà thờ, kiểm tra và chỉnh sửa, thay thế 
những hỏng hóc của các giàn âm thanh trong nhà và ngoài trời, hướng dẫn cấp tốc cho các thanh 
niên phụ trách âm thanh và ánh sáng của giáo xứ cách sử dụng và điều chỉnh ampli, mixer. Cha 
Minh cho biết vì không biết chỉnh nên họ ‘chọt’ lung tung, nhiều khi đang thánh lễ, âm thanh bị hú 
hoặc tắt tịt! 
 

 
Nhà thờ Ya DrengMỗi hỏn đá là môt chặng đàng Thánh giá – Xa xa là nhà sinh hoạt các giáo họ Lễ rửa tội các trẻ sơ sinh của giáo xứ. 

 
 

 

 
Cha Minh đón thành viên mới Nhà Giêrađô Con cái Nhà Giêrađô canh tác để bổ sung lương thực. Trang bị thêm ánh sáng 

 

Quay về lại Pleikly, chúng tôi bắt tay vào việc chỉnh sửa giàn âm thanh trong nhà thờ cho 
thật tốt và tăng cường ánh sáng cho gian cung thánh. Cha Thịnh, phụ trách nhà thờ Pleikly đã rất 
hài lòng. Nhưng vẫn còn thiếu ánh sáng cho sinh hoạt ngoài trời ở sân nhà thờ của thiếu nhi và 
thánh lễ ngoài trời ban đêm vào các dịp lễ lớn như Giáng sinh, Phục sinh…Thôi thì tất cả trông 
chờ vào tương lai vậy! 
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                                                               Cha Giuse Nguyễn Đắc Thịnh                                            Bàn thờ đã có đủ ánh sáng Thánh lễ tại nhà thờ Pleikly 

Trên đường về, trên chuyến xe đêm lắc lư, trằn trọc mãi không ngủ được tôi suy nghĩ miên 
man về quá khứ. Những câu ngày xưa chúng tôi luôn được nhắc nhớ để làm động lực sống: 
‘Copiosa apud Eum Redemptio’ (Ơn Cứu chuộc chứa chan nơi Người), ‘Duc in Altum’ (Ra 
khơi). Từ thế hệ tiên khởi, vào thập niên 20-30 thế kỷ trước, các cha, các thầy học viện DCCT 
Canada tuổi đời còn rất trẻ đã lìa bỏ quê hương, chấp nhận phiêu lưu tìm đến một đất nước còn 
nghẻo nàn, lạc hậu, học ngôn ngữ địa phương và rồi lặn lội đến các vùng quê nghèo, xa xôi để 
đem Tin mừng đến cho người dân ở đây.  

Tiếp bước các tiền bối, cái lý tưởng của DCCT là tìm đến với những kẻ tất bạt, những 
người nghèo khó, những kẻ bị bỏ rơi, lai sôi sục trong tâm can các thầy Học viện DCCT những 
năm 1965-1970 và họ đã tìm đến với anh em các dân tộc như K’ho, Bana, J’rai và ngày nay cũng 
với động lực ấy, thôi thúc ấy, các linh mục trẻ cũng hang say tìm đến với anh em người dân tộc, 
cũng vất vả học tiếng, giao tiếp, giảng dạy, dâng thánh lễ.  

Thời chúng tôi, cha Louis Nguyễn Văn Qui (RIP) vào thập niên 60 đã lập ‘Gia đình 
Anphong bụi đời’ tập họp các trẻ đánh giày, bụi đời, lang thang khắp nơi về nuôi dưỡng, dạy dỗ, 
cho đi học. Việc làm của cha Qui đã lưu lại những dấu ấn sâu đậm về tình thương, phục vụ trong 
tâm trí chúng tôi. Ngày nay tại giáo xứ Ia Dreng, cha Nguyễn Công Minh cũng mở ‘Gia đình 
Giêrađô’, quy tụ các trẻ mồ côi và lang thang, nuôi ăn ở, cho đi học từ Tiểu học đến Đại học. Vẫn 
còn đó diệu cảm của cha, anh, những người đi ‘mở đất’ Tinh thần Ra khơi (Duc in Altum) như một 
dòng chảy xuyên suốt qua các thế hệ của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.  

Trời đã hửng sáng và xe chúng tôi đã về đến Sài gòn an toàn, đang từ từ vào bến xe Miền 
đông, chia tay nhau ra về và hẹn nhau những chuyến đi ‘đồng hành’ sắp tới. 
 
Anphong Phan Thành Nghi 
 

Cứ thêm mãi một giòng thơ 
Giòng thơ, là giòng chảy đầy thẩn thơ từ nhà Phật, thế này đây: 
 
“Đời chật chội khiến lòng ta ... sống hẹp,  
Đường quanh co nên nhân thế quanh co? 
- Ngày nắng hạ biến ta thành sa mạc 
Ngó đau thương... hồn vô cảm, ơ thờ...? 
- Tôi không đợi mong anh bao hoàn hảo 
Vì chính mình đã toàn vẹn gì đâu! 
Chỉ xin thắp trong trái tim hoài bảo 
Sống trên đời ý nghĩa... biết thương nhau. 
Sẽ sai xót nếu nghĩ mình luôn đúng 
Và mọi người ai nấy cũng đều sai.  
Người biết sống - sống giữa nghìn khác biệt 
Vẫn nhìn nhau, thông cảm, biết quan hoài. 
Trong bóng tối ta vẫn nhiều cố tật 
Chớm buông lời... liền nghĩ đến tự thân 
Ai cũng có những niềm riêng, bí mật 
Để cho yên, thì khoảng cách thêm gần. 
- Lòng như nắng trải đều, không một phía 
Hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương  
Tình như gió, gió tỏa về muôn hướng 
Sống như là... không cố chấp. Yêu thương... 
(Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ) 
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Cuộc gặp gỡ lần thứ XII của Giới Trẻ Thừa Sai DCCT (JUMIRE) ở Peru 
 
(Santa Clara, Peru) Từ ngày 21 đến 23 tháng 9 tại Santa Clara (tỉnh Lima), Nhà Anphongsô đã tổ 
chức cho hơn 150 thanh niên đến từ các giáo xứ và cộng đồng khác nhau, trong đó có các nhà đặc 
trách bởi các thừa sai DCCT phụ tỉnh Peru. Đối với chúng tôi, những người đã làm việc với JUMIRE 
(Giới Trẻ Thừa sai DCCT) trong 12 năm tiếp tục là một ưu tiên truyền giáo và tông đồ, một môi 
trường nhân văn để thể hiện lối sống, một dự án đời sống thấm nhuần những giá trị phúc âm, bao 
gồm hoa quả của Ơn Cứu Độ chứa chan cho gia đình và những người xung quanh.      

 
Những ngày qua, JUMIRE tập trung vào chủ đề: “Giới Trẻ, chứng nhân của Đấng Cứu Thế, liên 
đới trong sứ vụ cho thế giới bị tổn thương.” Một thế giới trẻ bị tổn thương bởi sự hư hỏng, bởi một 
hệ thống kinh tế lôi kéo họ đến lối sống “muốn nhiều hơn, được danh giá hơn”. Họ bị tổn thương 
bởi sự bảo bọc quá mức của gia đình, công việc khiến họ không chỉ ở rìa đường; nhưng là một 
nhóm người tiến bộ, họ chỉ trở nên hữu ích cho các giai đoạn tuyển cử. 
     Trong giai đoạn bốn năm này, Giới trẻ Thừa sai DCCT được nối kết với sự chăm sóc mục vụ 
về nghề nghiệp, các sứ vụ đã được tạo ra giúp họ cống hiến mình để làm việc với những người 
trẻ tuổi. Hiện tại, có bốn anh em tự nguyện cho nhiệm vụ này: Cha José Luis Ramírez; Cha 
Manuel Arroyo, Cha Isaac Vásquez và Cha Luis Álvarez. Có một đại diện của giới trẻ trong mỗi 
cộng đoàn, được tổ chức bởi các điều phối viên cùng với hội đồng địa phương. 
     Tôi cầu xin cùng Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh, các thánh tử đạo và các Chân 
phúc trong Dòng ban cho những người trực tiếp chịu trách nhiệm, là Linh mục cũng như Tu sĩ 
DCCT sẽ trung thành với công việc của mình và làm chứng cho Đấng Cứu Thế. Luôn luôn nhớ 
rằng họ là những người che chở và bảo vệ những người trẻ và những người dễ bị tổn thương, 
những người cùng chia sẻ tuổi trẻ của họ với đặc sủng DCCT. 
     Tôi cũng phải cảm ơn những người trẻ tuổi, những thừa sai Giáo dân và nhiều tín hữu đã đến 
tham dự vào dịp cuối tuần này và làm việc với những người trẻ tuổi. Ngày nay Giáo Hội đòi hỏi 
chúng ta nối kết tất cả mọi nỗ lực, con người, sứ vụ, và các đặc sủng để tiếp cận với những người 
trẻ. Song song đó, công việc này đòi hỏi lập kế hoạch dài và ngắn hạn đồng thời với việc thực hiện 
bởi những người có trách nhiệm. 
     Chúng ta cùng cầu xin cho giới trẻ tiếp tục là niềm vui trong việc chăm sóc mục vụ của chúng 
ta, như họ đã thể hiện vào thứ bảy ngày 23 tháng này trong các chuyến viếng thăm các gia đình 
và các khu vực của giáo xứ. Một giáo xứ không có người trẻ, không có các ban bệ và không có 
giáo lý viên, là một giáo xứ không có cuộc sống chỉ phục vụ cho giáo sĩ. Ngày nay, khi Hội Dòng 
đang trong quá trình tái cấu trúc, tái cấu trúc các đơn vị của chúng ta, thái độ lên đường là bắt 
buộc vì Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu cầu chúng ta trở thành một Giáo Hội ra đi. Nói cách khác, 
là một đơn vị của Hội Dòng tự bản chất sẵn sàng được sai đi. 
 
Cha Guillermo Ramírez Livia, C.Ss.R. Tịnh Trí Thiên theo cssr.news  
 
 

 

Học Viện, ngày 03 tháng 10 năm 2018     
      
Kính gửi:  Quý cha và quý anh Cựu Đệ Tử DCCT. – lớp Têrêxa Hài Đồng Giêsu. 
Qua anh Anrê Lê Văn Khuê – đại diện lớp Têrêxa,  
 

THƯ CẢM ƠN 

http://www.cssr.news/2018/09/the-xii-meeting-of-jumire-in-peru/
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Học Viện Thánh Anphongsô DCCT.VN đã nhận được số tiền là:  
- 16.200.000 VNĐ. 
- 800 USD. 
- 100 AUD.  
Với ý nguyện là giúp công việc đào tạo các Tu sĩ - Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, 
như một sự biết ơn của quý cha và quý anh trong lớp Têrêxa. 
  
Đại diện Ban Giám Đốc Học Viện Thánh Anphongsô, chúng em xin chân thành tri ân quý vị. Kính 
chúc quý vị luôn dồi dào phước lành của Chúa Cứu Thế nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng 
Cứu Giúp và Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu! 

Đại diện Ban Giám Đốc Học Viện 
       Phó Giám đốc  

    
 
 
                                                                                        

 
         
 
         
       Lm. J. B Lê Trung Ân 

  

❖ Sinh hoạt Gia Đình An Phong Việt Nam  
 
Chủ Nhật 14/10/2018:  
 

Mừng lễ Thánh Giêrađô   

Mừng Kim khánh 50 năm Khấn dòng  

 
của các cha: 
* Trần Văn Quang - Bề trên Nhà Hưu Dưỡng, 
* Trần Quốc Hùng - Chánh xứ ĐMHCG, BT Nhà SG 
* Phạm Kim Điệp - Nguyên bề trên tại Cần Giờ. 
* và Thầy Lý Mẫu 
 
Hôm Chủ Nhật 14/10/2018 đã diễn ra buỗi lễ do GĐAP tổ chức tại nhà nguyện Nhà Hưu dưỡng 
Kỳ Đồng. Buổi lễ tuy đơn sơ nhưng trân trọng và trong không khí ấm cúng. Sau đây là câu chuyện 
kể lại: 
 
I. Thánh lễ 
Do cha Trần Quốc Hùng chủ tế cùng 3 linh mục. Trước khi vào Thánh lễ anh em tập hát như 
thường lệ theo sự điều khiển của Ca trưởng Nghi. 
 
Anh em chào đón thầy Lý Mẫu. Đoạn này chúng tôi tình cờ phát hiện thấy sư huynh Hồ Kim Sơn 
có kín đáo nhét lì xì cho thầy Lý Mẫu 1 hồng bao nhỏ, tuy không biết là gì nhưng có thể là 1 lượng 
vàng 99,99 SJC (?) 
Cũng trước khi nhập lễ, Tổng Capo Thanh Hà giới thiệu sơ nét nhắc lại tiểu sử Thánh Giêrađô: 
 
Thánh Giêrađô vào sống tu trì ở DCCT trong thời gian rất ngắn 5 năm (chúng tôi coi lại là gần 6 
năm: 1749-1755) và mất sớm lúc 29 tuổi nhưng để lại những kỳ tích nổi bật trong dòng thánh. 
Thánh là người làm nhiều phép lạ nhiều đến nổi cha Bề trên dòng nói muốn làm phép lạ phải xin 
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phép trước. Có lần có 1 ông thợ đang leo thang lên cao sửa nhà thì bị rơi xuống đất. Vì bất ngờ 
nên Thánh hoá phép cho ông ta treo lơ lững, đứng hình giữa không trung và vào xin phép...Cha 
bề trên rầy sao không cứu giúp liền mà phải xin phép... 
 
II. Phát biểu của Già Làng Vũ Sinh Hiên 
Đây như là 1 báo cáo tóm tắt về các thầy dòng (thầy trợ sĩ, thầy kẻ giảng). Báo cáo súc tích này 
kéo dài trên 10 phút, có video đính kèm theo link dưới đây: 
 
Sau đây là lược ghi lại (không chính xác, xin xem video sẽ rõ): 
 
- Trong lịch sử Giáo hội VN, có 1 lớp tu sĩ đặc biệt mà hôm nay không còn nữa. Đây là 1 sáng kiến 
của các cha dòng Tên. Đó là những thầy kẻ giảng, là những người phụ giúp khi Giáo hội thuở ban 
đầu thiếu linh mục. Họ là người người giữ lửa cho các cộng đoàn, giáo xứ. Đừng quên người tử 
đạo đầu tiên của Giáo hội Công giáo VN là 1 thầy kẻ giảng. 
 
- Trong lịch sử DCCT cũng có 1 lớp thầy như thế, mà hôm nay thầy Lý Mẫu là những người cuối 
cùng đây. Các thầy đã giúp các linh mục trong khi họ bận rộn công việc mục vụ, giúp quản lý giáo 
xứ, cộng đoàn. 
 
- Anh Hiên nhắc lại vào thời anh đã có 1 lớp các thầy năng nổ mà nổi bật nhất là thầy Henri Khắc, 
là người đã xây dựng nên nhà thờ ĐMHCG ở Huế và xây nhà dòng Vũng Tàu, cũng là người quản 
lý trại gà Scala...Thầy Khắc sau này về đời nhưng 1 nữa trái tim để ở nhà Dòng. 
 
- Một người nổi bật của Tỉnh dòng là thầy Edmond Hà, là chú đệ tử đầu tiên của tỉnh dòng (1927), 
là người quản lý tài chính cho tỉnh dòng suốt mấy chục năm. Sau 75 thầy buộc phải ra nước 
ngoài. 
 
- Vào đến nhà SG, có thầy Thomas, là người quản lý nhà SG. Thầy lúc nào cũng mặc áo dòng lôi 
thôi lếch thếch, đi đôi bốt đờ sô để tiện cho công việc. 
 
- Còn nhớ ở Huế có thầy Gioan Kim, chăm lo sức khoẻ cho các chú đệ tử từ chén cơm, viên 
thuốc. Còn 1 thầy nữa là thầy Patrick Viễn, sau này được biệt phái qua nhà mẹ ở Roma, thầy 
quản lý tài chính cho nhà mẹ trong suốt nữa TK, qua nhiều đời bề trên Tổng quyền và luôn được 
tín nhiệm. Khi vào ĐTV Huế được 1 
lớp thầy dạy học; thầy Marco, thầy Adrien.... 
 
- Có 1 số thầy khác đã sống 1 cuộc đời âm thầm lo cho các đệ tử như thầy Michel Tuệ, thầy 
Camille ở Tây Ninh, thầy Vũ và thầy Gioan Trần Văn Thông đã qua đời...Thầy Eugene ở Đà Lạt, 
thầy Leo Quân ở sứ vụ Jrai và đặc biệt là thầy Lý Mẫu, người da đỏ cuối cùng còn sống đến này 
hôm nay và còn tỉnh táo. 
 
- Nhắc lại thầy Marco, là người thầy duy nhất chết oan nghiệt. Khi đó ở Jrai vào năm 1971, thầy 
buộc phải đi bộ vào rừng đi sang Campuchia. Thầy đã chết ở rừng thiêng nước độc do không chịu 
nổi cuộc hành trình này. Hài cốt sau này chỉ còn lại 1 nắm bùn, chia ra làm hai để ở … Nói đến 
đây anh Hiên xúc động sụt sùi nhắc lại kỷ niệm về thầy Marco … Xin xem video. 
 
Xin thay mặt anh em đệ tử cám ơn các thầy đã giúp chúng con nên người. 
II. Trao lẵng hoa kỷ niệm cho thầy Lý Mẫu 
III. Làm phép bánh Gierađô  
Không nhớ việc này là bắt nguồn từ đâu. Coi trên mạng thì thấy có thể là từ câu chuyện dưới đây: 
 
Ngày nọ, Giêrađô một mình trèo lên núi, vào nhà thờ, cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Cậu đang 
sốt sắng đọc kinh Kính mừng, thì Chúa Hài Đồng rời khỏi tay Đức Mẹ, xuống đất chơi đùa với 
Giêrađô. Đến trưa, Giêrađô phải về nhà. Khi từ giã, Chúa Hài Đồng cho Giêrađô một chiếc bánh 
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trắng phảng phất mùi thơm, Giêrađô vui mừng đem về cho mẹ. Bà Bênêđita ngạc nhiên, vì các gia 
đình ở đây làm bánh mì bằng bột lúa mạch, màu nâu.... 
 
Việc này có liên quan đến phép lạ nhãn tiền về bánh Giêrado xẩy ra ngay ngày hôm đó được kể 
dưới đây. 
IV. Sinh hoạt tại nhà ăn nhà hưu dưỡng 
- Tại đây anh em ngồi thưởng thức bánh Giêrađô. Cha Giang mới nói vui: ngày xưa thánh Giêradô 
hay làm phép lạ, nay ăn bánh này ta nhận được 1 phép lạ liền là đang cảm thấy đói, ăn vào thì hết 
đói ngay. Thanh Hà: Lời cha nói chí phải! 
 
- Cũng tại đây chúng tôi chứng kiến thấy Già Làng bàn giao 1 cái cặp cũ kỹ chứa đựng tài liệu… 
tuyệt mật về GĐAP, mà Già Làng đã thu vén cất giữ trong suốt bao nhiêu năm nay, nay giao lại 
cho Tổng Capo Thanh Hà. 
 
Tổng Capo thông báo GĐAP Vũng Tàu sẽ tổ chức Lễ giỗ cha Quy tại nhà đồng Kỳ Đồng. Ngày giỗ 
chính thức là 29/10, nhằm thứ hai. Ngày tổ chức lễ sẽ thông báo sau. 
 
MS ghi lại 
 

❖ Lại cũng thơ vui: 
Nếu một mai Tôi bỗng dưng bị stroke, 
Liệt toàn thân không cử động, nói năng. 
Bài thơ này là nguyện vọng, trối trăn, 
Hãy giải thoát Tôi khỏi thân tầm gởi. 
Ngày chia tay sớm muộn gì cũng tới, 
Ở lại đừng buồn nhớ tiếc thương nha! 
Coi như Tôi đang du lịch phương xa, 
Đang bay bổng với mây xanh, gió mát. 
Tôi không muốn bị người ta mổ xác, 
Banh bụng ra moi gan ruột người ơi! 
Khỏi nhà quàn, khỏi hòm hiếc lôi thôi, 
Đem thẳng tới lò thiêu cho rẻ, khoẻ. 
Và nhớ thiêu iPhone luôn đấy nhé. 
Nó bây giờ là vật bất ly thân, 
Là món ăn đặc biệt của tinh thần, 
Là cầu nối của trần gian lắm chuyện. 
 

❖ Đôi giòng thông tin từ… VN Enterprise Vũ Nhuận! 

TIN VUI! TIN VUI! 

Vừa nhận được tin hai Thày Phó Tế  
Giuse Nguyễn Ngọc Sơn DCCT và 
Giuse Nguyễn Trung Đoàn DCCT  
sẽ thụ phong linh mục 
Lúc 11 giờ sáng thứ bảy ngày 24 tháng 11 năm 2018 
Tại Nguyện Đường  
Học Viện Liên Dòng Yarra Theological Union 
ở Box Hill - Victoria 
do Đức Cha Paul Bird, CSsR 
Giám mục Ballarat - Victoria - chủ sự  

và sẽ đến Sydney dâng lễ Tạ Ơn 
với Gia Đình An Phong Chi Hội Sydney 
tại tư gia Vũ Nhuận & Bích Nông   
lúc 7pm thứ năm 29.11.2018  
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Xin hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa và thân chúc  
hai tân linh mục luôn bền đỗ  
trong ơn gọi thừa sai của Dòng Chúa Cứu Thế. 

VN ENTERPRISES NEWS  

 

❖ Nội dung bài chia sẻ cầu hồn cho một thành viên An Phong Sydney: 

 

Canh thức Cầu hồn 
(Tập trung nguyện cầu dịp Bác Trần Trọng Luật ra đi hôm 31/10/2018) 

Tối hôm nay, anh chị em Gia Đình An Phong Sydney tụ tập tại nhà quàn này để san sẻ tâm tình 
với bác Trần Trọng Luật, một thành viên Gia Đình An Phong, đồng thời là thân-phụ anh Trần 
Trọng Dũng, một cựu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế khi xưa.  
Thật ra thì, mỗi lần có người thân quen ra đi về cõi vĩnh hằng, mà người Công giáo thường gọi là 
“Về với Chúa”, lẽ đáng ra ta phải coi đó là Tin Vui An Bình mới đúng. Nhưng, từ phần thâm sâu tận 
đáy lòng mọi người dù có thân quen hay không với người quá cố, ai cũng thấy man mác một nỗi 
buồn nào đó. 
Tìm về sự-kiện Đức Giêsu ra đi “về với Cha” có ghi ở Kinh thánh, các đấng bậc thân thương với 
Ngài đều mang tâm trạng sầu buồn khó diễn tả.  
Kinh thánh kể là: Hôm ấy, vào buổi xế chiều, bầu trời thành Giêrusalem chìm đắm trong bóng đen 
u uất, mọi người đã ra về; còn lại, chỉ thấy vài đấng bậc “gần gũi” Ngài thôi. Dưới chân thập tự nơi 
Đức Giêsu bị treo mình trên đó, thấy có Mẹ Ngài, đồ đệ thân thương và có lẽ cũng thêm vài người 
khác, tất cả đều buồn sầu, rã rượi.  
Kinh thánh còn trích lời trao đổi cuối cùng giữa Đức Giêsu và các đấng bậc có mặt vào hôm ấy 
những câu như: “Hỡi Bà, đây là con Bà.” Và, Ngài cũng thêm lời trối trăn với môn đệ đại diện: “Này 
anh, đây Mẹ hiền của anh. 
             (Nhạc nền nhẹ…diễn tả tình huống đau buồn) 
Ở một đoạn khác, Kinh thánh kể là: Đức Giêsu cũng chứng kiến sự ra đi của nhiều người, trong đó 
có bạn hiền Lazarô bên cạnh hai người chị là Martha và Maria. Lazarô gần gũi Chúa là thế, cũng 
không thoát được cái chết âu sầu như mọi người. Đến thăm bạn hiền, Đức Giêsu cũng buồn sầu 
như ai, nhưng Ngài chợt trấn-tĩnh bèn nói với người ở lại rằng: 
“Lazarô đã chết.  
nhưng vì anh em, Thầy mừng là đã không có ở đó,  
ngõ hầu anh em tin.” (Ga 11: 15) 
 Về nỗi chết, bạn bè của Chúa vẫn không tin vào mắt thịt của mình, nên không thể vui 
mừng với Ngài về nguồn tin bạn hiền Lazarô đã về với Cha. Thế nên, chị Martha bèn nói:  
“Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” (Ga 11: 21)  
Trong khi đó, Đức Giêsu lại quả quyết: “Em cô sẽ sống lại!”(Ga 11: 23)  
Bản thân chị em Martha và Maria đều tin vào quyền năng của Thầy mình, nên lại nói: 
“Thưa Thầy, con biết là em con sẽ sống lại vào ngày sau hết.”  
Và lúc ấy, Đức Giêsu bèn khẳng định: 
“Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin 
vào Thầy, sẽ không bao giờ chết. Chị có tin thế không? (Ga 11: 23). 
 Thưa quí vị, 
Tối nay, quây quần bên cụ Phêrô Trần Trọng Luật vừa về với Cha, chúng ta đều đã hơn một lần 
nghe Kinh thánh xác nhận về sự sống lại, qua cái chết của anh Lazarô bạn Ngài; nhưng thử hỏi 
được mấy ai tin Lời Ngài?  
Tin hay không, chẳng phải vì ta cứng lòng, nhưng vì mối thân tình ta có với người quá cố, không 
khác gì tình-huống xảy ra lúc bạn hiền Lazarô ra đi về cùng Chúa Cha. Và khi ấy Đức Giêsu cũng 
mang tâm trạng sầu buồn hệt như người phàm như Kinh thánh còn chép rõ:  
“Đức Giêsu đã khóc.” (Ga 11: 35)  
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Kịp đến khi chị Maria nói với Ngài: “Thưa Thầy, nặng mùi lắm rồi!” (Yn 11: 36) thì Đức Giêsu lại 
bảo: “Này Maria, Thầy đã chẳng nói rằng: nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên 
Chúa sao?"  
Nói xong, Đức Giêsu ngước mắt lên cao nhẹ nhàng cầu nguyện:  
 
“Lạy Cha, Con tạ ơn Cha, vì Cha đã nhậm lời Con!  
Con biết Cha hằng nhậm lời Con;  
nhưng vì dân chúng đứng quanh đây mà Con nói,  
ngõ hầu họ tin rằng Cha đã sai Con!” (Ga 11: 42) 
  
Hôm nay đây, có thể ta sẽ không chứng kiến cảnh người thân của mình sống lại như Lazarô khi 
xưa, nhưng hãy tin vào điều Đức Giêsu từng nói: tất cả mọi người chúng ta sẽ sống lại như Ngài 
từng xác-nhận với bạn hiền Lazarô.  
Và, việc còn lại là hỏi rằng: ta có tin vào Lời Chúa hay không mà thôi.  
Giờ đây, giống như người thân thuộc của anh Lazarô bày tỏ niềm thương tiếc của người thường 
xác thịt, nay xin đề-nghị là: ta hãy thinh lặng để tâm hồn lắng đọng tưởng nhớ đến cụ cố Phêrô và 
hợp lòng với cụ nguyện cầu cho mọi người còn ở dưới thế gian này.   
 (nhạc nhẹ)  
 
 Là những người tin vào Lời Chúa như Maria, Martha và các đấng bậc từng chứng kiến 
cảnh Lazarô sống lại, ta cũng chứng tỏ niềm tin của mình bằng lời kinh câu hát đầy tin tưởng dù sẽ 
chết hay vẫn sống, dù là thiên thần hay thiên-phủ, dù ở thời hiện tại hay tương lai mai ngày, ta vẫn 
tin Lời Chúa nói khi xưa hoặc ở đây. Ngay bây giờ./.   
 
Những thơ… thẩn rất thẫn thờ, hệt như thơ: 
Thơ ở đây, là những ơ hờ thờ ơ rất giống như thơ: 
 

❖ KHI CHẾT TA ĐEM THEO ĐƯỢC GÌ? 
Khi tôi chết, đừng buồn đau, than khóc. 
Đừng phân ưu, đừng thương tiếc, ngậm ngùi. 
Tôi chết rồi, xin mọi người hãy vui, 
Vì cái chết là một điều giải thoát. 
Không còn sống tuy là một mất mát, 
Nhưng có gì tồn tại thật lâu đâu? 
Có mấy ai qua một trăm tuổi đầu? 
Và khi chết vẫn dồi dào sức khoẻ? 
Đa số chết lúc xác thân tồi tệ, 
Tinh thần thì đã xập xệ, tiêu hao. 
Cuộc sống ấy là một chuỗi đớn đau. 
Mình đã khổ, thêm bao nhiêu người khổ. 
Từ vợ, chồng, cháu, con, hàng, họ, 
Mỗi ngày qua thêm vất vả ngược xuôi, 
Chỉ vì mình muốn bám víu cuộc đời, 
Nằm một chỗ làm một người vô dụng! 
Thân xác chứa biết bao nhiêu tật bệnh. 
Có vui gì trong cái cảnh tang thương? 
Nếu chết đi sẽ lên đến Thiên Đường, 
Được Chuá gọi, còn vấn vương chi nữa? 
Theo Đạo Phật, đời là một bể khổ, 
Tạ thế rồi ta đến cõi Niết Bàn, 
Dưới chân Phật, trong muôn ánh hào quang, 
Sao ta lại phải tiếc thương cõi thế? 
Bà con, bạn bè, sao sầu não nhỉ? 
Không vui lên, mừng ta sẽ an bình? 
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Xác thân này chỉ bao phủ tâm linh 
Như một bộ áo quần mình tạm mặc 
Một thời gian rồi cũng sẽ rách nát. 
Rũ bỏ đi, để giải thoát phần hồn 
Khỏi gò bó, hết buộc cẳng, trói chân, 
Được thanh thoát bay về miền miên viễn. 
Cứ vui lên, việc gì đến cứ đến, 
Thảnh thơi đi, khi cuộc hẹn đã xong! 
CHẨM TÁ NHÂN  
 

 

❖ DU LỊCH ẤN ĐỘ (tt) - Chương 17 & 18 

17. Hồ thiêng Pushkar – Nhớ trà, nhớ rượu, nhớ đàn bà 

Một trà, một rượu, một đàn bà, 

Ba cái lăng nhăng nó quấy ta. 

Chừa được thứ nào, hay thứ ấy, 

Có chăng chừa rượu, với chừa trà. 

(Tú Xương: Ba cái lăng nhăng) 

   Đến vùng đất thiêng thánh này, khoan nói đến đền đài lộng lẫy, hồ thiêng xanh biếc, chuyện xưa 

tích cũ... bạn cần phải thấm nhuần tư tưởng: Pushkar là miền đất thiêng liêng. Thành phố ít xe, 

dân chúng chỉ đi bộ hay đi xe đạp.  Đường phố nhiều nơi chưa tráng nhựa. Hàng quán chỉ có thức 

ăn chay, không hành tỏi, rượu bia, trà tàu, cấm hút thuốc ở quanh hồ thiêng hay các khu đền thờ, 

không được phép mang giày dép khi đi dạo chơi quanh hồ hay khi xuống hồ, không được chụp 

hình các bến tắm khi có người đang tắm rửa, người ngoại đạo không được vào một số ngôi đền 

quan trọng, phải kiêng hãm sắc dục khi bước vào phạm vi Pushkar ...Hơn cả những miền đất 

thiêng khác của xứ Ấn, nơi đây quả thật quá nghiêm khắc về các khoản cấm kỵ, nhất là đối với 

những kẻ lang bạt giang hồ, có tôi trong đó. Lúc đầu tôi nghĩ vậy cũng tốt, ăn chay vài ngày thì đã 

sao, lại tốt cho sức khỏe, bỏ trà tàu, bỏ rượu bia vài ngày cũng vậy, còn tiết kiệm chút tiền còm. 

Nhưng một buổi trưa cô đơn ven hồ xanh nắng loáng, một mình lang thang giữa đường phố không 

người, tôi mới thấy sự cám dỗ và quyến rũ của những món hàng ‘quốc cấm’ đó. Hay chính do bị 

cấm nên chúng càng quyến rũ? 

 

 

   Trong đời sống con người, nhất là các đấng nam nhi, hay vấp phải vài thói hư tật xấu. Tứ đổ 

tường thường dính phải một, hai. Có nhiều người còn dương dương tự đắc về những thói hư tật 

xấu của mình nữa chứ.  Như cụ Tú Vị Xuyên hay nghêu ngao rằng:  
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Bài bạc kiệu cờ cao nhất xứ, 

Rượu chè, trai gái đủ tam khoanh. 

   Thế mà cụ Tú đã chẳng ngại miệng đời cười chê, ngông nghênh làm thơ nói ra cho thiên hạ biết 

đời người có bốn cái khoái, ít ra đã có ‘ba cái lăng nhăng ấy’ nó hại cụ suốt cả cuộc đời. Chừa làm 

sao được, khi mà thi với tửu luôn là một cặp bài trùng không đối thủ:  

Rượu say, thơ lại khơi nguồn, 

Nên thơ, rượu cũng thêm ngon giọng tình. 

(Tản đà: Rượu thơ) 

   Bởi có rượu ngon nhấp mồi, cho nên đến nay ta mới có hàng trăm ngàn bài thơ ca diễm tuyệt do 

người xưa để lại đó sao? Rượu cũng ví như cuộc đời của con người vậy: lúc trầm, lúc thăng, lúc 

bổng. Ngọt, bùi, cay, đắng, rượu đều có cả, có cả trong câu hát dân gian được các cụ truyền lại 

cho thế hệ con cháu mai sau: 

Còn trời, còn nước, còn non, 

Còn cô bán rượu, anh còn say sưa. 

   Đúng là rượu vào thì hồn thơ càng thêm lai láng.  Cho đến thi sĩ Hàn Mạc Tử: 

Đêm nay lại giống đêm nào, 

Nhắp xong chung rượu buồn vào tận gan. 

(Hàn Mạc Tử: Sống chết đêm nay) 

   Hay vị thi tiên Lý Bạch gì đi nữa cũng không thoát khỏi: 

Nâng chén giải sầu, sầu thêm lai láng! 

Rút đao chém nước, nước lại càng trôi! 

Đã mấy ai đắc chí ở trên đời? 

Thì xõa tóc, cưỡi thuyền chơi, mai sớm! 

(Lý Bạch: Trên lầu Tạ Thiếu 

Bản dịch Tản Đà) 

   Càng cấm thì món hàng càng trở nên quyến rũ với khách hiếu kỳ phương xa.  Đó là chuyện 

thường tình xưa nay. Và đó cũng là lý do tại sao hôm ấy, một mình ngồi nhâm nhi bên lon nước 

ngọt, tôi đã sững sờ nhìn sang bàn bên kia, có hai anh Tây ba lô đang ngồi phanh ngực, vui vẻ tí 

tởn nói cười, rồi ngửa cổ sảng khoái tu chai bia chính hiệu Kingfisher, dù đã cẩn thận gói trong 

giấy báo vẫn dễ dàng nhận ra. Sao các bạn làm tôi nhớ quá! Sau này, tôi mới biết Pushkar còn là 

thành phố 'thiên đàng' của khách 'bụi đời' hippies từ bốn phương đổ tới, đặc biệt là du khách nam 

nữ phương Tây. Ngoài đường, người ta có thể thấy những du khách này mặc trang phục theo 

người Ấn Độ bản xứ, đi chân không, tóc xõa dài, râu ria rậm rạp, nhởn nhơ đi lại trên đường phố. 
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   Bình thường tôi không hay ưa uống bia rượu, trà tàu cũng ít khi nhấm nháp, chỉ ít khi ra phố mới 

rẽ vào nốc cạn ly trà sữa pha hạt trân châu uống cho đã cơn khát thèm mà thôi. Tuy không phải là 

đệ tử chân truyền của thần Dionysos say men chuếnh choáng, nhưng với tôi, việc thưởng thức 

những hương vị toát ra từ chai bia để trên bàn hôm ấy, nó thú vị làm sao, thú vị chẳng kém 

chuyện khám phá món ăn lạ khi lang thang xứ người. Sau một ngày dài xuôi ngược, ngược xuôi, 

chiêm ngưỡng những di tích xưa kỳ bí, những thiên nhiên tươi đẹp của một trong những thành 

phố cổ xưa nhất Ấn Độ, còn gì thú vị hơn khi chiều về, được ngả người bên bờ biếc, trước bãi 

sông xanh, nhìn ngày đi đêm tới, rồi tự thưởng cho mình một ly bia thơm nồng, lạnh mát, chợt 

thấy hạnh phúc nhiều khi đến với cuộc đời thật đơn giản. Rồi những lúc mỏi mệt sau chặng đường 

dài lăn lóc sật sừ trên xe pháo, 'bội thực' với kinh thành tráng lệ, đền đài lộng lẫy, chán ngán với 

những món ăn ướp nồng gia vị, lênh láng mỡ dầu, hay cô đơn chợt ập đến. Khi đó, tôi lại mình tôi 

lặng lẽ lui về căn phòng gặm nhấm nỗi buồn bã với riêng mình.  Nào ai biết, nào ai hay! Bỗng 

dưng tôi muốn làm cho chúng vơi đi bằng những ly nước vàng óng, nồng nàn hương thơm dậy lên 

từ lúa mạch ủ hơi men. 

   Và hôm đó, sau nhiều năm không động tới một giọt bia rượu, tôi đã rón rén nhấm nháp ngụm bia 

được gói để che lại trong những tờ giấy. Cái cảm giác yêu thích sự vụng trộm thật là hứng thú, 

đến bây giờ tôi vẫn chưa quên nó, nhất là ở những vùng đất thánh thiêng, hay vào những ngày 

kiêng kỵ. Trong ly bia ngọt hôm ấy, có pha thêm chút hứng khởi, kích thích từ sự lén lút, vụng 

trộm. Như lũ trẻ con, dù bị la rầy nhưng vẫn thích nhón vụng thức ăn trong bếp hơn khi chúng 

được bày biện trên bàn, trên đĩa đàng hoàng. Cả người lớn cũng thế! 

   Nên giờ tôi nhớ nó với vô vàn kỷ niệm vụng trộm, lén lút khi chu du đây đó qua các nẻo đường 

thế giới. Nhớ nụ cười tủm tỉm của mấy chàng trai Thổ Nhĩ Kỳ khi nhìn vào cái chai gói giấy trên 

bàn tôi, trong quán nướng thịt kebab thơm lừng thành Istanbul, ở xứ Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ. Nhớ 

ánh mắt tinh ranh của những cậu bé Ai Cập nhìn kẻ lang bạt với cái chai cuốn chặt trong tờ quảng 

cáo, một chiều thứ sáu kiêng cữ rượu thịt, rền vang tiếng kinh cầu bên tháp chuông thánh đường 

Hồi giáo, xa xa là ngọn Kim Tự Tháp in đậm trên nền trời cát bụi. Rồi hôm nao ngồi ăn ở quán nhỏ 

bên thành phố Dubai, gần miền đất thánh Mecca của người dân đạo Hồi, không chỉ riêng cái chai 

mà cả cái ly cũng đều được gói giấy che quanh bởi chính tay ông chủ quán tận tình.  Với ai đó, 

việc này có thể là 'tội lỗi', có thể là 'hư hỏng'. Nhưng với tôi, kẻ xác phàm còn vương vất nhiều trần 

lụy, phía sau những cái chai gói giấy không chỉ là kỹ năng phục vụ khách, mà còn là những tấm 

chân tình. Lang thang xứ người, thành quách lâu đài, cung vàng điện ngọc, rồi có lúc sẽ hoa mắt.  

Nhưng làm sao tôi quên được những chăm chút, những chút tình tri kỷ cỏn con bên ly bia vàng đó. 

   Pushkar tiếng Phạn nghĩa là 'đóa sen xanh'. Các tín đồ Ấn giáo tin rằng một đóa sen xanh của 

thần Brahma đã rơi từ trời xuống nơi mặt hồ thiêng, hồ Pushkar này. Nằm bên bờ hồ thiêng, theo 

truyền thuyết thành Pushkar đã được thần Brahma tạo ra từ cách đây khoảng 60 ngàn năm trước, 

và nó có tên trong hầu hết các sử thi nổi tiếng của Ấn Độ. Nổi tiếng hơn hết là ngôi đền thờ thần 

Brahma xây dựng từ thế kỷ 14, là một trong vài thành phố hiếm hoi còn sót lại trên thế giới có đền 

thờ thần Brahma. Bên cạnh sông Hằng, hồ thiêng Pushkar cũng là nơi những tín đồ Ấn giáo ước 

mơ được hành hương đến tắm gội một lần trong đời, để tẩy sạch những tội lỗi mắc phải trước khi 

nhắm mắt lìa đời. Hàng năm vào dịp lễ vía thần Brahma, người ta đến đây hành hương rất đông 

và xuống tắm gội ở một trong 52 bến tắm xây quanh hồ, tượng trưng cho chu kỳ 52 tuần lễ trong 

năm. 

   Có lẽ vì là thành phố hành hương nên ai ai cũng một lòng hướng thiện, rủ nhau ăn chay trường, 

ngay cả trứng gà cũng không có. Nhân nhắc đến chuyện ăn chay hay không ăn chay, người Ấn là 

một dân tộc có những thói quen ăn uống rất đáng để cho thế giới phải nể phục. Ngay từ trước khi 
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đặt chân lên đất Ấn, vấn đề ăn chay đã khiến tôi phải nhiều phen đắn đo suy nghĩ về nó. Trên 

chuyến bay từ Úc sang Thủ đô Delhi, khi nhìn vào tờ thực đơn, thấy họ chia ra làm hai loại món 

chay và món bình thường, tôi thoạt tiên cũng chẳng thấy có gì khác biệt lắm về sự phân biệt này.  

Nếu như ở Việt Nam, về ẩm thực, để phân biệt thì mọi người hay nói 'người ăn mặn' và 'người ăn 

chay'. Điều đó chứng tỏ những người ăn chay chỉ là số ít, và thậm chí rất ít so với số lượng người 

thường.  Nhưng ở Ấn Độ, thì cách phân biệt lại là 'người ăn chay' và 'người không ăn chay', và 

như thế, số lượng người không ăn chay, người thường, hay người ăn mặn, ăn thịt gà cá gỏi, lại là 

phần rất nhỏ.  Tôi đã được trải nghiệm thế nào là ăn chay, chỉ trừ hai ngày đầu tiên và cuối cùng 

với vài miếng thịt gà bé tí tẹo, và tất cả những ngày còn lại trong hành trình kéo dài gần tháng trời 

đều là ăn chay hết. 

   Những ngày ở Pushkar, khi đó, trong tâm niệm tôi vẫn đinh ninh là tất cả người dân Ấn đều ăn 

uống, ăn nhiều thịt giống như hầu hết các dân tộc khác trên thế giới, đặc biệt là người Việt mình, 

nên cũng không chú ý lắm về cách chế biến thực phẩm của họ. Có lần, đi qua một cửa hàng ‘bánh 

chiên’, khi thấy những chiếc bánh bột được chiên rán căng phồng có hình chiếc đùi gà trông thật 

hấp dẫn. Và tôi vẫn cứ chắc mẩm rằng: ‘Ở đây ai cũng bán đùi gà chiên bơ với lườn gà rán tẩm 

bột như thế này thì thương hiệu KFC mà dọn về bán ở đây, có mà sập tiệm sớm’. Tôi đem kể 

chuyện này với những người bạn đồng hành trong nhóm, nói cả với anh trưởng đoàn người Ấn 

Độ nữa.  Anh ấy cực lực phản đối, một mực cho rằng đó không phải là chiếc đùi gà.  Tranh cãi 

một hồi, tôi quyết định tìm đến một cửa hàng bánh gần đó, và mua ngay một chiếc bánh có hình 

đùi gà đó ăn thử cho rõ sự tình. Cắn một miếng, chưa thấy thịt đâu cả, cắn miếng nữa thấy hơi 

cay. Thêm một miếng, cay không chịu được.  Thì ra nhân bánh là một quả ớt xanh cay xè, dài 

khoảng 10 cm, và quan trọng là không có một miếng thịt nào cả. Tất cả các loại bánh khác cũng 

thế, bánh khoai lang, bánh nghệ, bánh hành... tất cả đều là rau quả, thực vật và đều được tẩm bột 

rán phồng.  Sau này, khi về lại Agra, lúc đi dạo quanh khu phố cổ, thấy cả một gia đình quây quần 

ngồi chế biến thức ăn chuẩn bị cho năm mới. Người thì rán bánh, người thì gọt khoai tây, người 

thì cạo nghệ, người nhặt hành...Tôi mới tin tuyệt đối về việc ăn chay và sống xanh bảo vệ môi 

trường của người dân Ấn. 

   Tất cả những loại dầu thực vật để rán những chiếc bánh đó được chiết xuất từ cải vàng. Những 

cánh đồng hoa cải vàng, giống như cải vàng từng khoanh được trồng ở miền Tây Nam bộ nước 

ta, trải dài hàng trăm cây số.  Nơi đâu cũng thấy sự hiện diện của loại cây này. Từ những hoa văn 

trong lăng mộ đền Taj Mahal, đến hoa văn trên tường ở Lam thành Jodhpur, hay trong những bức 

tranh tường vẽ tỉ mỉ ở thành phố biệt thự Bikaner.  Rõ ràng, đây là một loại cây rất quan trọng, góp 

phần tạo dựng nên nền văn minh lịch sử Ấn Độ, nền văn minh nhân bản đượm nhuần tinh thần từ 

bi bác ái có một không hai trên thế giới. 

   Trước chuyến đi, tôi có đọc vài trang đầu trong cuốn sách Mùi hương trầm của tác giả Nguyễn 

Tường Bách, một thương gia người Việt du học và làm việc ở Đức từ thời trước 1975, và đã có 

sang Ấn Độ làm ăn để tìm cách khuếch trương mạng lưới kinh doanh toàn cầu. Cuốn sách được 

viết dưới dạng hồi ký, kể về thời gian tác giả sống ở Ấn Độ với sự diễn giải tuyệt vời về nguyên lý 

đạo Phật, là những mảnh vụn rơi vãi còn sót lại của Phật giáo ở vùng đất Tây Thiên cực lạc này. 

Ngày nay, Phật giáo hầu như đã biến mất khỏi quê hương Ngài, và chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ 

trong cơ cấu tôn giáo nước này, chủ yếu là hệ phái Phật giáo Tạng truyền ở ven dãy núi Tuyết 

Sơn.   

   Ấn Độ ngày nay là của Ấn giáo, của Hồi giáo, của đạo Kỳ Na, đạo Sikh...  Nhưng những tư 

tưởng chống sát sinh của Phật giáo vẫn được lan truyền qua hàng chục thế kỷ. Một bằng chứng 

dễ dàng được kiểm nghiệm là những người ăn chay chi phối toàn thể xã hội Ấn, và sự hiện diện 
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của các loại động vật ở khắp mọi nơi trong cuộc sống con người. Nếu có dịp lang thang ở góc phố 

nào đó trên đất Ấn, du khách sẽ tranh đường đi với bò, sẽ luôn ngẩng đầu nhìn lên từng đàn chim 

bồ câu bay liệng nháo nhác vút trời không, tiếng cu gáy cúc cù cu, liếc mắt dõi theo đàn quạ kêu 

liên hồi, hay chơi đùa thỏa thích cùng lũ chim sẻ, hay đám sóc ven đường. Động vật ở khắp mọi 

nơi, các cây non được bảo vệ. Một sự hài hòa tuyệt vời, một tình yêu thiên nhiên không bờ bến. 

 

 

   Những lúc như thế, tôi nghĩ về giải đất hình chữ S của mình mà lòng không khỏi băn khoăn, trăn 

trở. Ở nước ta hiện nay, nghe nói bất cứ con vật nào mà sảy chân ra đường là bị bắt, bị làm thịt 

cho vô số quán nhậu chuyên trị đặc sản thịt rừng. Đâu rồi hình ảnh từng đàn bồ câu bay rộn ràng 

trên những con đường ngập lá me bay, chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi, là một loạt lá lào xào 

chạy đuổi nhau trên hè phố thật thơ mộng. Đâu rồi những chú cún chạy nhảy tung tăng khắp phố 

phường, những con gà tre cục tác bới đất tìm giun nơi góc vườn nhà ai. Ở Việt Nam bây giờ, thật 

khó và hầu như không thể chụp cận cảnh từng đàn chim với cái ống kính cỡ nhỏ góc rộng 35mm 

được nữa, vì bạn phải đứng rất sát đàn chim đó, khoảng từ 1 đến 2 thước mới có thể mong chụp 

được. Nhưng ở đây, tôi đã dễ dàng chụp được. Tôi như được sống với thiên nhiên. Thiên nhiên 

không trốn chạy tôi, không sợ hãi, mà còn mở rộng vòng tay thân ái đón tiếp tôi vào lòng nữa. 

   Lại nói về ăn chay, ở mình thì ăn chay, tất nhiên là ăn thực vật. Nhưng tất cả các món ăn đều 

được làm giống các món thịt. Nào là thịt heo, thịt gà được làm từ các loại đậu, măng khô, đậu phụ 

rán, hay miếng cánh gà với xương làm bằng cùi dừa già, trứng bằng đậu giã nhuyễn, mỡ thay 

bằng cùi bưởi... rất nhiều hương vị để làm giống như thật. Tất cả các món đều làm giả, và làm 

giống các món thịt càng thật, từ hình dáng cho đến hương vị thì càng được cho là khéo tay, xuất 

sắc. Nhưng ở đất nước này, chay là chay, và thịt là thịt.  Không có sự bắt chước nào cả. Một là ăn 

chay, và hai là không ăn chay, chứ chưa bàn đến chuyện sát sinh động vật. 

   Chúng ta ăn chay, nhưng tâm ăn không chay tí nào. Ngay đến bản thân tôi, sau gần tháng trời 

hừng hực thèm thịt và ăn những món chay no căng cả bụng mà vẫn không cảm thấy vị gì. Lúc đó, 

tôi mới bỡ ngỡ nhận ra rằng, tôi là một người thích ăn thịt. Và tôi là một thành phần hủy hoại cuộc 

sống thiên nhiên chung quanh mình! 

 

 

   Pushkar chiều sa mạc bình yên và đẹp lạ. Có kẻ hoang đàng sau những chuỗi ngày lang thang 

hạnh phúc nơi miền đất thiêng, giờ một mình lặng ngắm hoàng hôn rơi trong nỗi nhớ vơi đầy. Nhớ 
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những chai và ly gói giấy, nhớ những món chay thanh tịnh cõi lòng, nhớ những tấm chân tình mộc 

mạc ai dành cho ai trên quãng đường mai ngập tràn gió bụi. Để lúc đêm về, chỉ mong thỏa lời 

nguyện ước, được vui chung với những thú vui như cụ Tú Vị Xương năm xưa. Để rồi từ đó, tôi cứ 

mải rong ruổi đi tìm cho riêng mình hình bóng người bạn đời nâng khăn sửa túi mà cụ Tú Vị 

Xương đã tả trong hồn thơ lai láng: 

Một trà, một rượu, một đàn bà, 

Ba cái lăng nhăng nó quấy ta. 

Chừa được thứ nào, hay thứ ấy, 

Có chăng chừa rượu, với chừa trà. 

(Tú Xương: Ba cái lăng nhăng) 

18. Jaipur – Dừng chân trên bến Đô thành nắng chưa phai 

Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, 

Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. 

(Y Vân: Sài Gòn) 

   Đó là ca từ một bài hát khá phổ biến vào những năm giữa thập niên 60 của nhạc sĩ Y Vân viết 

về Sài Gòn dấu yêu thuở trước đã ăn sâu vào tim óc tôi từ lâu lắm rồi, dù bây giờ ít khi được nghe 

ca sĩ hát lại. Nghe bài hát mà cứ ngỡ chính mình vẫn còn đó trên chiếc xe đạp cũ rích ngày nào 

dạo chơi quận Nhất, quận Ba. Dĩ vãng đang như một đoạn phim quay chậm từ từ hiện ra trước 

mắt tôi...thời học sinh hồn nhiên vô tư dưới tán lá sân trường... những buổi trưa mừng tít khi mua 

được cuốn truyện ăn khách mới vừa phát hành... Chẳng biết từ bao giờ tôi đã rất thích những 

chốn đô hội, sạo sực sức sống như Sài Gòn thuở ấy, thời của đất kinh kỳ với nhiều tên gọi khác 

nhau: thành phố hoa lệ, chốn phồn hoa đô hội, hòn ngọc Viễn Đông...   

 

 

 

   Một trong những thành phố ở Ấn Độ khiến tôi nhớ về mảnh đất Sài Gòn một cách da diết mỗi khi 

có dịp ghé thăm. Đó là Đô thành Jaipur, thành phố lớn nhất và cũng là Thủ phủ của bang 

Rajasthan hiện nay. Lang thang giữa phố chợ đông người ở Jaipur mà tưởng như mình đang dạo 

chơi quanh khu phố Lê Thánh Tôn của Sài Gòn năm xưa, để khi đêm về trằn trọc ôn lại quá khứ 

qua tiếng nhạc vàng thổn thức canh khuya, vang vọng về từ cõi ký ức xa xăm: 

Đêm nhớ về Sài Gòn, 
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Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa. 

Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa, 

Ai sầu trong quán úa. 

Bóng mẹ hiền mờ mờ bên song, 

Mắt người tình một trời mênh mông, 

Gợi bao nhiêu cho cùng. 

(Trầm Tử Thiêng: Đêm nhớ về Sài Gòn) 

   Nếu như Sài Gòn đã từng được người Pháp thiết tha gọi bằng cái tên trìu mến 'hòn ngọc Viễn 

Đông' (nay danh hiệu này đã thuộc về Hồng Kông rồi, buồn thay) thì phủ thành Jaipur của Ấn Độ 

lại được người Anh mệnh danh là 'thành phố màu hồng' (Pink City), đẹp lộng lẫy cao sang như 

một viên hồng ngọc lấp lánh áo hào quang. Chỉ cách Thủ đô Tân Đề Li có 262 cây số, có lẽ Jaipur 

là thành phố xưa duy nhất ở Ấn Độ được xây cất theo lối kiến trúc của một đô thị buôn bán. Jaipur 

được bao quanh bằng những tường thành cao, và được chia cắt bằng những đường phố rộng 

lớn, vuông vắn, hai bên đầy những cửa hàng được xây cất một cách đồng bộ bằng đá hoa cương 

hồng.  Phố xá lúc nào cũng tấp nập ồn ào, lừa ngựa lạc đà thồ hàng đi nghênh ngang giữa phố 

xá, và đôi khi nhìn lên cửa sổ các nhà lại thấy khỉ đứng chơi, ngắm người qua lại. 

 

 

 

   Người sáng lập ra Jaipur vào đầu thế kỷ thứ 18 là ông Maharaja Sawai Jai Singh đệ nhị, một 

lãnh chúa trí thức có cái nhìn rất mới, ưa chuộng khoa học, kỹ thuật và say mê thiên văn, toán 

học. Trạm quan sát thiên văn đồ sộ do ông xây cất cách đây 300 năm, ngày nay vẫn còn giữ 

nguyên. Chính vị lãnh chúa này đã trực tiếp vẽ đồ hình thiết kế và ra lệnh xây dựng thành cổ 

Jaipur vào năm 1727, là đô thị đầu tiên ở Ấn Độ có thiết kế quy hoạch khi xây dựng, với những 

đường phố dọc ngang như ô bàn cờ, rộng rãi và thẳng tắp, giao lộ tạo ra những góc vuông nhằm 

tránh gây ra cảnh ùn tắc, nghẽn đường. Lúc đầu, Đô thành Jaipur chỉ có 8 cổng thành, sau này 

được mở thêm một cổng thành thứ 9 lớn nhất trên đại lộ Amer.  Sau khi thực dân Anh chiếm đóng 

Ấn Độ, Nữ hoàng Anh Victoria đã phái Hoàng tử Albert sang thăm Jaipur vào năm 1876.  Để chào 

đón Hoàng tử Albert, người dân đã được lệnh quét sơn màu hồng lên toàn bộ các công trình, nhà 

cửa trong thành. Từ đó, Jaipur mới mang tên 'thành phố màu hồng' cho đến nay. 

   Bên cạnh các đường phố rộng rãi, Jaipur còn có nhiều con đường nhỏ, hai bên đường là những 

bụi bông giấy đỏ sẫm chen lẫn những bụi cây khô tạo nên vẻ hoang vu gợi cảm. Trước khung 

cảnh thật nên thơ trữ tình ấy, lòng tôi bỗng xao xuyến nhớ về quãng đời thơ ấu của tôi ở Sài Gòn, 

nhớ đến chuyện Aladdin và cây đèn thần của xứ sở Ba Tư ngày xưa, hay phim truyện cổ tích 
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Hoàng tử và ngôi sao hôm sống trong cung điện nguy nga, lộng lẫy đã từng lên cơn sốt trên đài 

truyền hình Việt Nam thời đầu thập niên 80. Tôi làm sao quên được cái thời xưa êm ấm ấy, khi tối 

tối cả xóm xúm xít dạo bộ ra đầu ngõ, vây quanh cái Tivi đen trắng cũ mèm, dán mắt theo dõi 

những phim truyện thần thoại của khối Đông Âu phát sóng hằng đêm, với giọng đọc xuất thần của 

cô thuyết minh ngoài Bắc mới vào trong Nam tiếp quản đài truyền hình. Những giọng xưa, người 

cũ bây giờ còn đâu? Đã mấy mươi năm rồi còn gì... Họa chăng chỉ tìm chút kỷ niệm về các giọng 

đọc tài hoa một thời ấy trong trí nhớ nhỏ nhoi của mình, trước khi nó vĩnh viễn vùi sâu vào dĩ 

vãng, vào hư không. 

 

 

    Jaipur còn là một trung tâm văn hóa lớn của Ấn Độ. Nơi đây có trường đại học, cao đẳng, đài 

quan sát thiên văn, cung điện rộng lớn và những pháo đài đồ sộ nhất Ấn Độ.  Biểu tượng của 

Jaipur là cung điện Hawa Mahal xây bằng sa thạch ánh hồng huyền bí, sừng sững ở ngay trung 

tâm thành phố. Nó là điểm đến được ca tụng trên khắp các phương tiện thông tin nói về Jaipur.  

Được mệnh danh là 'Cung điện gió', do kiến trúc đặc biệt nhằm giúp những ngọn gió mát có thể dễ 

dàng thổi vào mọi ngóc ngách của các gian nhà, căn phòng trong hệ thống cung điện. Đây là một 

tòa nhà 5 tầng thật độc đáo, bề dày rất hẹp, nhưng mặt tiền thì lại khổng lồ, hình thù như một tòa 

kim tự tháp, chi chít những hốc tường và những ô gió cửa sổ trang trí tinh tế. Người ta đếm được 

tổng cộng có tới 953 ô gió và cửa sổ lớn nhỏ như thế. Công trình hơi giống cái tổ ong này được 

lãnh chúa Sawaj Pratap Singh cho xây dựng năm 1799, mô phỏng theo hình chiếc vương miện 

của vị thần Ấn giáo là Krishna với dáng vẻ trẻ trung, đẹp trai, tay cầm cây sáo ngọc mà ta thường 

thấy trong các miếu thờ. Mục đích là để cho các tỳ thiếp trong hậu cung đứng từ các ô cửa sổ 

thông gió có thể nhìn và quan sát cuộc sống thường ngày cũng như những lễ hội diễn ra trên 

đường phố kinh đô. Nhưng ngược lại, những người từ bên ngoài vẫn không nhìn thấy được 

những gì xảy ra ở bên trong. Ngoài ra, Hawa Mahal còn là nơi trốn nóng mùa hè của các thành 

viên hoàng gia vì cấu trúc đặc biệt của nó làm những làn gió mát luôn thì thầm thổi nhẹ nhàng ve 

vuốt, giảm bớt cái nóng hầm hập theo những cơn gió từ sa mạc Đại Ấn thổi về quanh năm suốt 

tháng. 

 

 

 

   Gần đó là khu vực Hoàng cung City Palace, nay đã được biết thành viện bảo tàng thành phố. 

Đây là một tập hợp các cung điện bằng đá được xây dựng từ giữa thế kỷ 19 trên một ngọn đồi cao 
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nhìn xuống đô thành Jaipur ở bên dưới. Đứng từ trên các ngọn tháp canh, các dãy ban công và 

các sân thượng nhìn xuống, du khách có thể nhìn toàn cảnh Jaipur sinh hoạt nhộn nhịp, xứng 

đáng là chốn phồn hoa đô hội, thủ phủ của tỉnh bang Rajasthan.  Hoàng cung được bao quanh bởi 

một bức tường thành cao ngất, có nhiều cổng vào trổ ra tám hướng khác nhau. Ở bên trong, đa 

số các cung điện đều có trưng bày các hiện vật thể hiện ảnh hưởng của người Anh đối với lịch sử 

Ấn Độ cận đại.  Còn có cả một phòng dành cho quần áo đồng phục chơi môn thể thao 'pô lô', là 

môn đá bóng trên ngựa của giới quý tộc Anh quốc, được các ông hoàng Ấn Độ yêu thích. Ngoài ra 

còn có dãy phòng trưng bày những bộ triều phục, áo choàng lộng lẫy của vua quan mặc lúc thiết 

triều, trong đó đặc biệt gây chú ý nhất là bộ quần áo khổng lồ không đủ để che thân hình đẫy đà 

hơn 250kg của vị lãnh chúa Maharaja Sawi Madho Singh, từng cai trị Jaipur trong một thời gian 

dài. 

   Do cánh phụ nữ cứ nhắng lên về chuyện đi mua sắm đồ đạc quà cáp nên việc thăm viếng các 

đền đài di tích diễn ra có hơi nhanh hơn thường lệ, trong khi mấy ông thì cứ lắc đầu, thở dài ngao 

ngán.  Nói chuyện shopping của các bà thì thôi kể chẳng hết, nhất là khi Jaipur vốn là đất Kinh kỳ 

xưa nay, nổi tiếng với nhiều mặt hàng vải vóc tơ lụa và đồ mỹ nghệ, lẫn nữ trang vòng vàng để 

cho các bà tha hồ mua sắm.  Nhờ có vải vóc bày bán khắp nơi nên ngành may mặc ở đây phát 

triển cực thịnh. Anh hướng dẫn có đưa chúng tôi đến một cửa hàng rất lớn của Jaipur, là một loại 

hợp tác xã do nhà nước kiểm soát và điều hành. Đọc trong các cuốn cẩm nang du lịch, tôi cũng 

thường hay thấy họ khuyên rằng: để không bị lừa về giá cả và phẩm chất khi mua bán ở các cửa 

hiệu hay sạp hàng tư nhân, thì nên đến xem ở hợp tác xã trước cho có một khái niệm rồi mới trả 

giá cũng chưa muộn. Bước vào cửa tiệm này, họ bày bán la liệt trên kệ dưới đất, bán đủ các loại 

thảm và vải vóc tơ lụa, khách hàng có thể đặt may quần áo, và được giao ngay trong ngày.  Họ đã 

cho chúng tôi xem cách in hoa trên vải, dệt thảm bằng len và tơ phải tốn công như thế nào. Xem 

biểu diễn xong, họ dẫn vào phòng trưng bày thảm, định ngả ra để dụ mua thì cô tây đứng cạnh tôi 

nói nhỏ: 

 Chú em nói tiếng Anh với họ là tụi mình cóc có tiền mua thảm, cho qua hàng vải đi. 

   Tuy thế, những tấm thảm quá đẹp làm tôi chùng chình muốn nhìn cho đã nên chưa nói vội.  Thế 

là cô đầm vội vàng phát ngôn: 

 No American, No money! 

   Mấy người khác cũng nhao lên đắt quá không có tiền mua. Nhân viên đành đưa họ sang khu vải 

vóc, chỉ còn lại mình tôi đứng trả giá miếng thảm nhỏ cỡ mặt bàn cà phê rất gọn nhẹ, có thể quấn 

lại xách lên máy bay được. Miếng thảm được dệt tay bằng chỉ lụa mỏng mịn, có màu xanh non đọt 

chuối, trải ra đất tỏa ra những đường vân đậm nhạt óng ánh dưới ánh đèn dịu mắt. Tôi nghĩ 

những nghệ nhân vô danh đã phải mất nhiều công sức mới dệt ra bức thảm đẹp như thế, nên rút 

bóp ra mua ngay. Bây giờ tôi vẫn còn giữ nó như một kỷ niệm đẹp về đất nước Ấn Độ mến yêu.  

Và chuyện trả giá ở Ấn cũng vui lắm, xuống 60% như chơi. Và nhiều khi chẳng cần kỳ kèo gì hết, 

cứ làm bộ leo lên xe bỏ đi, là đang từ 1 cây bút khảm đá trở thành 6 cây/1 đô Mỹ. 
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   Mua xong tấm thảm mà tôi thích nhất rồi, tôi mới đủ tâm trí liếc nhìn sang hàng vải vóc kế bên, 

thấy tất cả phụ nữ đều xà vào bên những khúc lụa màu sắc tươi sáng mềm mại, trông cũng thật 

hấp dẫn. Người chào hàng không hề tỏ ra nề hà, rũ tung bất cứ xấp nào khách hàng muốn. Dân 

Tây bàn tán xôn xao, hào hứng đặt may váy, may áo 'sơ mi', thậm chí cả bộ đồ 'côm lê' cho mấy 

anh Tây văn phòng thích đỏm dáng nữa. Riêng tôi thì không mấy thích cái khoản may mặc này 

cho lắm, nên lảng ra một góc quan sát cảnh người mua kẻ bán diễn ra như cái chợ vỡ. Nhờ vậy 

mà tôi mới được dịp ngắm kỹ, thấy mấy ông Ấn đo đạc rất ư là dối mà đâm ra nghi ngờ khả năng 

tay nghề của họ. Đến lúc đi ra, cô đầm khoe với mọi người rằng cô đã đặt may ba bộ áo vừa váy 

vừa quần. Bây giờ đã 5 giờ chiều mà họ hẹn 8 giờ tối sẽ đem ngay đến khách sạn cho tất cả thử. 

Nếu phải sửa họ đem về, và sáng mai sẽ giao trước khi bọn tôi lên đường rời khỏi. Tôi đứng đó 

chỉ biết nghe mà không dám luận bàn gì hết. 

   Thế nhưng, đợi mãi đến 10 giờ đêm mới thấy người đưa áo tới, đứng lấp ló ngoài cổng. Khách 

sạn cấm cửa không cho dân đường phố bước qua cửa chính. Lại thêm vấn đề đẳng cấp giàu 

nghèo ở một trong những nước tự do, dân chủ lớn nhất hoàn cầu! Mấy ông tây bà đầm phải 

xuống lầu nhận đồ.  Ông thợ đứng ngoài thềm cửa ngó vào, mấy bà đứng trong la lối, chỉ trỏ ra 

ngoài, vì có áo vạt đằng trước thiếu đến 20 cm, có quần dây kéo không vào.  Khỏi nói thì cũng biết 

mấy bộ quần áo này may dối, chưa đúng tiêu chuẩn, và cũng không đủ thời gian để thử và sửa. 

Lúc ra xe rời khách sạn, mọi người mới bảo tôi rằng, chỉ có tôi không may mặc gì là khôn quá xá. 

Ít ra cũng mua được tấm thảm bé xinh xinh đem về treo tường, đủ gỡ lại vốn! 
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