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Dẫn nhập  
Vào Chuyện Phiếm Đạo Đời  
Cuốn số 7 
 
Nếu có ai coi việc viết dẫn nhập cho một cuốn sách sắp được xuất bản như công 
việc của một nghệ nhân chuyên lo cho sách ấy đến tay người đọc một cách xuôi 
rót, tốt đẹp thì người ấy chính là Vũ Nhuận, một người từng đồng hành với tác 
giả Chuyện Phiếm Đạo Đời từ tập 1.  
 
Từ cái thuở ban đầu “vui thú” ấy, Vũ Nhuận vẫn thấy đây là một việc nên làm và 
đáng làm. Chính vì thế mà hôm nay Vũ Nhuận vẫn thấy vui để tiếp tục làm cái 
công việc bổ ích và cần thiết ấy. Sở dĩ Vũ Nhuận gọi đó là công việc bổ ích vì Vũ 
Nhuận vẫn cảm kích thấy rằng đây là công việc thích thú khá cần thiết. Thích thú 
là vì Vũ Nhuận vẫn được đồng hành với tác giả Chuyện Phiếm Đạo Đời sống cái 
kiếp “con tằm nhả tơ” để cả người đọc lẫn người viết đều lấy làm thích thú. 
 
Là người đồng hành với tác giả không chỉ trong việc viết chuyện Phiếm Đạo Đời 
mà thôi, Vũ Nhuận còn là đồng môn với tác giả từ lâu lắm. Cả vào thời tác giả 
học chương trình Pháp ở trung học lẫn thời sống ở tu viện Dòng Chúa Cứu Thế 
vẫn ngồi cùng bàn cùng ghế thu thập kiến thức cả về triết lý lẫn thần học thánh 
kinh nữa. Nói về chương trình Pháp, hẳn những ai từng miệt mài học văn 
chương tự vựng từ các tác phẩm của các đại tác gia người Pháp đều biết là có 
vị còn học từ người thầy gần nhất là tự điển Petit Larouse, sách gối đầu giường 
của rất nhiều chú học trò cũng như học giả khi xưa. Nhưng nói đến tự điển này, 
không thể không đề cập đến tôn chỉ của nhóm chủ trương đã có câu nói nổi 
tiếng ngay trang bìa, là: “Je sème à tout vent”, tức chủ trương gieo vãi kiến thức 
trước cơn gió lành mạnh nhẹ”. 
 
Từ tôn chỉ tốt lành ấy, tác giả Trần Ngọc Mười Hai lại cũng tạo cho mình một 
quyết tâm gieo vãi với cơn gió lành, tất cả nội dung mạnh/nhẹ của lập trường 
sống Đạo trong đời rất hạnh ngộ. Nói cách khác, chủ trương của tác giả Trần 
Ngọc Mười Hai, về mặt tổng quát, nên hiểu là: trong Đạo đã có đời và trong đời 
vẫn có Đạo. Xem thế thì, với tác giả Trần Ngọc Mười Hai, giữa Đạo và đời không 
còn chuyện cách ngăn, phân biệt hoặc đối chọi nữa. Bởi lẽ, Đạo dứt khoát không 
là pháo đài, nhưng là con Đường đi tới dành cho mọi người. Sống Đạo là như 
thế. Và thêm một lý do khác nữa, đề tài Chuyện Phiếm Đạo Đời vẫn luôn là 
những chuyện thời sự đã và đang xảy đến ở quanh ta. Đó cũng là niềm thao 
thức của kiếp người và là nỗi băn khoăn, trăn trở của người tín hữu Công giáo. 
Với các đề tài linh động như thế, chuyện viết lách đòi tác giả phải có văn phong 
nhẹ nhàng, dí dỏm dễ đi vào lòng người hơn.  
 



Thêm vào đó, tác giả Trần Ngọc Mười Hai còn khám phá ra rằng: muốn tạo 
được sự nhẹ nhàng để đi vào lòng người, bao giờ cũng cần cây cầu bắc ngang 
là thi ca và âm nhạc. Vì thế nên, mỗi câu chuyện trong Chuyện Phiếm Đạo Đời 
đều được bắc cầu bằng một ca khúc quen thuộc mà khi nghe lại, người nghe 
“Phiếm” sẽ thấy cả khung trời kỷ niệm buồn vui nay đã trở về, mở toang cửa.  
 
Tuy nhiên, thi ca âm nhạc không thể là giòng chảy giúp ta thưởng thức bằng thị 
giác cho bằng thứ giác quan quí phái hơn chính là thính giác, để rồi giòng chảy 
ấy sẽ âm thầm, nhè nhẹ đi vào lòng người thưởng thức, cũng rất nhanh. Nhất 
thứ ở vào thời buổi mà thì giờ còn quí hơn vàng bạc, tiền của. Chẳng thế mà tác 
giả Trần Ngọc Mười Hai đã đi đến quyết định là sẽ thực hiện các bộ dĩa “audio 
CD” và/hoặc MP3 kèm theo sách để người thưởng thức có cơ hội cảm nhận, thụ 
hưởng một cách thấm thía hơn. Đây còn là công trình thiện nguyện của một số 
bạn bè người thân có giọng đọc tuy không chuyên nhưng khá truyền cảm.  
 
Về lại với tác giả Chuyện Phiếm Đạo Đời, được biết Trần Ngọc Mười Hai từng 
lĩnh hội một nền đào tạo tạm cho là mang sắc màu văn hóa cũng rất chung, do 
một hội dòng khá cấp tiến ở Việt Nam, đó là Dòng Chúa Cứu Thế mà tên tuổi 
của Dòng này vẫn còn nổi bật mãi đến hôm nay. Nhờ hấp thụ được nền đào tạo 
tương đối quí hiếm ở thời này, tác giả Trần Ngọc Mười Hai thấy mình có bổn 
phận đi tiên phong trong việc đứng trụ trước nhiều cơn sóng cả và gió lộng của 
nhiều trường phái văn hoá ngày càng mang tính phàm tục.  
 
Nói cho cùng, sở dĩ tác giả Trần Ngọc Mười Hai hấp thụ được nền đào tạo quí 
hiếm ấy cũng là do Ơn Trên vẫn đồng hành với tác giả trên từng cây số ngàn từ 
trước đến nay. Chính nhờ ân huệ hiếm hoi này mà tác giả đã bộc bạch rằng: chỉ 
cần người đọc nào đó bắt gặp được tia sáng dù rất nhỏ rải rác trong các loạt bài 
trong Chuyện Phiếm Đạo Đời các tập và cách riêng tập 7 tập này, thì âu đó cũng 
đủ cho tác giả toại nguyện rồi. 
 
Vào lúc này đây, tuy đã hưu trí được hơn 5 năm tròn có lẻ, xem ra tác giả 
Chuyện Phiếm Đạo Đời còn bận rộn hơn cả thời gian ông đi làm để kiếm sống. 
Tác giả không chỉ bận viết Chuyện Phiếm Đạo Đời mà thôi, nhưng còn trước tác 
hoặc lược dịch các bài suy niệm của cố linh mục Frank Doyle, sj và các bài 
giảng dạy của linh mục Kevin O’Shea CSSR, vị giáo sư kỳ cựu của 4 trường đại 
học Công giáo ở Hoa Kỳ và Rôma. Ngoài ra, tác giả còn tham gia hoạt động qua 
việc phiên dịch Bản tin Giáo xứ và tích cực đóng góp cho sinh hoạt của các bạn 
trẻ ở Sydney qua chương trình mang tên “Hát Cho Nhau Nghe” và nhóm “Nhớ 
Bạn Nghèo”, vv... Thế nên, cứ mỗi lần một tập sách Chuyện Phiếm Đạo Đời vừa 
xong phần in ấn là tác giả lại ra sức thu âm các giọng đọc từ sách ấy để phát 
hành thành CD và/hoặc MP3 cho kịp thời, thật nóng hổi. Có lẽ cũng nhờ vào 
hoạt động lành mạnh ấy mà cho đến nay, tuy tác giả đã đi vào tuổi thất thập mà 
dường như chưa thấy có dấu hiệu nào gọi được là chùn tay hay “gác kiếm” hết.  
 
Trước một tấm lòng nhiệt thành như thế, người viết dẫn nhập cùng với người 
nghe và đọc Chuyện Phiếm Đạo Đời chỉ biết nguyện cầu Ơn Trên phù hộ và phú 



ban cho tác giả Trần Ngọc Mười Hai có được sức khoẻ dồi dào để còn tiếp tục 
làm chứng tá giữa đời theo cung cách độc đáo tư riêng của anh. Đó cũng là 
đường hướng mà Dòng Chúa Cứu Thế ở khắp nơi đang khuyến khích sĩ tử 
tuyến một và tuyến hai của mình mãi mãi đi theo.  
 
Vũ Nhuận 
Viết vào một buổi chiều chớm thu năm 2013 
ở Sydney  
 
 
 
 

1. “Chiều còn vương nắng để gió đi tìm,” 
“Vết bước chân em, qua bao nhiêu lần. 

Lời ru, đan ngón tay buồn 
Ngàn năm, cho giá băng hồn 

Tuổi gầy, nồng lên màu mắt... .” 
(Ngô Thuỵ Miên – Dấu Tình Sầu) 

(Ga 1: 1-5) 
 “Tuổi gầy nồng lên mầu mắt”, có là bao mà sao buồn đến thế? Phải chăng đó là 
nỗi buồn ở tuổi mười ba, khi em và tôi, ta vẫn “ta bà” chạy khắp xóm? Hay là, tình nồng 
tuổi đôi tám, mà bầy tôi đây vẫn chẳng dám. Hoặc cả hai? Ôi thôi, bầy tôi cũng phải 
chạy dài, rồi khấn vái. 
 
 Thật ra thì, 13 có là tuổi ngọc ngà nhiều me chua cùng mận ngọt hay chỉ là tuổi 
thích ô-mai lai rai, ngậm dài dài! Còn đôi tám, lại là tuổi của bọn tôi khi đó vẫn rất quậy. 
Quậy rồi phá. Phá làng/phá xóm để vui cười, đôi lúc cũng bị cha mẹ la mắng, đuổi ra 
sân. Tuổi gì thì tuổi, vẫn là “lũ kỷ niệm” mà đám phá phách bọn tôi đây không chừa nổi. 
Với người đời, tuổi ô mai chín mọng hoặc tuổi thần tiên đôi tám là tháng ngày hạnh phúc 
chốn dân gian giờ đây chắc khó tìm thấy, dù rất muốn. 
 
 Kể ra thì nghệ sĩ họ Ngô trên đây, nay nhớ “tuổi gầy nồng lên” năm nào, để rồi 
sẽ hát tiếp đôi câu: 
 
  “Trời còn mây tím, để lá mơ nhiều. 

Lá khóc trên mi, cho môi ươm sầu. 
Chiều lên, đỉnh núi ngang đầu  
Nhặt thương, cho gót dâng sầu 
Giận hờn, xin ngập lối đi.” 
(Ngô Thuỵ Miên – bđd) 

 
 Kể đi rồi thì kể lại, đã thấy ngôn ngữ người mình thật phong phú và cũng thi phú. 
Có mỗi chuyện phát âm thôi, cũng làm bạn bè người nước ngoài phải vận dụng đến ba 
tấc lưỡi uốn lên uốn xuống cho thật đúng cách mới phát âm cho chuẩn được. Bằng 
không, thì phải cải chính với chỉnh sửa, mới "tiện bề sổ sách”.  
 
 Còn nhớ, hồi bần đạo mới lên 9 đã chịu cảnh mồ côi cha, bôn ba theo mẹ từ 
Sàigòn ra Hà Nội để nhờ các anh chị trông nom gia đình thay cho mẹ. Bần đạo, khi ấy 



đã phải vật lộn với chữ nghĩa của đồng môn thấy khá mệt vì cung cách phát âm nghe 
cũng lạ.  
 

Rõ ràng chỉ mỗi đoạn Kinh thánh có mấy chữ: “Kho tàng giấu dưới ruộng” thôi, 
mà sao đám bạn dân Bắc của bần đạo cứ đọc đi đọc lại câu ấy mà chỉ nghe mỗi âm 
“dê” và “dê” tựa hồ: “kho tàng dzấu dzưới dzuộng” đến lạ kỳ. Kịp khi khôn lớn, ra Huế 
lập nghiệp, bần đạo lại vất vả thêm với lối phát âm “thần thánh” của các anh chị giống 
giòng hào kiệt đất thần kinh sông nước mỗi lần đọc Tin Mừng có đoạn nói môn đồ hỏi 
Chúa điều gì, nghe đi nghe lại cứ như thể: “Chúa đạp môn đệ” thay vì “Chúa đáp lại 
môn đệ”, cũng đã ghê và rất sợ. 

 
Chợt đến lúc vô Nam, bần đạo còn nhớ: lần nọ có thầy trợ sĩ chuyên lo phòng 

khách nhà Kỳ Đồng của bổn Dòng kể lại:  
 
Hôm ấy có chị giáo dân rất thân là người đặc sệt gốc Nam Kỳ tìm đến nhà Dòng 

để gặp cho được người anh linh mục tên Lan. Thầy phụ trách hỏi đi hỏi lại mãi:  
-Cha Lan mà chị muốn gặp có dê hay không dê? Nhà Dòng chúng tôi có một cha 

Lan còn trẻ không “dê” là cha Phaolô Nguyễn Ngọc Lan, còn cha Lan kia lớn tuổi hơn là 
cha Lan có “dê” tức cha Félix Lê Văn Lang. Vậy chị muốn gặp cha Lan nào?”  

Nghe hỏi gắt, nữ giáo dân bèn vội đáp:  
-Dạ, cha Lan có dê hay không dê đối với em không thành vấn đề, em chỉ muốn 

gặp ông cha chuyên xuống đường để hỏi vài câu thôi!  
Nghe thấy thế, thày nọ bèn gật gù nói:  
-À, cha đó là cha Nguyễn Ngọc Lan có làm chính trị nhưng không có “dê”!…  
 
Về xử thế với người đời, đôi lúc bạn và tôi, ta cũng thấy xảy ra nhiều nghịch 

cảnh đến độ mỗi lần nghĩ đến đều thấy rất thương nhưng không hại, dù nhiều lúc cũng 
vẫn là thương hại, hoặc thương rồi hại. Thế đó là chuyện ngôn ngữ.  

 
Về ngôn ngữ của người nước ngoài, tuy ngữ vựng và ngôn từ của họ cũng 

phong phú nhưng chẳng thi phú bằng tiếng nước mình, như trường hợp sau đây: 
 
  “Thư gửi ông Steve Jobs, 
Lẽ đáng ra, tôi đã phải gửi bức thư này cho ông trước khi ông lìa đời mới đúng, 
nhưng vì thấy ông có biệt tài về truyền thông tinh vi đã sáng chế ra những là: 
iPod, iPhone và iPad hoặc thứ gì đó cả sau khi chết nữa để tự giúp mình chuyển 
tải thông điệp gửi từ trái đất về nơi mình ở và ngược lại, nên tôi hy vọng ông sẽ 
tìm ra phương thức nào khác rất thực tiễn hầu tải thư phản hồi do ông trả lời từ 
nơi ấy (?). 

 
Giống nhiều người, tôi cũng bị ấn tượng khá nhiều về chuyện đời tư của riêng 
ông, tức chuyện tự sự của một trẻ mồ côi từ hồi còn nhỏ, chẳng ai muốn đem về 
nhà nuôi để rồi sau này, khi khôn lớn, ông lại sẽ sáng chế ra những thứ rất lạ, 
mọi người đều muốn có. Chuyện đời là chuyện của một người nổi tiếng sáng chế 
ra cung cách rất mới cho công ty Apple. 

 
Thập niên qua, thời mà tên tuổi của ông nổi như cồn, cứ liên tục đem đến cho 
giới tiêu thụ chúng tôi nào là iPod (năm 2001), rồi iPhone (2007) và iPad (2010). 
Nhưng, đó là các thiết bị điện tử do ông sáng chế, để ai nấy tìm cách lánh xa mọi 
người xung quanh, hầu tìm một góc riêng mà hưởng thụ niềm vui cho riêng mình. 
Có lẽ ông cũng chẳng thiết tha gì chuyện chế biến các dụng cụ điện tử nào khác 



để mọi người xài chung, tựa như wePod, wePhone hoặc wePad để giúp mọi 
người có thể cùng nhau trao đổi cho thoải mái có yêu thương, tức: chỉ muốn kiến 
tạo thật nhiều hải đảo cách chia khiến mọi người cứ phải sống biệt lập, trên mặt 
đất. Các thứ như: iPod, iPhone và iPad do ông sáng chế cái nào cái nấy đều là 
thiết bị mới của một thành phố bít kín trong bốn bức tường ngột ngạt không cho 
mọi người đến được với nhau để cảm thông, yêu thương và giùm giúp. Nói 
chung, thiết bị ông tạo ra chỉ đem thế giới đến với riêng ông hệt như một người 
tiêu thụ chỉ thích hàng ngoại, thôi.  

 
Thiết bị do ông sáng chế có mỗi điều hay là: nó giúp bọn tôi gom gộp toàn thể 
thế giới/vũ trụ vốn đã đủ mọi rắc rối có ở đời vào món đồ gọn lỏn trong lòng bàn 
tay. Nhưng nó lại có điểm yếu khác là: từ nay bọn tôi chỉ nhìn thấy diện mạo của 
một số rất ít bà con, cô bác dù họ ở sát cạnh bên.  

 
Hiện có rất nhiều điều tôi muốn đạo đạt với riêng ông mà thôi, dù tôi không có 
thẩm quyền để phán xét chuyện người khác, nhưng tôi cố tìm hiểu vẫn không rõ 
tại sao ông lại cứ tránh né không muốn tặng tiền cho hội bác ái từ thiện này nọ 
một chút tiền dư mà ông kiếm được từ những doanh thương ông đeo đuổi. Tôi 
cũng không biết tại sao ông lại ít đề cập đến gia đình nhân loại là thế. Tôi càng 
thấy buồn khi biết ông đã tự liệu trước cho mình việc ra đi vào cõi vĩnh hằng, khi 
ông tiết lộ cho giới trẻ từng khâm phục tài năng của ông, rằng: “Đừng để mình 
rơi vào bẫy cạm của các tôn giáo chuyên gài bẫy bằng một số tín điều nghe rất 
hay, mà thật ra đó chỉ là kết quả của lối suy tư mà người khác mang đến thôi.”  

 
Theo tôi, ngôn ngữ ấy là bí kíp tạo cô đơn đến cùng cực vốn cắt hết mọi liên hệ 
giữa người với người, bằng chủ tâm khiến chúng tôi phải ra khỏi kinh nghiệm 
phong phú đang chờ đợi chúng tôi ngay từ lúc chúng tôi bước vào cuộc sống con 
người.  

 
Có lần ông nói: “Sự chết giống như một sáng chế/phát minh đơn điệu cũng rất 
đẹp của sự sống. Đó là dạng đổi thay của sự sống, mà thôi.” Và đây quả là điều 
mà chúng ta có thể chấp nhận đồng hành. Nói cho đúng, thì sự chết là cơ hội 
duy nhất để ta duy trì/cầm cự những gì quý giá nhất, đối với ta. Với người theo 
Đức Kitô, chết là sự thể duy nhất cho phép ta được sống mãi cõi miên trường, 
kéo dài đến thiên thu. Chính ông có lần cũng nói: “Sự chết đẩy người cao niên 
vào nơi nào khác hầu người trẻ mới xuất hiện được, tức: có thể tạo tiến trình 
sống theo cung cách hệt như mẫu mã của các thiết bị, nay lỗi thời.”  

 
Theo tôi, không phải thế. Ngược lại mới đúng. Chết là cách giúp ta thưởng ngoạn 
trong cảm kích sự già nua/lỗi thời, có như thế ta mới taọ điều kiện giúp cái 
mới/người mới biết cảm kích tuổi già là thế nào. Chúng tôi tin rằng sự sống tự nó 
là cội nguồn của nhiều điều thích thú, vui tươi và kinh ngạc hơn các cửa hàng 
đầy những thiết bị tối tân, đẹp, lạ lung nhiều mẫu mã.” (x. Michael McGirr 
Australian Catholics Summer edition, tr. 9) 

 
Về sự phong phú của ngôn ngữ, có lẽ cũng nên để ý đến một số khía cạnh khiến 

người đọc Tin Mừng biết về sự thực của cuộc sống trong không gian vũ trụ mình đang 
sống. Trước hết, là ngôn ngữ thi ca phong phú của thi hào Archibald MacLeish nước 
Anh, khi ông bàn về nét đẹp của vũ trụ/vạn vật lúc phi hành gia tầu Apollo chụp một số 
ảnh hình của trái đất, bằng thứ ngôn từ nghe hơi lạ như: 
   



“Nhìn trái đất trần trụi rõ mồn một từ không gian bên ngoài, bạn thấy nó bé nhỏ 
và xanh biếc biết là chừng nào. Nó trở nên quá nhỏ khi đắm chìm trong cõi tịch 
liêu, bồng bềnh ở đây đó, giống hệt cảnh tượng có thực, trong đó người đi bộ 
hoặc chạy xe đang di chuyển trên mặt đất. Nói cách khác, nhìn người anh/người 
chị của ta hiện hữu trong tình yêu sáng rực ở chốn lạnh tanh kéo dài miền vĩnh 
cửu, người người nhận ra được sự thật rất to lớn là: các người anh người chị ấy 
nay đã biết: dù gì mình vẫn là anh em của nhau và với nhau theo nghĩa đích 
thực, rất đáng yêu.” (x. Archibald MacLeish, Bubble of the blue Air, Riders on 
Earth Together, Brothers in Eternal Cold, New York Times 25/12/1968) 

 
 Vâng. Sự thật là thế. Người ở đời vẫn nhớ và cứ nói bằng ngôn ngữ đời thường, 
nhưng lại quên chính “Lời” mà thánh Gioan từng quả quyết: 
 
 “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. 

Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, 
và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 
Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 
Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, 
và không có Người, 
thì chẳng có gì được tạo thành.” 
(Ga 1: 1-3)   
 

 Ở vào trạng huống được Ơn Trên soi sáng, có đấng bậc vị vọng nọ kịp nhận ra 
được “ngôn ngữ” của đời thường vừa rất “ảo” lại vừa “lý tưởng” như cuộc sống ở đời 
mà người thường cứ ngỡ tràn đầy tính duy-vật-chất, nên đã thêm đôi điều để bạn và tôi, 
ta hiểu rõ ý nghĩa của “ngôn ngữ” ngoài đời/trong Đạo, cũng rất bạo, như sau:  
 

“Đã nhiều lần, tôi nghe thiên hạ phê bình thế giới của ngày càng mang tính duy-
vật-chất, rất nguy hiểm. Nhưng kỳ thực, thế giới chúng ta đang mang trong mình 
ý nghĩa rộng rãi và đậm sâu qua cụm từ mà ta gọi là: “ảo” như “ảo ảnh”, “ảo 
giác”, “ảo vọng”, để rồi phá bỏ mọi hình thức cũng rất “ảo” ấy. Thật sự, thì nhiều 
người vẫn kiếm tìm ý nghĩa sâu lắng của đời mình theo hình thức khác nhau, kể 
cả tôn giáo cách này hay cách khác. 
Có lần tôi nghe linh mục trẻ người Tây Ban Nha cùng Dòng với tôi, đã đề cao 
điều mà ông trích dẫn bằng tiếng nước mình là chữ “ilusiones’ mà bà con ta có 
thói quen dịch là “ảo giác” như trên. Sau một hồi gạn hỏi mới vỡ lẽ ra rằng: tiếng 
Tây Ban Nha, “ilusiones” ngoài ý nghĩa rất “ảo” (tức Không thực) nó còn mang ý 
nghĩa của một “lý tưởng”. Điều này, khiến tôi từ đó phải cẩn thận, cân nhắc về 
lưỡng tính của mỗi vấn đề. Bởi thật ra thì các “ảo giác”, “ảo vọng” thường vô lý 
và dễ ngộ nhận, vì chúng khống chế thực tại.” (xem Lm Gerard J. Hughes, 
Disillusion: a new Year Resolution, www.thingkingfaith.org 20/01/2012) 

 
 Quả là, ngôn ngữ nước bạn tuy không thi phú bằng tiếng Việt mình, nhưng cũng 
phong phú không kém. Phong phú ở điểm: đôi khi chỉ một từ, một chữ thôi cũng có 
nghĩa rất khang khác, lác đác chuyên chở một sự thật, rất nghịch thường. Thế nên, 
đấng bậc vị vọng hội dòng trích dẫn ở trên, còn nói thêm: 
 

“Khi sự thể xem ra không xảy đến như ta mong muốn, tuy nhiên ta vẫn nên cẩn 
thận kẻo rồi sẽ bác bỏ cái-gọi-là sự phong phú của tiếng Tây Ban Nha, về chữ 
“ảo”, nói trên. Bởi, nếu bác bỏ tính “ảo” của mọi sự đều là điều rất cần và tốt đẹp, 
nhưng cũng có lúc việc bác bỏ ấy lại đem đến nhiều tệ hại đối với ta. Chẳng hạn 

http://www.thingkingfaith.org/


như, bỏ mất đi tính chất “lý tưởng” mà cụm từ này bao hàm. Đó mới là thảm 
hoạ.” (x. Lm Gerard j Hughes, bđd) 

 
Từ và ngữ đã mang tính “ảo” rồi lại bảo: đó là sự phong phú của ngôn ngữ, nghe 
khá lạ. Tuy nhiên, có điều lạ khác là đấng bậc nói trên lại mang ý nghĩa ấy vào 
với đề tài nhà Đạo, như sau: 

 
“Những gì được gọi là “ảo” ta có, không chỉ liên quan đến sự thể bảo rằng Nước 
Thiên Chúa trước nhất không mang tính chính trị, cũng không hàm ngụ chuyện 
quân sự, nội bộ hoặc xã hội tuyệt vời của loài người trong đó mười hai chi tộc 
Israel là do nhóm Mười Hai coi sóc. Để phá bỏ tính chất “ảo” như thế là bước 
đầu đi đến tình trạng an bình để hiểu rõ hơn các “lý tưởng” ta dựa vào đó để 
sống, tựa hồ Tin Mừng của Chúa có nói: “Nước của Ta không ở thế gian này.” 
Bởi thế nên, thay vì bám vào những gì rất “ảo” của thế gian, để rồi lòng mình lại 
sẽ chịu ảnh hưởng từ một kỳ vọng cho rằng mình biến đổi được thế gian rất dễ 
dàng, nếu có gắng, nhưng tốt hơn, hãy mặc lấy lý tưởng mà thánh Inhatiô từng 
diễn tả như “sự kiếm tìm Đức Kitô, nơi mọi sự.”  
Làm sao thực hiện việc ấy?  
Theo tôi, ta cần suy nghĩ về việc Thiên Chúa đang nhìn xuống thế giới với những 
gì ta đang làm cho nó trở nên tồi tệ, có lẽ cũng nên tỏ ra đôi chút lương thiện để 
ngó nhìn mọi sự và mọi người đúng thực họ là thế, tức không mang “ảo giác” 
nào; và tìm cách bắt chước làm như Chúa khi đáp trả sự việc ấy. Nói cách khác, 
ta nên thẳng thắn mà định giá chính mình như người con thứ trong truyện “người 
con đi hoang” ở Tin Mừng. Đồng thời cũng đáp trả chính mình và mọi người bằng 
tình thương yêu tha thứ của người cha trong truyện, là người không mang “ảo 
tưởng” nào về con mình. Chính thực bằng tâm can trí tuệ Chúa ban cho ta, mà 
Ngài gọi ta đến.  
Để nghe được tiếng gọi ấy, cũng là một “ảo giác” để ta đáp trả bằng tất cả sự 
khôn ngoan ta có qua cảm xúc cũng như kinh nghiệm sống. Và lúc ấy, Chúa mới 
nói với ta trong phần sâu thẳm ở nơi ta rằng: ta ra thế nào thì Ngài sẽ nói theo 
thế ấy; tức là: ta có vui lòng chấp nhận người khác như chính họ, và ngang qua 
Ngài kiến tạo. Đó mới là “lý tưởng” dẫn dắt ta trong mọi sự, như thánh Phaolô 
từng quả quyết “Chẳng gì có thể tách ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa được.”  
Và cuối cùng, nếu ta không đủ ngôn ngữ để nói lên mọi chuyện với Chúa, và với 
con người, thì khi ấy Chúa Thánh Thần sẽ nói thay ta, và Ngài sẽ ở trong ta.” (x. 
lm Gerard J Hughes, bđd) 

 
 Hiểu tính đa dạng của ngôn ngữ ở đời, là hiểu như thế. Hiểu đời người như 
người đời ở bên ngoài, còn là hiểu cách nhẹ nhàng, vui tươi, sảng khoái như truyện kể, 
ở bên dưới: 
 

“Sống chung với một ông bố chồng già yếu, bướng bỉnh là chuyện không dễ. 
Ông hay than phiền, hỏi những câu không đúng lúc và từ chối các món ăn cần thiết. 
Ông hãnh diện về thời trai trẻ, cứ kể đi kể lại các câu chuyện của thời vàng son. Hồi đó, 
là chỉ huy trong quân đội...ông luôn đặt lý trí lên trên tình cảm. Tôi biết ông là người tốt, 
nhưng có cảm giác ông sống vì khối óc chứ không vì con tim, thiếu sự thông cảm.  

Hôm nay đưa ông đi lễ ở nhà thờ, một lần nữa ông lại mặc bộ đồ vest cũ sờn 
rách mang từ Việt Nam sang. Tôi nhẹ nhàng: 

-Bố nên thay bộ đồ con mua hôm trước, bộ quần áo này cũ quá. 
-Nhưng bố thích mặc bộ này! 
Tôi bắt đầu cau có: 



-Nhưng mặc như vậy đi chỗ đông người rất kỳ, người ta sẽ nghĩ tụi con bỏ bê 
không chăm sóc bố. 

Ông già buồn rầu, lập lại: 
-Bố thích bộ quần áo này lắm. 
Tôi cũng cương quyết: 
-Bố nên thay ngay kẻo trễ, con không thấy có lý do gì để bố thích nó. 
Ông già trả lời rất gọn ghẽ, chân thành, lâu nay ít khi nào tôi thấy ông minh mẫn 

như vậy: 
-Chính mẹ đã tặng bố bộ quần áo này để mặc ngày kỷ niệm thành hôn. Khi 

chồng con ra trường, bố cũng mặc bộ quần áo này. Ngày đưa mẹ con ra nghĩa trang, bố 
cũng mặc bộ đồ này, bố thấy thật vui và xúc động khi mặc nó. 

Nước mắt ông già hoen trên mi, rơi xuống gò má nhăn nheo. Tôi hụt hẫng và hết 
sức bối rối. Bố chồng tôi sống tình cảm và có lý hơn tôi nghĩ.  

Từ đó, tôi rút ra một bài học là: trước khi quyết đoán người nào đó khô khan 
không có trái tim,  nên xét lại trái tim mình đã.”  
 
 Kể truyện thì như thế, nhưng bàn chuyện thì cũng nên bàn như người kể, buổi 
hôm nay. Ý bảo rằng: Những “ảo” của đời người không chỉ thấy ở ngôn ngữ, tư tưởng 
hoặc lập trường chọn lựa khác biệt, mà cả ở lối sống thường ngày ở huyện nữa. 
 
 Hiểu thế rồi, nay hãy cùng người nghệ từng “ngộ” ra được chuyện đó, nên hát 
thêm lời cuối, mà rằng: 
 
   “Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn 

Đường hoang vắng cho lá về nguồn 
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn. 
Từ khi gió mang đấu địa đàng 
Đường lên đá che vết nồng nàn... 
Người còn nhớ mãi hay quên lời.” 

   (Ngô Thuỵ Miên – bđd) 
 
  Nói cho cùng, người đời không nói bằng lời “ảo” hay ngôn ngữ rất thật ở đời 
thường nữa; nhưng lại đã theo chân người nghệ sĩ ở đời và Đấng Nhân Hiền nhà Đạo 
để bảo rằng: Tình yêu qua những ới gọi, như sau: 

 
  “Và người tìm đến giọng hát mơ hồ. 
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm. 
Hàng cây mơ bóng bên đường  
Gọi người khi nắng phai tàn 
Gọi tình yêu vào lãng quên....... “ 
(Ngô Thuỵ Miên – bđd) 
 
 Cuối cùng thì, ngôn ngữ mà người người ở đời hôm nay đang sử dụng có là 
ngôn ngữ của vi tính, hay truyền hình, phim ảnh rất “ảo” đi nữa vẫn là thứ ngữ và ngôn 
giúp ta hát câu cuối mà người nghệ sĩ trích ở trên vẫn cứ hát:  
 
“Hàng cây mơ bóng bên đường  
Gọi người khi nắng phai tàn 
Gọi t nh yêu vào lăng quên....... “ 
(Ngô Thuỵ Miên – bđd) 
 



 Và, lời cuối bần đạo muốn nói hôm nay, đó là: ngôn ngữ của người đời, dù hạn 
hẹp, kỳ dị hoặc lỗi thời đi nữa, vẫn cứ là phương tiện để bạn và tôi, ta chuyển tải tư 
tưởng rất muốn nói với mọi người. Chí ít, là với Thiên Chúa đang ngự trị nơi môi miệng 
của con người, và người con của thánh hội, khắp nơi nơi. Muôn đời. 
 
 Trần Ngọc Mười Hai 
 nay không còn muốn nói nữa, 
 mà chỉ muốn viết lách 

vì còn viết là còn lách 
chứ nói năng lăng nhăng  
thì không thế  
và không thể như thế. 

  
 

2. “Tôi đi giữa trời Paris mà nhớ thương Sàigòn,” 
“Nắng Sàigòn hôm nao dìu bước chân em, 

Qua phuờng, vào quán chợ thân quen.” 
(Ngô Thuỵ Miên – Nắng Paris Nắng Sàigòn) 

 
(Cv 2: 24) 

“Hát Cho Nhau” buổi đầu năm 2012, bần đạo ngồi nghe bạn bè hát câu trên mà 
lòng thấy u hoài nhớ cả nắng Sàigòn và Sydney. Sydney, là nơi bần đạo phơi nắng mỗi 
ngày, nay đã quen. Còn Sàigòn, thì bần đạo cũng đã rời thành đô yêu dấu đến hơn hai 
chục năm trời chẵn/lẻ mà chưa một lần về lại quê hương. Thật ra, thì bần đạo cũng 
từng đi giữa trời Paris những hai lần, một lần vào năm 2006 và lần kia năm 2010. Và, 
cũng thấy lòng bâng khuâng một nỗi nhớ giống nghệ sĩ họ Ngô từng có câu hát: 

 
  “Tôi bỗng thấy lòng bâng khuâng 
  vì nắng Paris sao quá ư mặn nồng. 
  Có một trời thênh thang và có riêng tôi. 
  Nhưng hết rồi ngày tháng mặn ngọt môi…” 
  (Ngô Thuỵ Miên – bđd) 
 
Có thể vì Sydney nay đã là quê hương thứ hai của bần đạo rồi chăng, nên nắng 

Sydney có lẽ vẫn đẹp và mặn nồng hơn nắng Paris và Sàigòn nữa! Duy có điều, là: bần 
đạo đi giữa trời Sydney dịp lễ Vượt Qua và Phục Sinh năm nay lại thấy mình cứ mải 
nghĩ suy nhiều điều về thứ nắng ngọt ngào ngày Chúa sống lại, mãi mãi. Chúa sống lại, 
bần đạo cũng nghĩ và suy về câu hỏi của bạn đạo nọ có cho biết: “Đọc sách Công vụ 
Tông đồ, tôi thấy thánh Phêrô từng bảo: Thiên Chúa đã làm cho Ngài sống lại, giải thoát 
Ngài khỏi mọi đau khổ của sự chết. Vì sự chết không tài nào khống chế được Ngài.’ (Cv 
2: 24) vậy ta nên hiểu thế nào về Phục Sinh? Có giống như sự sống lại của Ladarô hoặc 
con bà goá Na-im ở Tin Mừng không?” 

Nghe hỏi, bần đạo lại nhớ đến lời đáp của đức thày rất quen tên vẫn trụ trì ở 
Sydney đã từng nói: 

 
“Việc Chúa Giêsu sống lại, khác với sự trỗi dậy của Ladarô hoặc của con bà goá 

thành Na-Im ở điểm: Chúa sống lại không theo luật tự nhiên hệt như cuộc sống hôm xưa 
của Ngài trước khi chết. Trước ngày Ngài chịu chết, Đức Giêsu sống giống như ta, nghĩa 
là Ngài cũng tuỳ thuộc vào không gian và thời gian; tức: hiện diện bằng xương bằng thịt, 
như ta ở trái đất. Sau ngày Sống lại, và đây là điều hiển nhiên, Ngài đã trỗi dậy với thân 



xác đã có khi trước. Thế nên, Ngài mới tỏ cho tông đồ ở phòng hội hôm ấy các dấu tích 
hằn in nơi tay chân và Ngài phán cùng thánh Tôma Tông Đồ là: ông hãy xỏ ngón tay 
vào vết dấu tích tình thương của Ngài nữa. (Lc 24: 39; Ga 20: 24-27).  

Thế nhưng, thân xác của Chúa đã không còn tuỳ thuộc vào thời gian và không 
gian theo cách xưa nữa. Từ nay, Ngài đã có thể bất chợt hiện đến và biến đi, hệt như 
khi Ngài xuất đầu lộ diện với môn đồ trên đường Emmaus (Lc 24: 13-31) hôm ấy; hoặc, 
khi Ngài đi xuyên vào phòng hội cửa đóng khen cài cẩn thận để ở với môn đồ trong ít 
phút như trình thuật các thánh sử vẫn còn ghi.” (Lc 24: 36; Ga 20: 19). 

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, lại cũng nói: “Thân mình thực hữu của Ngài 
gồm cơ phận mới mẻ nay vinh hiển sẽ không còn bị ràng buộc bởi không gian và thời 
gian nữa, nhưng Ngài có khả năng hiện diện bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu, dưới bất 
cứ hình thái nào Ngài muốn.” (x. GLHTCG đoạn 645)   

Trong khi đó, sách giáo lý La Mã do Công Đồng Triđentinô đề ra, cũng viết: 
“Bằng cụm từ “Sống Lại” ta hiểu được không chỉ mỗi một điều là Đức Kitô đã trỗi dậy từ 
cõi chết mà thôi, nhưng Ngài còn tự trỗi dậy do quyền uy sức mạnh và cung cách của 
riêng Ngài. Cung cách và quyền uy ấy chỉ mình Ngài mới có được. Chính Ngài đã khẳng 
định điều này qua Tin Mừng do thánh Gioan viết: “Sở dĩ Chúa Cha yêu mến Tôi, vì Tôi 
hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của Tôi, không ai lấy đi được, nhưng 
chính Tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng 
sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha Tôi mà Tôi nhận được (Ga 10: 17-18).” (x.Lm John 
Flader The Catholic Weekly ngày 12/4/2009, tr. 10)  
 
 Nói về “Sống lại” theo ngôn ngữ nhà Đạo, là nói và hiểu như thế. Nhưng, nói và 
hát ý/lời về “sống lại” theo ngôn ngữ ngoài đời, là nói và hát như quả quyết của nghệ sĩ 
như sau: 
 

“Nhưng hết rồi ngày tháng mặn ngọt bùi. 
Em ở đâu hỡi người em rất nhớ. 
Trời Paris nào có lụa Hà Đông. 

Bao năm qua khi tình giá trong lòng 
Tôi lang thang bên cuộc đời vội vã. 

Ngày tháng, đã cho ta xa nhau một thời 
Đi vắng ngắt khi ta xa nhau một đời 
Người yêu ơi xin giữ cho em nụ cười 
Vì đời ta rồi sẽ mãi có nhau bền lâu.” 

(Ngô Thuỵ Miên – bđd) 
 
 Kể ra thì, nói và hát như nghệ sĩ ngoài đời, đâu là hát và nói về sự “sống lại” của 
con người như ta hiểu. Cũng thế, nói về cuộc Vượt Qua và Sống Lại của Đức Giêsu mà 
lại hát và nói như nghệ sĩ, kể ra cũng hơi kỳ. Nhưng có hát và nói như thế mới cảm 
thông được thắc mắc cũng như hỏi han qua bao năm tháng về Sống Lại. Hỏi và đáp, về 
Chúa Sống Lại cho rõ nghĩa hơn, có lẽ nên về với lời đáp rất ý nghĩa của đấng bậc 
chuyên môn về chú giải hồi xưa ấy, là cố giáo sư Kinh thánh Nguyễn Thế Thuấn,DCCT 
như sau: 
 

“Hỏi rằng Tân Uớc nói gì về sự Sống Lại của Chúa Kitô thì: tựu chung ta có thể 
toát yếu như thế này: Sự sống lại không chỉ là một thây chết được hồi dương (như đã 
xảy ra với Ladarô) -cũng không phải là hồn bất tử từ nay sống hoàn toàn theo tính 
thiêng liêng hoặc nơi thực-hữu của linh hồn, hoặc nơi thanh danh con người truyền cho 
hậu thế; nhưng cốt thiết là Con Thiên Chúa làm người nay nhập vào với Vinh Quang 
Thiên Chúa: 



 -Đức Kitô được tôn dương là Chúa, nay ngự bên hữu Thiên Chúa Cha; 
 -Ngay cả với thực-hữu xác thể và lịch sử của Ngài; 
 -Sau khi Ngài chết trên thập giá. 
Các kiểu nói của ta xưa nay là dựa vào những gì tương tợ xảy đến giữa loài người. Tất 
nhiên là nó què quặt không đủ để diễn tả một điều không thấy có ở đâu giữa loài người. 
Nhưng ngang qua những lời giới hạn đó, chúng ta quả quyết được trong lòng tin cái sự 
thực nhiệm mầu cốt thiết là Đức Kitô đã nhập vào với vinh quang Thiên Chúa.” (x. Lm 
Yuse Nguyễn Thế Thuấn CSsR, Sách Thánh và Mạc Khải Cứu Rỗi, Tài liệu giảng huấn 
phổ biến nội bộ tr. 89)    
 
 Nói về Đức Kitô Vượt qua mới nghe sơ tưởng đã hiểu, nhưng hơi khó. Nói về 
Chúa Sống Lại thuận theo ý Cha, để nhập vào với Vinh Quang của Cha, còn khó hơn. 
Bởi, ngay như trong kinh Tin Kính ta đọc hằng tuần vào Tiệc Thánh, có khi con người 
chỉ đọc mà không hiểu rõ, thì làm sao có thể hiểu được sự-kiện trọng-điểm của niềm tin 
là Chúa Sống Lại rất thực thụ và chính đáng! 
 Nói theo ngôn ngữ nhà chú giải, là nói cũng khá dài nhưng lại khó nắm vững. 
Tuy nhiên, có nói như thế mới đúng bài bản thần học rất thánh kinh. Nói về sự “Sống lại” 
của Đức Chúa theo thánh kinh, là nói một cách nghiêm chỉnh bằng ngôn từ cao siêu 
nhiệm mầu, tuy xa vời đầu óc của quần chúng vốn bình dân, đa phần không được học 
rộng biết nhiều. 
 Chính vì thế, nên cha giáo Nguyễn Thế Thuấn sẽ còn diễn giải dài dài ý niệm 
“Sống lại” là để đưa thần học Phục Sinh vào với mầu nhiệm cứu rỗi, như Hội thánh từng 
cảm nhận để rồi mọi người sẽ nắm vững sự kiện Chúa vẫn sống theo cung cách rất mới 
mẻ. Bần đạo còn nhớ: cha giáo Nguyễn Thế Thuấn có lần nói: “Chúa Sống lại, không có 
nghĩa là Ngài trở về lại với đời sống rất phàm trần một lần nữa, như khi trước. Nhưng, 
nói như thế, phải hiểu là: Chúa đã thuộc về thế giới của Thiên Chúa, rất cánh chung.    
 Nói nôm na, là khẳng định rằng: Đức Kitô sống lại chính là Ngài về với thế giới 
của Chúa Cha, tức đi vào sinh hoạt của thế giới mới mẻ. Có như thế, ta mới được Chúa 
dẫn đưa vào thế giới có giá trị khác hẳn giá trị ở chốn gian trần. Bởi thế nên, thay vì hỏi: 
Đức Kitô sống lại có nghĩa lý gì đối với thế giới gian trần, hãy làm như thánh Phaolô 
từng khẳng định với giáo dân Rôma, qua lập luận rất ư là chắc nịch: 
 

“Đức Giê-su chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta 
và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại 
để chúng ta được nên công chính.” 
(Rm 4: 25) 

 
 Và, cha giáo Kinh thánh lại đã tóm tắt những điều mình trích dẫn bằng một  giải 
thích tóm tắt, rằng: 
 

“Màu nhiệm sống lại đích thực là trọng tâm ý nghĩa của niềm tin ta có. Bằng vào 
sự kiện này, Đức Kitô cho ta thấy Thiên Chúa đã yêu thương cứu rỗi con người nhờ vào 
sự sống lại vinh quang của Ngài; và từ đó, mọi sinh họat của Kitô-hữu và toàn thể nhân 
lọai mới có nghĩa và mới kéo dài đến cõi miên trường. Điều đó cũng là trọng tâm của 
toàn bộ mặc khải nơi Tân Ước, cũng như niềm tin của Hội thánh.” (x. Lm Nguyễn Thế 
Tuấn, bđd tr.90) 
 
 Nói theo cung cách của đấng bậc chú giải ở nhà Đạo thì nói như hế. Và, nói theo 
kiểu minh hoạ cho điều mà mọi người ở nhà Đạo vẫn còn tin, còn là nói và hát theo 
cung cách rất ngoài đời, như sau: 
 



    Tôi cất tiếng đàn hôm nay, 
    Và hát cho em bài hát Tình này, 
    Nắng Sài gòn xin em còn giữ trong tim 
    Xin vẫn còm mầu áo lụa Hà Đôn.” 
    (Ngô Thụy Miên – bđd) 
 
 Đúng thế. “Xin em còn giữ trong tim”, cả “Nắng Sàigòn” lẫn “màu áo lụa Hà 
Đông”... là giữ cho “bài hát Tình” của Chúa Kitô Phục Sinh, cũng rất đúng. Và, đúng hơn 
nữa khi bạn và tôi, ta lập lại lời của Đức Giáo Hoàng Bênêđíchtô 16 vẫn bảo rằng: 
“Thiên Chúa là Tình Yêu”, thì hôm nay, nghệ sĩ ở đời cũng đã và đang trân trọng hát 
“cho em bài hát Tình này”, bài hát Phục Sinh cũng rất tình và trân trọng.  
 Quả thật. Còn gì đẹp bằng Tình Chúa yêu thương thế giới nhân trần bằng sự 
Phục Sinh quang vinh ngõ hầu đưa con người vào với thế giới của Thiên Chúa có cứu 
rỗi, có “Bài hát Tình” còn giữ trong tim. Để tập trung nhấn mạnh ý chủ của Phục Sinh 
quang vinh, tưởng cũng nên nghe thêm ý kiến của đấng bậc thày dạy ở Hoa Kỳ, từng 
nói: 
 

“Nhà chú giải nổi tiếng là Rudolf Bultmann có lần viết: “Đức Giêsu đã trỗi dậy để 
đi vào điều mà mọi người gọi là “Kerygma” tức: đi vào niềm tin của tín hữu thời tiên 
khởi. Nói khác đi, những người theo chân Đức Kitô vẫn xác tín rằng Ngài vẫn luôn ở với 
họ, đó mới là Phục Sinh, rất đích thực. 

Nếu cứ đưa ra câu hỏi bảo rằng Phục sinh có thật không? Và hỏi thế là muốn nói 
chỉ mỗi thi hài đã hồi sinh mới có thể tạo được bằng chứng, và như thế tức là đã áp đặt 
tiêu chuẩn để thẩm định của trí tuệ lên trên nền văn hóa của huyền thọai và xảo giả 
trước khi khoa học được xất hiện.” (x. Robin R. Meyers, Easter as presence, not proof, 
Saving Jesus Christ from the Church, HarperOne 2009, tr. 76) 
 
 Thời Hội thánh tiên khởi, mọi con dân tín hữu Đức Kitô đều muốn biết xem Chúa 
có chết vì lỗi tội của con người trần gian không? Và, khi chết Chúa có được chôn cất 
đàng hòang và Ngài có trổi dậy sau  ngày ở dưới mồ hệt như Kinh Sách Cựu Ước từng 
ghi chép hay không?  
 
 “Nếu kẻ chết không sống lại,  

thì Đức Kitô đã không trỗi dậy.  
Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy,  
thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng,  
và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng.” 
(1Cr 15: 13-14) 

 
 Nói về sự Sống lại của Đức Kitô theo ngôn ngữ truyện kể, có thể cũng nên nói 
như sau: 
 
 

“Có lần sư tăng Wu Jincang từng hỏi Lục Tổ Huệ Năng, rằng: 
-Con đọc nhiều kinh rất nhiều năm, mà sao vẫn chưa nhập định và cũng không rành cho 
lắm. Vậy, xin ngài soi sáng cho con hiểu rõ. 
Lục Tổ Huệ Năng cầm quyển kinh rồi đưa cho đệ tử, và nói: 
-Ta không đọc được chữ. Con hãy cầm lấy quyển này mà đọc cho ta nghe. Ta sẽ giải 
thích giúp con hiểu. 
-Thế, Tổ không đọc được chữ sao ngài thông hiểu được mọi sự?   



-Chân lý ở đời là không dựa vào chữ nghĩa. Nó như trăng sao trên trời vậy. Trường hợp 
này, như ngón tay trỏ. Ngón tay của con chỉ vào mặt trăng, nhưng không phải là trăng 
con đang chỉ. Cứ ngắm nhìn mặt trăng thôi, thì đâu cần dùng ngón tay để chỉ, phải thế 
không con? Như thế là chân lý ở đời, không tuỳ thuộc vào sự hiểu biết của người biết 
đọc chữ hay không, mà là biết sống chân lý ấy, mà thôi. 
 
 Thì ra là như thế. Ở đâu cũng vậy. Chân lý ở đời cũng như sự thật trong Đạo, rất 
giống nhau. Bởi thế nên, muốn hiểu cho rõ thế nào là “Sống Lại” theo đúng tinh thần của 
Đạo, đều phải sống đích thực chân lý ấy mới hiểu được.   

Chân lý “Chúa Sống Lại” cũng thế. Người phàm ở đời, dù là con Chúa cũng chỉ 
có thể hiểu được mọi chân lý Chúa loan truyền, nếu biết sống thực Tin Mừng và làm 
theo lời Chúa thì mới thấu hiểu được tư tưởng và Tin Mừng cho đúng cách. Bởi thế 
nên, ở đâu cũng thế, bao giờ cũng vậy, chân lý là chân lý. Không cần chữ nghĩa cho 
nhiều mới hiểu, mà là cảm nhận và có quyết tâm. 

Trong quyết tâm như thế, bần đạo nay đề nghị bạn, đề nghị tôi, ta lại tiếp tục hát 
thêm câu của nghệ sĩ có hừng mà sống thực chân lý ngàn Chúa thực thi. Hát những 
câu rằng: 

 
   “Tôi cất tiếng đàn hôm nay 
   Và hát cho em bài hát Tình này. 
   Nắng Sài gòn xin em còn giữ trong tim, 
   Xin vẫn còn màu áo lụa Hà Đông…” 
   (Ngô Thuỵ Miên – bđd) 
 
Áo lụa hôm trước em mặc, vẫn là “giữ trong tim” bài hát “Tình này”. Bài hát ấy, 

có thể là Tình Chúa Sống lại vẫn yêu thương cả người anh người chị ở khắp nơi, trong 
cuộc đời. Và trong nhà Đạo một khi đã tin rồi, cả bạn và tôi, ta sẽ cứ thế mà “sống lại” 
cũng rất thực, như Chúa muốn. 

Tâm tình ấy, bạn và tôi, ta vẫn thấy bàng bạc, trải dàn nơi Tin Mừng có Lời Chúa 
vẫn không phai. Suốt mọi thời. Ở nhiều kiếp. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
vẫn xin hát và xin giữ 
bài hát Tình này 
Tình Sống Lại 
Của Đức Chúa 
và muôn người.  

 
  
 

3. “Một lần em có nói:” 

“Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này. 
Dù mùa đông chuyển mình, 

Và mưa gió đi về buồn rũ bên song” 
(Từ Công Phụng – Xứ Thâm Trầm) 

 (Rm 15: 1) 
 Nếu ta thay đổi tiếng “Em” rất đáng yêu ở trên thành “Niềm Tin” rất linh thiêng, 
thì bạn và tôi hẳn sẽ thấy ở nơi đó có niềm vui rất lạ và hấp dẫn.  
 



Sở dĩ bần đạo bọn tôi nảy ra ý nghĩ về chuyện đổi tên và chữ nghĩa ở trên là do 
tham dự đêm “Hát Cho Nhau” ở Sydney nghe giọng ca của hát sĩ Kim Ngân trình bày 
khá đạt bài “Xứ Thâm Trầm” của người nghệ sĩ vừa thoát chốn thâm trầm, nên có lời lẽ 
rất thấm như sau: 
 

“Em đến thật êm đềm  
            Như giấc mơ trong mùa Hạ 
            Mây trời lang thang ngoài khung trời vắng 
        Trên gót chân vương nhẹ nhàng 
      Em đến trong cơn dịu dàng 
            Lúc em đi từng giọt ngân vang trên vùng câm lặng 
      Một lần em có nói 
           Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này.” 

(Từ Công Phụng – bđd) 
 
 Nghe hát sĩ hôm ấy nhẹ nhàng hát bài “Xứ Thâm Trầm”, bần đạo liên tưởng đến 
lời thánh nhân hiền lành dạo ấy cũng có lời thâm trầm nhủ với dân con đạo hữu ở Rôma 
như sau: 
 
 “Bổn phận của chúng ta,  

những người có đức tin vững mạnh,  
là phải nâng đỡ những người yếu đuối,  
(tức những người) không có đức tin vững mạnh,  
chứ không phải chiều theo sở thích của mình.” 
(Rm 15: 1) 

 
 Quả thế. Nhiều lúc bần đạo cũng quên mất là mình còn có bổn phận nâng đỡ kẻ 
yếu đuối, có đức tin không vững mạnh đủ, nên cứ thế quẩn quanh với ý nghĩ “chiều theo 
sở thích tư riêng của mình.”  
 Xét cho kỹ, người người còn thấy: sở thích riêng tư của mỗi người đều ra như vô 
hạn. Trong khi đó, bản chất con người hoàn toàn vô hạn. Vô hạn, cả trong mầm sống 
rất “gien”. Bởi, “gien” mầm của con người đều không hoàn hảo. Ngay đến chất DNA của 
mỗi người cũng đã có vài hợp chất trộn lẫn với mầm “gien” của người khác, vật khác. 
Trộn với mầm của cha mẹ, giòng họ hào kiệt, rất anh hùng nữa. 
 
 Còn nhớ, Tin Mừng của thánh sử cũng từng nói: sở thích riêng không tồn tại 
nhưng niềm tin căn bản lại đứng vững. Chính đó là sự khác biệt giữa cái tồn tại và hư 
mất. Có lẽ vì thế mà nghệ sĩ trên lại hát thêm: 
 
“Một lần em có nói: 
Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này, 
Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này. 
Sẽ không còn ngàn kiếp truân chuyên, 
Và hết nhân duyên. 
Tôi trở về kết đọng linh hồn, 
Làm mặt đá xây hồ lãng quên.” 
(Từ Công Phụng – bđd) 
 
 Hát lên ca từ nghệ sĩ viết, không phải để tin như đinh đóng cột; mà, để từ đó, ta 
tìm đến “nhân duyên” những là “kết đọng linh hồn”, mà tồn tại. Để rồi, cứ thế ta làm “mặt 
đá xây hồ lãng quên”. 



 
 Hôm nay đây, nhân lúc nghe lại ca từ người nghệ sĩ viết, bần đạo lại thấy “hồ 
lãng quên” của riêng mình đã tràn bờ, chảy lênh láng. Nên chẳng còn nhớ “những người 
yếu đuối” ở đời, vẫn chờ một quyết tâm từ nơi mình. Quyết, là quyết ra tay hành xử như 
người có niềm tin thực hiện bổn phận rất nhỏ, là: đi vào trọng tâm niềm tin-yêu thần 
thánh mà tranh đấu để người người có sự đồng đều hầu vui sống, với người. 
 
 Thật sự mà nói, sống niềm tin-yêu trong đời, không chỉ sống với ưu tư tiếp cận 
Chúa và quan tâm đến sở thích riêng của mình, thôi. Nhưng, còn biết rằng Chúa vẫn 
muốn ta tạo dựng thế giới không chỉ dính líu chuyện tư riêng, tức quan tâm đến người 
khác chứ không như lối sống bỏ mặc cho ai rơi vào cảnh nghèo đói, tù tội. 
 
 Có niềm tin Kitô-giáo, là có được niềm ưu tư bận tâm lo cho những người bị giới 
chức cầm quyền vẫn đưa vào đời đói khát, chèn ép, để sống không ra người. Sống có 
niềm tin Chúa ban, là sống có ưu tư, chăm sóc hoặc để tâm đến vấn đề xã hội. Biết đem 
hoà bình đến với mọi người. Sống ý thức tạo môi trường thoải mái, vô tư, thích đáng để 
người người có cơ hội chứng tỏ kỹ năng của riêng họ. 
 
 Sống có niềm tin, là tin rằng Đức Chúa của mình không đơn giản chỉ yêu thương 
mỗi cá thể “người” hoặc mỗi dân con được chọn để ban niềm tin riêng mà là tất cả mọi 
người không phân biệt tôn giáo, sắc tộc vì “yêu-thương-thế-gian” nên Ngài đã ban Con 
Một Ngài đến với dân con mọi người để họ có thể chứng tỏ tình thương yêu Ngài đem 
đến, trên thực tế. 
 
 Chúa muốn mỗi người và mọi người trên thế giới có khả năng thụ hưởng ngang 
bằng nhau niềm vui chân-thiện-mỹ Ngài ban tặng để họ có thể cải thiện nếp sống độ 
lượng trong “thế gian” có nhiều điều cần được cải thiện. Thế gian ấy, ngày hôm nay 
đây, còn dẫy đầy nhiều ham hố, bất công, tranh giành, trù dập khiến người người cứ hãi 
sợ. 
 
 Sống niềm tin, còn là sống làm sao để mỗi lần nghe bạn mình hát to ca từ ở 
dưới, sẽ nhớ mà về với thế gian, như sau: 
 
“Một lần em có nói: 
Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này, 
Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này. 
Dù mùa đông chuyển mình, 
Và mưa gió đi về buồn rũ bên song.” 
(Từ Công Phụng – bđd) 
 
 Hát lời ca như thế, còn để bảo rằng: Thiên Chúa tạo dựng con người là để họ có 
cơ hội ngang đồng mà sống cùng nhau, dù không giống nhau. Sống đúng tư cách của 
con-người-là-hình-ảnh-của-Thiên-Chúa. Sống đúng qui cách của những người có được 
niềm tin theo chân Chúa, tức: sống rất mực theo cung cách không xử sự với người khác 
như đồ chơi, phẩm vật; mà như nhân vị có đầy phẩm giá, rất tư cách. Sống đúng tư 
cách của kẻ tin vào Chúa, còn là sống có công tâm, vô tư, chính đáng. Là, không bao 
giờ hành hạ bất kỳ ai, dù họ có làm sai hoặc khác chánh kiến/lập trường chính trị. Sống 
vô tư, như thể mình không chủ ý chỉ khai thác thông tin, tiền bạc hoặc xác dục. 
 Sống công tâm, là đảm bảo cho mọi người có quyền và cơ hội hưởng thụ đồng 
đều điều kiện sống rất cần thiết để phát triển con người họ như nhân vị. Sống, đúng 
nhân vị, chứ không là con số hoặc giá áo, túi cơm. Có cơ hội đồng đều để sống và 



hưởng thụ nhiều thứ, như: thực phẩm, cơ ngơi, công việc, nền giáo dục và sự tự do tạo 
cuộc sống theo ý mình. Sống chính đáng, là dám phụng thờ và tin vào Đấng mình chọn 
lựa làm Bề Trên, Ân Nhân. Là, có tự do gầy dựng gia đình thể theo nền văn hoá hoặc 
cung cách của riêng mình, và có tự do đóng góp của cải, tài năng, trí tuệ hoặc vật chất 
cho xã hội. 
 
 Sống niềm tin, là sống và hát được những lời ca mà người nghệ sĩ gói ghém vào 
câu thơ ở dưới: 
 
“Thôi, ngủ đi em, ngủ đi em. 
Cho tuổi này hết ưu phiền 
Tôi trở về xứ thâm trầm, 
Một mình sống âm thầm. 
Hoài đợi chuyến xe nào, 
Một lần đã qua. 
Đời chúng ta để lại dấu chân, người đã quên 
Còn thắp lên, ngời sáng tình xưa.” 
(Từ Công Phụng – bđd) 
 
 “Về xứ thâm trầm”, “một mình sống âm thầm” trong niềm tin, là sử dụng tài 
nguyên riêng tây để giúp mọi người, mọi nhân vị có được cơ hội thuận tiện mà phát  
triển. Phát huy và triển khai kỹ năng tư riêng của mỗi mình dù người ấy dở hơn mình. 
Sống và sử dụng tài năng riêng tư để giúp mọi người, mọi gia đình hoặc thánh hội cho 
đúng chức năng, đạt đúng phúc lợi và thể hiện đúng con người họ. Để rồi, họ cũng như 
ta, sẽ có trách nhiệm về cuộc sống cũng như sinh hoạt cộng đoàn trong đó mình cũng 
như họ đều có cơ hội ngang bằng, đồng đều. 
 
 Cộng đoàn kẻ tin vào Chúa, là những người có quyết tâm tác tạo cuộc sống tốt 
đẹp cho mọi người, trong xã hội. Bởi, một khi mọi người đã quyết tâm tạo cuộc sống xã 
hội cho đẹp, tức đã biết tôn trọng thế gian trong đó người người vẫn cứ sống. Thế giới 
hôm nay có rất nhiều người còn “nghèo rớt mồng tơi”, vẫn làm những công việc nguy 
hiểm đến tính mạng. Vẫn chui rúc ở đâu đó, xó xỉnh này nọ thiếu vệ sinh, thiếu cả điều 
kiện tối thiểu để sống cho ra sống. Để sống đúng phẩm cách con người. 
 
 Sống như người tin vào Thiên Chúa an bình và công chính, là sống có cổ võ 
nguyên tắc làm nền cho một xã hội trong sạch. Xã hội, luôn đề cao tinh thương yêu, đỡ 
đần, giùm giúp bất cứ ai. Sống, để còn dìu nhau vào xã hội có lý tưởng; ở nơi đó, không 
còn cảnh người ám hại người. Không còn cảnh tượng ghét ghen, giành giựt, vị kỷ. 
 
 Sống có niềm tin an vui, là sống có mình và có người, vẫn nhớ nhau. Nghĩ đến 
nhau. Dù, là bạn bè/người thân hay chỉ là người dưng khác họ, như truyện kể để minh 
hoạ một lập trường, rất như sau đây: 
 

“Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là trò cười của bạn bè, vì tôi rất dở trong khả năng tìm 
đường. Có lần, một người bạn của tôi đã hài hước nói: “Hy vọng lối lên Thiên Đường 
cũng có bảng chỉ dẫn, nếu không thì chắc là cậu sẽ lạc mất”.  

Tôi cười:  
- Tớ chỉ cần tìm một ngọn đồi có hàng rào nhiều cây hoa giấy - Và khi bạn tôi 

nhíu mày suy nghĩ để xem đó là cái gì, thì tôi kể cho anh ta nghe câu chuyện về ông bố 
của tôi. 



Ông bà nội tôi rất nghèo, bố và 5 anh em trai phải cố gắng ghê gớm lắm mới tồn 
tại. Chính thời thơ ấu đó đã làm cho bố tôi trở nên cứng rắn. Khi anh em chúng tôi nhận 
ra rằng những đứa cùng lớp với mình đều được bố mẹ cho tiền tiêu vặt, chúng tôi bèn 
hỏi xin bố tiền.  

Bố bình thản đáp :  
- Nếu các con đã đủ lớn để xin tiền thì các con cũng đủ lớn để kiếm tiền. Và thế 

là, chúng tôi đi làm đủ các việc vặt cho khu phố, như dọn vườn hoặc lau nhà. Bố không 
bao giờ hỏi về số tiền mà chúng tôi kiếm được, cũng không bao giờ khen. 

Khi chúng tôi lớn lên, đi học khá xa nhà. Không có xe riêng, chúng tôi phải đi xe 
bus. Dù bến xe bus cách nhà tới gần 2 cây số, cả vào những ngày mưa gió bão bùng, 
bố tôi cũng chẳng bao giờ lái xe ra đón. Nếu ai đó càu nhàu (anh trai tôi vẫn càu nhàu 
suốt), bố sẽ nói nghiêm khắc:  

- Chân các con để làm gì? 
Còn tôi thì không ngại đi bộ cho bằng nỗi sợ đi một mình dọc đường cao tốc 

vắng vẻ, vòng một vòng rồi mới có đường đi lên đồi để về nhà. Tôi thấy tủi thân vì 
dường như bố tôi chẳng quan tâm gì đến sự an toàn của tôi. Nhưng cảm xúc đó biến 
mất vào buổi tối mùa hè… Đó là ngày khá mệt mỏi với những bài thi dài làm tôi kiệt sức. 
Tôi chỉ muốn về nhà nằm dài ra ngủ. Khi xe bus dừng ở trạm cuối, tôi xốc lại cái balô 
đầy ụ sách, chuẩn bị đi bộ một chặng dài.  

Tôi đi dọc theo đường cao tốc ở dưới chân đồi, cho đến khi nhìn thấy một hàng 
rào nhiều hoa giấy chạy dọc theo con đường lên đồi dẫn tới nhà tôi. Lúc nào tôi cũng 
thấy dễ chịu khi nhìn thấy cái hàng rào ấy, vì như thế có nghĩa là tôi sắp về đến nhà.  

Hôm đó, khi tôi vừa nhìn thấy đám hoa giấy thì trời bắt đầu mưa. Tôi ngồi xuống 
để nhét mấy cuốn sách đang cầm trên tay vào balô, rồi lấy cây dù ra. Khi đứng dậy, tôi 
chợt nhìn thấy cái gì đó màu xám đang di chuyển dọc hàng rào. Nheo mắt nhìn kỹ, tôi 
nhận ra đó chính là cái nón của bố tôi. Và tôi biết - mỗi ngày tôi về nhà, bố đều đứng 
trên đồi, sau dãy hàng rào để quan sát, cho đến khi bố biết tôi về nhà an toàn rồi mới 
thôi. Tôi lau nước mắt chợt chạy dài trên đôi má. Thì ra, bố vẫn quan tâm đến tôi mà có 
bao giờ tôi biết được chuyện đó.  

Hôm ấy, về đến nhà, tôi thấy bố đang ngồi trên ghế bành giả vờ như không biết 
gì, bằng một giọng thản nhiên bố hỏi:  

- Về rồi hả con?...  
“Cậu thấy đấy”  
- Tôi kết thúc câu chuyện kể cho bạn mình nghe- “Tớ chẳng cần lo là có tìm thấy 

con đường dẫn đến Thiên Đàng hay không”. 
Nhiều người vẫn nói: Thiên Đường là khi bạn thấy được ánh sáng ở cuối đường 

hầm, hoặc chùm sáng trên cao. Nhưng, tôi lại nghĩ: khi tôi nhìn thấy dãy hàng rào đầy 
hoa giấy dẫn lên đồi, và bố tôi đang đợi ở trên đỉnh đồi rồi nói: “Về rồi đấy hả con?...” 
Thế đó, là Thiên Đường của bọn tôi…. 
 
 Vâng. Đúng thế. Thiên Đường, hay còn gọi là “thế gian” của nhà Đạo bọn tôi, 
vẫn cứ thế. Vẫn cứ nói và cứ hát những câu thơ, rất giản dị, rằng:   
        

“Em đến trong cơn dịu dàng, 
            Lúc em đi từng giọt ngân vang trên vùng câm lặng. 
      Một lần em có nói: 
           Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này.” 

(Từ Công Phụng – bđd) 
 
 Với riêng tôi và nhiều người, thì “về xứ thâm trầm” có “giọt ngân vang”, “trong 
dơn dịu dàng” ấy vẫn không xa “cuộc đời này” là mấy. Vẫn cứ như Thiên Đường ở trần 



gian, hay “thế gian” của bọn mình vẫn cứ thế. Vẫn còn đó, những ước ao của một xã hội 
gồm những an bình, hiền hoà, đầy công lý.  
 Xã hội ấy, vẫn còn thấy âm vang của lời thơ rất thâm trầm, tràn đầy những ý tứ 
và ý từ như: 
 
“Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này, 
Về xứ thâm trầm xa cuộc đời này. 
Sẽ không còn ngàn kiếp truân chuyên, 
Và hết nhân duyên…” 
(Từ Công Phụng – bđd) 
 

Nhưng thực sự, thì xứ ấy, nhân duyên này vẫn ở trong tâm can người nhà Đạo, 
hôm nay và mai ngày, mãi mãi rất nhiều đời. Của con người mà mình không hay biết đó 
thôi. 

 
 Trần Ngọc Mười Hai 
 vẫn còn tin  
 những chuyện như thế 
 đã và đang xảy ra hôm nay. 
 Rất mai ngày, ở trần thế. 
  

4. “Bình yên một thoáng cho tim mềm,” 
“Bình yên ta vào đêm.” 
(Quốc Bảo – Bình Yên) 

(St 1: 1-2) 
Thập niên ’60 mà ngồi nghe lại câu thơ trên, hẳn người người cũng như tôi đây 

cứ là vui triền miên, rất “bình yên”, suốt một đời! 
Cũng vào thập niên năm ấy, Học viện Dòng Chúa Cứu…Chuộc của bần đạo rộ 

lên không ít bầu khí “bình yên”, cũng giống thế. Nếu phải kể, thì bần đạo đây chẳng biết 
tìm đâu ra giấy bút để kể cho hết, bấy nhiêu chuyện xưa cũ. Thôi thì bần đạo chỉ xin ghi 
lại ở đây đôi ba sự kiện ít thấy, để cho vui. Ngoài việc ít thấy là sự chào đời của ban 
Hallêluyah “Ca Vào Đời” rồi lại đến sự kiện các lớp đàn anh được ra nước ngoài thụ 
huấn các môn triết/thần, cũng khá nhiều.  

Bần đạo còn nhớ, phần đông anh em du học/thực tập, là để học thần học Kinh 
thánh. Tuy rằng, cũng có địa hạt khác mà đàn anh hăng say không ít, là: tham gia nhóm 
hội vẫn được gọi là “Thanh Sinh Công” (tiếng Pháp là JEC, tức: Jeunes Étudiants 
Catholiques) và “Thanh Lao Công” (JOC, tức: Jeunes Ouvriers Catholiques).  

Ở Pháp khi đó còn có hiện tượng khá lạ, là: các cụ cứ là đổ xô nhau tìm đến với 
tác giả Gilbert Cesbron từng viết cuốn “Les Saints vont en enfer” (tạm dịch là: “Thánh 
nhân dồn về chốn hoả ngục”) để làm gì thì bần đạo đây chẳng rõ, chỉ hiểu loáng thoáng 
mỗi điều, là: muốn rao giảng cho giới thợ thuyền thì phải quyết tâm trở nên như họ, tức: 
sống và làm việc với họ. Thì ra, ý nghĩa của quyết tâm này từa tựa câu ca ở bên dưới:  

 
“Bình yên để đóa hoa ra chào 
Bình yên để trăng cao 
Bình yên để sóng nâng niu bờ 
Bình yên không ngờ 
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.” 
(Quốc Bảo – bđd) 

 



 Thật ra thì, mức độ hiểu biết thi ca/âm nhạc của bần đạo chưa gọi là tạm đủ để 
cảm nhận giòng chảy nảy sinh ở bên trên. Duy có điều, là: chừng như lòng người thuở 
ấy rất hăng say nhưng nay lại ra như nguội lạnh, khô cứng, rất đứng tuổi. Nên không 
còn say sưa như giới trẻ bây giờ dám xả thân vào chốn ít người héo lánh, kể cả âm 
nhạc. 

Và hôm nay, có say sưa ưa bộc phát với loại nhạc của giới trẻ thời đại, mới hát 
những ý/lời hoặc giai điệu lên lên/xuống xuống rất thất thường đến cực “bạo”, như: 

 
“Bình yên để gió đưa em về 
Bình yên ta chờ nghe 
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình 
Chờ nghe tình lung linh 
Bình yên để nắng soi môi thơm 
Bình yên ta mừng 
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng 
Mừng em đã biết xót thương tình yêu.” 

(Quốc Bảo – bđd) 
 
 Quả có thế. Bần đạo đây, tuy chưa cảm nhận hết cái hay/đẹp của giòng chảy âm 
nhạc thời thượng sáng tác theo thể loại Blues, Swing, hoặc Jazz của nước ngoài. Và có 
lẽ, vì nhạc trẻ của thế hệ mới hôm nay lại có điệu ru nghe qua tưởng như “tối hù”, 
nhưng nghe thật kỹ lại thấy lời ru có dáng dấp rất không cũ: 
 
“Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa 
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau 
Như một câu hát ứa ra từ tim 
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên 
Để quên hết khó khăn chia lìa.” 

(Quốc Bảo – bđd) 
 
 Quả cũng đúng. Đi vào giòng đời, có “khó khăn chia lìa” thì cũng xin “tặng nhau 
nhé tiếng nghe hồn nhiên”, để “quên hết khó khăn chia lìa.” Và, bà con hôm nay tặng 
cho nhau những gì đây, khi thấy: đời đi Đạo, cái khó trong nhiều cái khó là biết dung 
hoà cuộc sống nhà Đạo có tin và yêu để đồng hành và hội nhập nền khoa học khô 
cứng, nhiều biện chứng? 
 Lớp người có tuổi cũng như bần đạo, hễ cứ đụng đến khoa học và niềm tin là đã 
thấy hơi bị khô, rất khó hợp. Còn giới trẻ vẫn thấy đó là chuyện ở đời, khó tránh né. Để 
dẫn chứng, bần đạo xin mượn ý/lời của bạn trẻ ở Sydney có đôi giòng cảm nhận mà 
bần đạo vừa “chộp” được, như sau: 
 
“Nói về vấn đề có liên quan đến khoa học và niềm tin, thì vô cùng. Chỉ biết là: từ thời 
xưa, người Ấn Độ cũng băn khoăn không kém khi đi tìm cho mình đáp án cho luận đề cổ 
lỗ nhất của nhân loại, cổ hơn cả cổ sử. Đó là câu hỏi: vũ trụ là gì? Vũ trụ từ đâu mà có? 
Loài người từ đâu đến? Do ai tạo ra? Khi chết đi về đâu?... Đó là những câu hỏi khá 
hiểm hóc. Những vấn đề thú vị của khoa học tự nhiên và triết học mà có lẽ con người sẽ 
không bao giờ có được câu trả lời chung cuộc, dù ban đầu chúng xem ra không mấy 
thiết thực, có khi còn ngớ ngẫn nữa. Lịch sử tư duy của loài người cho thấy: khoa học tự 
nhiên và triết học luôn tìm cách lý giải vấn đề này và từng bước rồi từng bước đi từ giản 
đơn đến phức tạp, từ chỗ thô sơ đến tinh vi, tế nhị. Hai ngành luôn hỗ trợ nhau, vẫn là 
tiền đề để giúp nhau phát triển… 

 



Ấn Độ, hồi thế kỷ thứ 15 đã khai sinh ra tôn giáo cải cách nhằm giải thích các hiện 
tượng siêu hình có niềm tin tôn giáo kể trên, dưới góc nhìn khoa học hợp lý hơn, thay vì 
chỉ biết mù quáng tin một cách tuyệt đối mà không vận dụng bộ óc suy luận của mình để 
phán đoán sự việc hiện hữu trên thế gian. Đó là đạo Sikh, do Guru Khai tổ Nanak sáng 
lập tại bang Punjab. Không giống như tôn giáo khác, đạo Sikh cho rằng đã đến lúc cần 
tách rời tôn giáo khỏi khoa học, thần học khỏi triết lý, điều mình tin tưởng khỏi nhận 
thức, ở bất cứ lãnh vực học thuật này khác. Theo họ, khoa học phải do lý tính hoặc khả 
năng suy luận tạo ra, và phải được kiểm chứng bằng kết quả thử nghiệm, chứ không chỉ 
dựa vào niềm tin mà thôi. 
 
Đây là ý tưởng vô cùng mới mẻ, nhằm đả kích các quan điểm thần học chính thống đã 
khuynh loát lên đời sống tâm linh nhân loại lúc bấy giờ. Đến thời điểm đạo Sikh ra đời, ở 
Phương Đông cũng như phương Tây, con người mặc nhiên chấp nhận định luật bất 
thành văn cho rằng niềm tin và khoa học là hai khái niệm đồng nhất không thể tách rời, 
trong đó mọi vật được xem như hình ảnh và dấu ấn của Thượng Đế hiện hữu ở cõi trần. 
Từ triết gia Plato người Hy Lạp mà nền văn minh Kitô giáo Tây Phương dựa làm nền 
tảng, cho đến Ấn giáo thuỷ tổ của triết học Ấn Độ, hoặc Khổng giáo ở Trung Hoa, tất cả 
đều không thoát khỏi qui luật bất biến này. Nay, nhờ luồng tư tưởng mới, do đạo Sikh đề 
xướng, một phong trào canh tân tôn giáo đã nhanh chóng bùng nổ khắp Ấn Độ, và qua 
ngả Ả Rập để du nhập Âu Châu. 
 
Các biến động này đã buộc các giáo hội trên thế giới phải đối phó với những vấn đề hết 
sức nan giải và có khả năng bị xã hội cô lập nếu không trả lời thoả đáng các vấn đề thời 
đại. Những mâu thuẫn một bên là lý tính và bên kia là niềm tin, chính quyền nhiều nước 
không thể làm gì khác hơn là đàn áp tôn giáo cách mãnh liệt. Điều này đưa đến hai thái 
cực ở thế đối chọi giữa hai hệ tư tưởng Đông phương và Tây phương. Kể từ đó, tôn giáo 
và khoa học không thể dung hoà với nhau được, mà cuộc chiến giữa hai khuynh hướng 
canh tân và bảo thủ vẫn tiếp diễn hàng ngày mãi đến nay. 
 
Giáo lý cốt tuỷ của đạo Sikh dựa trên tín điều mà Guru Sáng Tổ Nanak và 9 vị Guru Thế 
Tổ khác truyền lại qua bộ kinh cơ bản là Adi Granth, còn gọi là Guru Granth Sahib. Tín 
đồ đạo Sikh chỉ tôn thờ duy nhất có một vị thần thôi, đó là Chúa Trời hay Thượng Đế, 
trong đó vũ trụ, con người, lý tính và niềm tin đều bắt nguồn từ Thượng Đế cả. Con 
người nhận thức thực tại bằng ánh dọi từ Thượng Đế. Thượng Đế tạo nên vũ trụ, cũng 
như con người tạo ra dụng cụ, rồi sử dụng chúng, như nghệ nhân tạo tác phẩm nghệ 
thuật bằng ý chí và quyết tâm của mình. Thượng Đế tạo vũ trụ và các ‘đơn vị’ (thí dụ một 
con người, đoá hoa hồng hay con lừa) sống trong vũ trụ đó với tính cá thể riêng, nhưng 
mang hình ảnh và tính chất như Ngài. Thượng Đế, với sức sáng tạo vô biên, đã tạo 
dựng mọi ‘đơn vị’ theo cách thức riêng của Ngài và để chúng phát triển rất tự nhiên theo 
quy luật do Ngài đặt ra. Khi cần thiết, Thượng Đế có thể trực tiếp can thiệp vào thực tại 
và đó là lý do có ‘phép lạ nhiệm mầu’. 
 
Tuy nhiên, cũng đạo lý này khi truyền đạt vào Phương Tây thì lại đi đến kết luận khác 
hẳn với hệ thống tư tưởng Ấn Độ và triết học Đông Phương. Giới trí thức Âu Châu thời 
đó bèn đem ra bàn luận về học thuyết của triết gia cổ đại Hy Lạp là Aristotle, vốn có 
nhiều nét giống với tư tưởng đạo Sikh bị họ lãng quên ở Âu Châu suốt hơn 1500 năm. 
Sau này được thánh Tôma Akinô đúc kết thành triết thuyết hoàn chỉnh, làm nền cho 
Giáo hội Chúa suốt nhiều thế kỷ, giúp Giáo hội vượt qua bao sóng gió, thử thách đến từ 
các thế lực đối nghịch. Từ đó, Giáo hội Tây Phương ra thông cáo chính thức về quan 
điểm của mình đối với các vấn đề có liên quan đến thần học và tôn giáo, đến khoa học 
và triết học, đến niềm tin và nhận thức, trên cơ sở bảo rằng: trái đất cũng như con người 



do Thượng Đế tạo, đang sinh trưởng trên mặt đất, là trung tâm vũ trụ, trung tâm của thế 
giới muôn loài. Con người là hiện thân của Thượng Đế đương nhiên được xem là chúa 
tể muôn loài ở trái đất, điều đó trở thành cái cớ để người Châu Âu chinh phục và thám 
hiểm thế giới…” (trích Một vài cảm nghiệm nhân chuyến đi thăm Ấn Độ năm 2009 do 
Anthony Quốc Trần, Sydney ghi lại) 
 

Về niềm tin và khoa học theo lịch sử dưới tầm nhìn của người trẻ ở Sydney 
chuyên tra cứu sử Ấn Độ, là như thế. Tức: như một nhận định thông thoáng trong muôn 
ngàn nhận xét, vẫn có giới hạn. Nói về vũ trụ vạn vật theo cung cách cổ sử Do thái, là 
nói và viết như sau: 

 
“Từ khởi thủy,  
Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất. 
Đất thời trống không mông quạnh, 
và tối tăm trên mặt uông mang 
và khí thần là là trên mặt nước.” 
(Sáng thế ký 1: 1-2) 
 
Dẫn giải chương đầu sách Khởi nguyên, cha giáo Giuse Nguyễn Thế Thuấn 

CSsR, có viết: 
 

“5 quyển đầu của Cựu Ước làm thành một khối mà người Do thái gọi chung là “Torah”, 
tiếng Hipri này thường được dịch là Lề Luật, nhưng đúng nghĩa hơn phải dịch là Giáo 
điều... ” 
 
“Mười một chương đầu của sách Khởi Nguyên nên được để riêng. Qua việc tả lại nguồn 
gốc loài người, với một lối hành văn đơn giản và nhiều hình ảnh hợp với tâm não của 
một dân chưa được mở mang mấy, các chương này đưa ra những chân lý căn bản của 
kế đồ Cứu Chuộc: Thiên Chúa tạo dựng vào buổi đầu thời gian, việc can thiệp đặc biệt 
của Thiên Chúa trong sự xuất hiện của con người, nam và nữ, tính cách thống nhất của 
loài người, tội của tổ tiên tiên-khởi, sự sa ngã và những khổ đau, coi như một hình phạt, 
được lưu truyền.” (x. Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR, Tiểu dẫn vào Kinh thánh, Kinh 
Thánh nxb Dòng Chúa Cứu Thế 1976 tr. XLIII, XLVI) 

   
Nói theo bài bản, thì như thế. Nhưng, bài bản và gì nữa cũng vẫn là bản và bài 

của ai đó, bởi người thời nay đều thấy khoa học và niềm tin luôn có xung đột khó tránh. 
Xung đột xảy đến từng ngày. Xung đột xảy đến lai rai. Bởi, với niềm tin Kitô giáo, Thiên 
Chúa là Đấng làm cho thế giới mở rộng thêm để người người kịp khám phá ra sự thật 
đúng/sai.  

Về phía Ngài, Chúa vẫn khích lệ con người đưa nhiều thắc mắc/hỏi han về thế 
giới với tương quan giữa Chúa và khoa học ngõ hầu củng cố một nhận thức. Nói cho 
cùng, khoa học và niềm tin vẫn như hai chị em cùng nhà mà lại sống riêng rẽ, nên vẫn 
có lập trường riêng tư, khác biệt. Mỗi bên có cơ hội khám phá ra bản chất của mình, 
nên tầm nhìn thường vẫn khác. 

Bảo rằng, ngay như anh em cùng nhà nhiều lúc còn đấu tranh giành phần thắng 
lợi về mình nữa, thay vì nhường nhịn nhau, hợp tác chung sống, huống hồ là khoa học 
và niềm tin cũng hành xử hệt như thế. Ngược giòng sử, người người thấy rõ hai sự kiện 
nói lên xung đột giữa hai chị em cùng nhà từng xảy đến với thế giới, rất khó chữa.  

Trước hết, là trường hợp của khoa học gia Galilêô hồi thế kỷ thứ 16 có liên quan 
đến chuyện trưng bằng chứng nói trái đất xoay quanh mặt trời. Trong khi đó, Hội thánh 
lại giải thích khoa thiên văn theo Kinh thánh quyết bảo rằng: trái đất là tâm điểm của vũ 



trụ. Cuối cùng, Hội thánh đành chọn giải pháp lên án Galilêô, để trấn an các nhà thần 
học. Về sau, Giáo triều biết là lối giải thích khoa học theo kiểu triết/thần của thời đó có 
sai sót, nhưng vì Galilêo vẫn muốn khoa học tách bạch khỏi mọi kềm chế của tôn giáo, 
nên mới thành chuyện. Galilêô bị hành hình và bị vạ tuyệt thông và chỉ được hồi phục 
danh dự qua lời xin lỗi của Hội thánh mới đây thôi. 

Thứ hai, là: xung đột nhằm vào thuyết tiến hoá do Darwin chủ xướng, vào thế kỷ 
thứ 19. Khi ấy, Darwin dựa vào nghiên cứu hoá-thạch, chủ trương con người tiến hoá 
qua tiến trình lựa lọc của thiên nhiên. Nghĩa là, mọi sinh thái xuất hiện trên trái đất 
không là thọ tạo riêng rẽ, nhưng là thành phần của chuỗi sự sống cứ biến hoá, cứ liên 
tục hiện hữu, ngàn năm không thiếu. Với người nhà Đạo, lối giải thích này không thuần 
nhịp với trình thuật tạo dựng trời đất theo Thánh Kinh. Nên, giới chức nhà Đạo mới đả 
kích chủ thuyết Darwin, rất kịch liệt.  

Trường hợp Galilêô, người nhà Đạo cũng thấy lối giải thích công cuộc tạo dựng 
trời đất của nhà Đạo khi xưa có cái gì đó không ổn. Suy cho kỹ, mới thấy trình thuật kể 
trong Cựu Ước không mang chủ đích giải thích chuyện tạo dựng theo khoa học, mà chỉ 
muốn nói về tương quan giữa Thiên Chúa và thế giới nhân trần, mà thôi. Theo dõi mọi 
xung đột giữa khoa học và tôn giáo, người đọc lại càng liên tưởng đến ca từ vừa hát, 
như sau: 

 
“Bình yên một thoáng cho tim mềm 
Bình yên ta vào đêm 
Bình yên để đóa hoa ra chào 
Bình yên để trăng cao 
Bình yên để sóng nâng niu bờ 
Bình yên không ngờ 
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.” 
(Quốc Bảo – bđd)      

 
 “Câu bình yên” lòng se sẽ ấy, vẫn là câu thổn thức dồn đến mọi người, cả trong 
Đạo lẫn ngoài đời. Thổn thức lắm, khi nhớ lại cuộc xung đột giữa khoa học và niềm tin. 
Thổn thức, khi người người tưởng nhớ những điều sai quấy, cần hối lỗi. Nói đúng ra, 
người xưa hoặc hôm nay vẫn khư khư với lập trường cố định mình nắm bắt, nên mới để 
mất nỗi niềm “bình yên” cần thiết.  
 Chính vì thế, mà nghệ sĩ hôm nay lại hát câu bình yên với mục đích sau đây: 
 
“Bình yên để gió đưa em về 
Bình yên ta chờ nghe 
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình 
Chờ nghe tình lung linh 
Bình yên để nắng soi môi thơm 
Bình yên ta mừng 
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng 
Mừng em đã biết xót thương tình yêu.” 

(Quốc Bảo – bđd) 
 
 Kinh nghiệm của mất mát “bình yên” giữa nhà khoa học và nhà Đạo chuyên lý 
giải thần học, là do nghĩ rằng lập trường hiểu biết và lý giải mọi chuyện trên trời dưới đất 
chỉ dẫn đến xung đột, chẳng bao giờ “bình yên”. Chí ít, là bình yên trong tâm hồn. Kinh 
nghiệm rút từ cuộc xung đột giữa khoa học và tôn giáo, đem đến cho ta một đề nghị 
thiết thực.  



Đề nghị rằng: sống đời bình yên, đừng tìm giải thích các vấn đề ngoài tầm hiểu 
biết hoặc chuyên môn của mình. Bởi làm thế, càng gây chia rẽ rất khó sống “bình yên”. 
Biết hỗ trợ và tìm hiểu cái hay cái mới, vẫn hơn là đả kích huỷ diệt nhau. Hãy đề cao nét 
vẻ bình yên của thiên nhiên. Rồi từ đó, ta mới tuyên dương quan hệ thân thương giữa 
Thiên Chúa của tình thương và vũ trụ vạn vật. 

Đề nghị thêm nữa là: ai ưu tư lý sự hoặc nghĩ về nguồn gốc vạn vật hãy cứ về 
mà tìm hiểu nét đẹp của tương quan ấy, tự khắc sẽ bắt gặp bình yên nằm sẵn ở cái 
hay, nét đẹp ấy mà góp phần tạo tuyệt mỹ trong mọi sự, kể cả sự sống con người cùng 
vạn vật, thay vì tìm cách sáng chế phương tiện huỷ diệt tất cả. Con người lẫn vạn vật, 
đã mất dần “bình yên” trong tình yêu và tình của bình yên.  

Để minh hoạ lập trường thiết thực ấy, cũng nên về với truyện kể nhẹ êm, rất tích 
cực: 

 
 “Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: 

“Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau?” 
Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, một trong các đệ tử trả lời: 
“Bởi, người ta mất bình tĩnh, mất tự chủ!” 
Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời quá mau mắn này, bèn bảo: 

“Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở bên nhau, sao không nói bằng âm 
thanh vừa đủ nghe?” 
Các đệ tử lại ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến thầy họ hài 
lòng. 

Sau cùng ông bảo: 
“Khi hai người giận nhau, thì trái tim họ không còn ở gần nhau nữa. Từ thâm 
tâm, họ thấy giữa họ và người kia có khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau 
nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to.  
Giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, lại càng phải nói to hơn để tiếng nói 
của họ bao trùm khoảng cách ấy.” 

  Ngừng một chút, ngài lại hỏi: 
“Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ 
nói nhỏ nhẹ, thế là tại sao? Bởi, trái tim họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ 
cũng rất nhỏ…” 
Rồi ngài tiếp: 
“Khi hai người yêu nhau đậm đà thì họ không cần nói nữa, mà chỉ thì thầm, họ 
đến với nhau rất gần bằng tình yêu của mình. Cuối cùng, cả thì thầm cũng không 
cần thiết nữa, họ chỉ đưa mắt nhìn nhau, thôi! Vì ngang qua ánh mắt đó, họ biết 
đối phương nghĩ gì, muốn gì rồi ..”  

   Ngài kết luận: 
“Khi các con bàn cãi với nhau về vấn đề gì, phải giữ trái tim của các con lúc nào 
cũng cận kề. Đừng thốt ra điều gì khiến các con thấy xa cách nhau. Bằng không, 
thì một ngày nào đó, khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa và các con 
cũng sẽ không tìm ra được con đường mà quay về với sự bình yên cần có, cho 
đời mình!” 
 
Kể truyện rồi, nay mời bạn mời tôi, ta lại hát lời cuối của bài ca “bình yên”, dẫn ở 

trên: 
 
“Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa 
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau 
Như một câu hát ứa ra từ tim 



Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên 
Để quên hết khó khăn chia lìa.” 
(Quốc Bảo – bđd) 

 
 Và cứ thế, với giòng nhạc nhẹ êm, bạn và tôi ta “quên hết khó khăn chia lìa” để 
rồi sẽ đi dần vào với “bình yên’ đích thực, của cuộc đời. Ngay lúc này. 
  
          Trần Ngọc Mười Hai 
 vẫn cứ ca và cứ hát 
 những lời lẽ rất bình yên 
 cho tim mình mềm 
 nhẹ êm, suốt một đời.  
 
 
  
 

5. “Ai bảo chăn trâu là khổ,”  
“Chăn trâu sướng lắm chứ!…” 
(Phạm Duy – Em Bé Quê) 

(1Th 1: 4-6) 
 Nhắn và hỏi như thế, là hỏi những điều khiến em đây thấy khó mà trả lời, hoặc 
giả có đi nữa, thì chắc cũng chẳng được bao nhiêu! Hỏi và nhắn như vậy, là nhắn nhủ 
để rồi hát đôi lời ca về “quê ta” vốn mộc mạc, chân chất rất như sau: 
 
“Em mới lên năm, lên mười  
Nhưng em không yếu đuối.  
Thầy mẹ yêu cũng vì trẻ thơ  
Làm việc rất say sưa…  
Em biết yêu thương đời trai  
Đời hùng anh chiến sĩ  
Ước mong sao em nhớn lên mau  
Vươn sức mạnh cần lao.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Phải thú thật –lại xưng thú những là lỗi gì nữa đây- Vâng, xin xưng thú rất thật 
rằng: lâu nay bần đạo cứ bàn chuyện đâu đâu những triết lý/thần học, lẩn quẩn ở đây 
đó nơi xứ Đạo, cũng khá bạo. Chuyện triết lý với thần học, nay có lẽ cũng nên tạm gác 
một bên các vấn đề khá gai góc để bạn và tôi, ta “phiếm” nhẹ ba chuyện thực tế dễ gần 
gũi, thân thương mọi người! Chuyện, là chuyện về “sự thể” và sự thế bảo rằng: mọi 
chuyện mà lịch sử từng xác chứng, là: nước nào chuyên về nghề nông cũng khó khá. 
Chẳng hạn như, nước ta thời xa xưa vẫn có câu “nhất sĩ  nhì nông, hết gạo chạy rông 
nhất nông nhì sĩ”, đến là hay.  

 
Tựu trung, thì mọi người vẫn thích bàn chuyện “chính trị sa-lông” cộng với bàn 

giấy rất “ngon ăn”, dễ nhậu hơn chuyện khô khan những là thần học. Ở Hy Lạp xứ 
người, bầu bạn khắp nơi lại chỉ bàn chuyện học hành ngành nghề như y khoa, hoá chất 
tạo dược hoặc kỹ sư chuyên ngành rất khó tin tức ở bên dưới: 

 
“Mấy tuần qua, tin cho biết có vị dược sĩ nọ tự dưng đã cất công đến quốc hội, rồi 

chĩa súng vào đầu bấm cò tự sát cốt để phản đối chính phủ dám dùng biện pháp “thắt 



lưng buộc bụng” hầu cắt giảm trợ cấp dưỡng tuổi già kiếm rất khó. Thế nhưng cạnh đó, 
lại có tin cho biết nay rất nhiều bạn sinh viên lại cứ muốn giới trẻ phải biết thích nghi với 
tình trạng tiêu túng của nước mình, bèn chọn môn học nền tảng là phát triển nông 
nghiệp. 
        Cụ thể ra, ở vùng gần thủ phủ Thessalonikê, số sinh viên ghi danh học nghề 
nông tại đại học Mỹ đã gia tăng gấp đôi so với số người nộp đơn năm ngoái. Thông 
thường, thì chỉ mỗi con cháu nhà nông mới chịu học môn này thôi. Nhưng, nay thì đám 
trẻ lại đổi ý đã biết lo cho dân nghèo được đủ ăn/đủ mặc nên mới theo học ngành nghề 
như thế. Trong số bạn trẻ học ngành này, có sinh viên năm thứ nhất là Thanos 
Bizbiroulas đã cho biết lý do tại sao em chọn môn học chán ngấy như thế: “Thật tình mà 
nói, thì nông nghiệp không phải là môn em chọn cho chương trình cử nhân 3 năm đâu. 
Nhưng, hiện tình đất nước đang có khó khăn về tài chánh/kinh tế, em nghĩ rằng lựa 
chọn của em không sai lầm. ” 

Ngoài ra, có bạn cùng lớp là Vangelis Evangelou lại cũng cho biết: “Hầu hết giới 
trẻ ở đây lâu nay cho rằng muốn cho vận nước có tương lai hơn, có lẽ ta nên học môn 
gì đó khả dĩ giúp mình ung dung ăn trên ngôi chốc một chút chứ. Nhưng, nay thì hầu hết 
bạn bè của em đều nghĩ điều đó không còn đúng nữa. Và các bạn về với nghề nông, 
cũng đúng thôi.” (x. Carolyn Moynihan, MercatorNet 16/4/2012) 
 
Nếu nghệ sĩ họ Phạm nhà mình nghe được ý kiến này, hẳn ông sẽ vui lên mà hát tiếp: 
 
“Em mới lên năm, lên mười  
Nhưng em không yếu đuối.  
Thầy mẹ yêu cũng vì trẻ thơ  
Làm việc rất say sưa.  
Em biết yêu thương đời trai  
Đời hùng anh chiến sĩ.  
Ước mong sao em lớn lên mau,  
Vươn sức mạnh cần lao.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Ước và mong cho em sớm “lớn lên mau”, hầu “đem sức mạnh cần lao” phục vụ 
đất nước và mọi người, ở chốn miền có tên gọi là Thessalonikê, nước Hy Lạp thì chắc 
đó cũng là ý kiến của Phaolô tông đồ khi thánh nhân viết lên những lời lẽ ưu tư, tự sự 
rất như sau: 

 
“Hỡi anh em, là những người được Chúa yêu mến,  
chúng tôi nhận biết anh em là những kẻ được chọn,  
vì Tin Mừng chúng tôi loan báo,  
không chỉ đến với anh em bằng lời nói mà thôi,  
nhưng là đến một cách quyền năng  
bằng Thánh Thần và sự dồi dào mọi thứ.  
Vả lại, anh em biết: nơi anh em,  
chúng tôi đã cư xử làm sao với anh em  
và anh em đã noi gương bắt chước Chúa 
đã chịu lấy Lời giữa bao nỗi gian truân, 
trong sự hoan hỉ của Thánh Thần 
khiến anh em trở nên mẫu mực cho mọi người  
vùng Makêđônia và Akhaia.” 
(1Th 1: 4-6)   

 



Thêm vào đó, có lẽ cũng nên đề cập đến lời bình của Giáo sư Nguyễn Thế 
Thuấn CSsR có nói: 
 
“Thánh Phaolô ở Anthêna quá lo cho số phận của giáo hội ở Thessalônikê, nên đã sai 
Timôthê đi thăm xứ đạo ấy. Nhân dịp Timôthê từ Thessalônikê về, đem những tin khả dĩ 
làm yên lòng ngài, thánh Phaolô đã viết thư này cốt để thổ lộ tâm tình, đồng thời thanh 
minh về ít lời vu cáo của người chống đối (tức: những người Do thái trong thành). Tiếp 
đó, ngài thêm ít lời khuyên về đời sống tín hữu phải tuân theo nguyên tắc đã dạy. Giữa 
các lời khuyên có chen vào đó đoạn 4 câu 13 và đoạn 5 câu 11 bàn về số phận kẻ chết 
thời Chúa quang lâm, tức phần quan trọng nhất về đạo lý trong thư này.” (x. Kinh thánh, 
bản dịch của Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR 1976, tr.464)   
 

Nói cách khác, làm ngôn sứ cho mọi người là xả thân phục vụ không biết mệt. 
Chẳng cần biết nghề ấy nghiệp nọ có ăn khách không; hoặc, có là nghề “ngồi mát ăn 
bát vàng” không. Nhưng, chỉ cần xét xem nghề mình làm có thích hợp với thời buổi hôm 
nay, hoặc có giúp ích cho nhiều người hay không, mà thôi.  

Nói theo kiểu nghệ sĩ họ Phạm trích dẫn ở trên, là nói bằng những câu hát rất rất 
ca đơn điệu:   
 
“Trâu hỡi trâu ơi đi cầy  
Trâu ơi đi cấy nhé  
Đồng ruộng kia, với đồi cỏ kia  
Là của những dân quê  
Em bé dân quê Việt Nam  
Là mầm non tươi thắm  
Sức mai sau xây đắp quê hương  
Cho nước giầu mạnh hơn.  
(Phạm Duy – bđd) 
 
 Về với nhà Đạo, không phải để xem người mình đáp trả ra sao khi nghe lời 
gọi/mời từ Đức Chúa và có làm thế hay không. Bởi, lời mời/gọi ở nhà Đạo, là gọi và mời 
ta ra đi phục vụ dân Chúa, chẳng cần biết việc mình làm có đem lại lợi nhuận hay thu 
nhập được bao nhiêu; hoặc, công việc ấy có “thơm như múi mít” rất ngon lành, không. 
Nhưng, về đó để đề cao/nhấn mạnh chuyện biết cách phục vụ con người, bất kể người 
ấy là ai. Bất cần và cũng chẳng kể xem con người mình phục vụ có là “người con” tốt 
lành của Đạo Chúa đấy chứ? Về đó, để nắm rõ rằng người mà mình phục vụ vẫn cứ là 
người đói kém, tất bạt, nghèo hèn chẳng ai nhớ.  
 

Mới đây, trong một hội luận do viện Catherine de Sienne tổ chức ở Sydney, mà 
người điều khiển chương trình là Clara Georghegan đã nói về chủ đề “Ơn gọi là ơn 
được gọi và tặng quà đặc sủng” đã có nhận định khá rõ nét và đặc sắc, khi chị bảo: 
  
 “Mỗi khi trong chúng ta có người nhận lãnh ơn thanh tẩy để gia nhập cộng đoàn 
Kitô-hữu thì khi đó, toàn thể cộng đoàn ta được Thánh Thần Chúa ban lời mời/gọi sống 
đời phục vụ cách nào đó, có Chúa. Khởi từ đó, ta không thấy có khó khăn xem đó có là 
ơn gọi/mời hay không, mà chỉ thấy khó khi mình cứ xem đó như lời mời/gọi cũng rất lạ 
kỳ. Phần đông nhiều người hiểu “ơn gọi” như lời mời tham gia thực hiện sứ vụ hoặc lối 
sống độc thân theo thiên chức linh mục/tu sĩ; hoặc cả chuyện chọn lựa đời sống gia đình 
nữa, vẫn là chọn lựa để phục vụ. Nay, cũng nên suy thêm việc Chúa mời và gọi ta theo 
cung cách khác, ngay vào lúc ta nhận lĩnh ơn thanh tẩy.  



 Một khi nhóm/hội chúng ta càng có nhiều người suy nghĩ về lời mời nhận lãnh ơn 
thanh tẩy, thì càng có nhiều ngýời tìm đến phục vụ theo tư cách linh mục, hoặc của 
người sống đời tu trì. Bởi, khi đã nhận lời mời/gọi lãnh nhận ơn thanh tẩy, ta được tặng 
quà đặc sủng rất khác biệt. Và, một khi ta được tặng quà đặc biệt/đặc sủng, là ta được 
mời và gọi theo cung cách thế nào đó cũng đặc biệt không kém. Và, khi được gọi/mời 
làm dân con bước theo chân Chúa, ta cũng được ban tặng kỹ năng chuyên biệt nào đó, 
rất khác thường. Và, quà đặc biệt đó có khả năng lôi cuốn mọi người đến với ta, và quà 
đó không còn dành để cho riêng ta nữa, mà cho người khác. Nói khác đi, thì tự thân, ta 
đâu chọn lựa quà đó, mà quà đó do Chúa gửi đến với ta, thôi.  
 Nhận lĩnh ân huệ đặc sủng, tức là mình bắt đầu có khả năng tìm ra mấu chốt ở 
đâu đó rất chung quanh để sống đúng qui cách. Trước nhất, là mấu chốt dẫn đến sự 
sống có giáo huấn của Hội thánh. Tiếp đến, là mặc lấy tính cách duy nhất chỉ mình mới 
có tài năng đó. Chỉ mình mới có loại hình văn hoá hoặc kinh nghiệm tư riêng, thôi. Và 
cuối cùng, chỉ mỗi mình mình mới biết đâu là vấn đề và những gì là nhu cầu thiết thực 
của thời đại mình sống. Tất cả những gì mình nhận lĩnh hoặc lĩnh hội, đều ngang qua 
cuộc sống, qua kinh nghiệm hoặc việc làm và tình thương yêu cũng như khổ đau rất 
hiếm quý, đề rồi Thánh Thần Chúa sẽ đưa vào đó đặc sủng riêng tây Ngài phú ban cho 
riêng mình ta thôi. 
 Thông thường, ta hay nói với giới trẻ rằng: họ có tự do chọn lựa để trở thành 
mẫu người mà họ từng mong ước trở thành, rồi cộng thêm vào đó có một chút siêng 
năng/cật lực, thì rồi ra họ cũng sẽ biến mộng ước thành hiện thực, rất dễ thôi. Dù là thế, 
với tôi, thì lời khuyên này xem ra có phần khiếm khuyết do ở điểm, là: quà tặng đặc sủng 
bao giờ cũng là quà Chúa ban tặng và ngay đến thành tựu ta đạt được, ngang qua việc 
phục vụ, cũng không phải để cho riêng ta, mà là cho hết mọi người, những người con 
của Chúa. Thành thử, vấn đề không phải là cứ siêng năng làm việc cho cật lực là xong 
đâu. Trái lại, tất cả đều là ân huệ Chúa ban, dù xấu dù tốt. Từ đó, ta nhận ra rằng: ta có 
chấp nhận quà tặng ấy hay không, nó vẫn là quà đặc sủng; và vẫn đến với ta để làm lợi 
cho người khác. Và, cũng bởi quà tặng ấy là quà đặc sủng, nên nó vẫn nối kết/ dính liền 
với mục đích khiến ta có mặt trên trái đất này. Đặc sủng, luôn là sự kiếm tìm hạnh phúc 
cho đời mình, đời người.” (x. Michael McVeigh, Our greatest happiness, our gifts lead us 
to our calling, Australian Catholics Easter 2012, tr. 10) 
 

Nói như chuyên gia xã hội học ở trên, cũng là nói như người nghệ sĩ từng quả 
quyết “Chăn trâu sướng lắm chứ!” Nói như người nhà Đạo, còn là nói ở nhà thờ. Là, 
sống đúng lời mình vẫn nói và vẫn giảng giải ở khắp chốn. Giảng, về đặc sủng Chúa 
ban trực tiếp cho riêng mình. Chính đó là hạnh phúc. Hạnh phúc ấy, vẫn ý nhị hơn câu 
ca do nghệ sĩ già họ Phạm từng đặt ở bên dưới: 
 
“Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau  
Và miệng hát nghêu ngao  
Vui thú không quên học đâu  
Nằm đồi non gió mát  
Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo  
Em đánh vần thật mau.  
Chiều vương tiếng diều  
Trên bờ đê vắng (ứ ư ư) xa.  
Đường về xóm nhà  
Chữ i, chữ (ư ư ư) tờ.  
Lùa trâu nhốt chuồng  
Gánh nước nữa là (a à a) xong  



Khoai lùi bếp nóng  
Ngon hơn là (a à a) vàng.” 
(Phạm Duy – bđd) 
        

Chẳng cần biết, vàng có ngon ăn hay không. Nhưng, “chăn trâu” hay phục vụ 
người khác theo đặc sủng mình nhận được, vẫn là thứ gì đó ta cần trân trọng. Trân quý 
và tôn trọng, để rồi sẽ thấy đời mình là những chuỗi ngày dài hạnh phúc chứ chẳng phải 
là “khổ ải” hoặc hoặc “sao đó” như nhiều người thường nghĩ. Bởi, về quà tặng đặc sủng 
vẫn ban khi ta được gọi/mời gia nhập cộng đoàn tín hữu Đức Kitô, lại có nhận định của 
đấng bậc khác từng có kinh nghiệm từng trải về cuộc sống hợp lẽ đạo, như sau: 

 
“Hội thánh Chúa, ngay từ lúc ta ưu tư về tội lỗi và ơn cứu độ, thực ra vẫn chỉ là 

hạnh phúc có được do bởi “tương quan” ta có với người khác. Khác đạo, khác chính 
kiến, khác cả tông ty giòng họ, vẫn là chìa khoá đưa ta đến với hạnh phúc của cuộc đời. 
Có tương quan, là có hiện hữu. Chứ tuyệt nhiên, hiện hữu không phải do ta thủ đắc, 
kềm chế hoặc kiểm soát được nhiều thứ, nhiều người. Hạnh phúc ấy, cũng chẳng do ta 
tin vào Thuợng Đế luôn ban phát điều lành hoặc do chinh phục được ai đó, thứ gì đó. 
Mà, không gian thánh thiêng ở nơi thọ tạo là chốn miền ở giữa. Giữa tương quan. Giữa 
nỗi niềm hiệp thông ta vẫn có với nhau. Với mọi người” (x. Robin R. Meyers, Saving 
Jesus from The Church, HarperOne 2009, tr. 203-204) 
 

Thật ra thì, tương quan có với nhau, và với mọi người chỉ quan trọng và đáng 
trân trọng, khi tương quan ấy là tương quan trong phục vụ lẫn nhau, đem lại lợi ích cho 
người khác, chứ không phải cho chính mình. Chính đó là lời mời/gọi làm con dân Chúa 
dù có ở chức năng nào, hoặc mang danh xưng nào, đi nữa.  

 
Lời gọi/ mời dẫn đến quà tặng đặc sủng, còn là kết quả từ mối tương quan ta 

vẫn có với nhau qua tư cách người đồng đạo, đồng thời hoặc đồng hành trong chung 
sống. Quà tăng đặc sủng ta có, vẫn là hạnh phúc tức kết quả của tình thương yêu phục 
vụ khi chung sống với người khác. Phục vụ người khác hầu đem lại hạnh phúc cho 
chính họ chứ không phải cho mình. Để xác chứng điều này, đấng bậc giảng dạy ở trên 
từng rút kinh nghiệm trong dạy và giảng, còn nói thêm: 

 
“Ngay như niềm tin cũng là mối tương quan ta vẫn có. Và, kinh thánh không thể 

trở thành khách-quan nếu xoá bỏ tương quan này. Thông thường ta hay nói đến “trận 
chiến/phấn đấu để kinh thánh được mọi người biết đến” trong khi kinh thánh lại là “trao 
đổi/chuyện trò”. Thứ chuyện trò/trao đổi ta nghe được từ khoảng cách rất xa, nay phiên 
dịch (và do đó đã bội phản) từ ngôn ngữ người nước ngoài và lâu nay được nói lên từ 
những người mà ta không hề tưởng tượng họ có thể nghĩ chính ta là người sẽ được 
nghe/được biết về công cuộc chuyện trò/trao đổi giữa Thiên Chúa và loài người.  

Cũng nên nhớ rằng, không một chữ nào trong kinh thánh được viết là để viết cho 
ta, người thời nay, đọc ngõ hầu chiến đấu cho Kinh thánh được phổ cập. Bởi, ta chỉ 
chiến đấu hoặc thi đấu để chiếm đoạt điều gì đó, chứ nào để chiếm đoạt cuộc chuyện 
trò/trao đổi, bao giờ. Bởi thế nên, nếu ai đó coi Kinh thánh như một chiến cụ để đấu 
tranh giành điều gì đó, hẳn là họ sẽ biến cuộc chuyện trò/trao đổi giữa Thiên Chúa và 
loài người thành vật thể để chiếm lĩnh. Nếu thế thì, mối tương quan giữa Thiên Chúa và 
người phàm sẽ không vẹn toàn nữa.                               

Thế nên, Đạo đích thật chính là tương quan, chứ không phải là sự đúng đắn do 
mình giành phần thắng. Thế cho nên, nhu cầu trong-sáng-hoá bản-chất của tương 
quan/trò chuyện giữa Thiên Chúa và loài người làm cho nó thành chính thực, có khả 



năng đổi thay cuộc sống, hầu chống lại sự không thật và đối đầu với sự chết. “ (x, Robin 
R. Meyers, bđd) 
 
 Nói như học giả hoặc bậc thày dạy là nói rất nhiều, nhưng người nghe và đọc, 
hiểu được bao nhiêu, cũng không rõ. Nói như đấng bậc nhà Đạo còn là nói để thông 
truyền một kiến thức đích thực và đúng đắn ngõ hầu từ đó ta quyết sống theo gương 
mẫu mình học được. Nói về tương quan ta có với người đời trong hạnh phúc, sướng 
vui, có thể là nói như người nghệ sĩ ở đâu đó, hát câu sau đây:  
 
“Kìa trăng sáng ngời  
Đêm rằm Trung, Trung (ứ ư ư) Thu.  
Đời vui trống ròn  
Tiếng ca lẫy (ý y y) lừng  
Từ ngõ ngách làng  
Đèn đuốc rước triền miên  
Bao người đóng góp  
Vui chung một (ư ừ ư) miền.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Nói như người đời, cho dễ hiểu, về hạnh phúc/sướng vui trong tương quan với 
mọi người, còn là nói và kể những câu truyện cổ tích rất hợp thời mà người đời vẫn nhớ 
đến, như một minh hoạ cho vấn đề mình đặt ra, như sau: 

 
“Sống trên đời, bao giờ cũng chỉ có hai chuyện để lo và phải lo thôi: 
Hoặc mình khỏe mạnh hoặc đau yếu. Nếu khỏe mạnh, thì chẳng có gì đến phải 

lo lắng hết 
Nếu đau yếu, thì có hai điều phải lo lắng: 
Hoặc mình sẽ được bình phục hoặc sẽ chết. Nếu bình phục, thì chẳng có gì phải 

lo lắng hết. 
Nếu rồi ra ta cũng chết, thì sẽ có hai điều phải lo lắng. 
Hoặc lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Nếu lên thiên đàng, thì chẳng có gì 

phải lo. 
Nếu xuống địa ngục, thì sẽ bận tíu tít lên mà bắt tay từ biệt bạn bè cũ/mới, và như thế 
làm gì còn thì giờ đâu nữa để mà lo với lắng. 
  Bởi thế nên, chuyện gì khiến bạn và mình phải lo lắng đến như thế, nhỉ???” 
 
 Đó là câu nhắn của người kể truyện. Cũng có thể là sự thật trong đời mà người 
kể từng có kinh nghiệm sống qua, khi lo lắng đến hạnh phúc/sướng vui trong đời. Nói 
cho cùng, cuộc đời chừng như lúc nào cũng tràn đầy mọi sướng vui, hạnh phúc. Đó là 
điều ta nên nhận thức mà nắm bắt, chẳng cần hỏi ai. Chẳng cần nghiên cứu nhiều cho 
bận tâm và mất sức. Phải thế không bạn? Phải thế không tôi, hỡi mọi người! 
 
 Trần Ngọc Mười Hai  
 Vẫn cứ tự bảo mình những điều như thế  

để sống vui, suốt một đời.  
Rồi hát vang những lời như sau:  
 

“Vàng lên cánh đồng  
Khi trời vươn ánh (ứ ư ư) dương  
Trẻ thơ nhớn dậy  
Giữ quê, giữ (ứ ư ư) vườn  



Đời vui thái bình, cây lúa sớm trổ bông  
Cỏ ngàn thơm phức, trâu ăn đầy (y ỳ y) đồng….” 
 (Phạm Duy – bđd)  
 
  
 

6. “Ai lên xứ hoa đào,  
đừng quên mang về một cành hoa, 

“Cho tôi bớt mơ màng,  
chiều chiều nhìn mây trôi xa xôi.” 

 (Hoàng Nguyên – Ai Lên Xứ Hoa Đào) 
(Mt 1: 18-19, 20; Mt 11) 

“Bớt mơ màng”, để người nghệ sĩ nhìn mây trôi xa xôi, mỗi chiều về. “Bớt mơ 
màng”, bầy tôi lôi thôi là bần đạo, thấy cũng rất khó. Khó, là bởi bần đạo những muốn 
bớt mơ và ít màng nhưng vẫn chẳng làm sao được. Lúc nào cũng như người mơ màng, 
vẫn quanh quẩn đôi ba suy nghĩ rắp ranh đời viết  lách. Và, cũng bởi cứ ham viết và 
lách từ hồi nhỏ, nên mới nghèo. 

 
Về kiếp đời nghèo nhưng không của riêng mình, bần đạo chợt bắt chộp một ý 

kiến phản hồi rất nóng hổi của bạn bè từ một nơi xa xôi gửi đến những tình tự thương 
mến rất như sau: 

 
“Thân ái chào anh Mai Tá. 

Cảm ơn anh đã gửi bài viết tuần này rất hay và rất phiếm. Em đâu ngờ anh mồ côi cha 
từ thuở lên 9. Nhưng nay thì, Chúa gửi đến cho anh Người Cha khác để giúp anh viết 
lên những bài phiếm hữu ích cho mọi người. Tạ ơn Chúa về những gì Ngài ban cho anh 
trong những ngày này để anh còn tiếp tục kiếp tằm nhả tơ cho bà con thưởng lãm thứ 
tình của người nghèo. 
Thân kính, 
TB” 
 

Được lời như cởi tấm lòng, bần đạo lại sẽ tiếp tục suy tư về lòng hiền lành quảng 
đại của Đức Chúa đã ban cho bần đạo không chỉ một người Cha cao cả trên trời, thôi; 
mà còn để bần đạo sinh trưởng từ một gia đình nghèo túng, nên mới có cơ hội tưởng 
nhớ -tức vẫn tơ tưởng và thầm nhớ- đến người đồng cảnh ngộ nay thấy rất nhiều, ở mọi 
nơi.    

 
Tưởng và nhớ, đã thấy mình vì nghèo túng vẫn bần thần, nên nhiều lần đã có 

thói tật rất khác, tuy không phải của người nghèo, là: cứ học đòi bắt chước rồi lại nhái 
ý/lời hay/đẹp của ai đó, rất thánh nhân ở Kinh Sách rất đạo:  

 
“Nếu có gì để khoe, thì bày tôi là bần đạo đây chỉ dám khoe rằng mình từng sinh 

trưởng từ một gia đình đông con đến 15 mạng, chỉ một mẹ. Sự nghiệp của người cha, 
chỉ là vị công chức thường thường bậc trung lao động cật lực tại Bưu Điện Sàigòn suốt 3 
niên từ 1949 đến 1952. Bố chết sớm, nên bày tôi bần đạo phải nương nhờ vào mẹ già 
một nách đến 7 người con còn ở tuổi “tin”, nên mẹ phải dời cư ra Bắc trông nhờ người 
con khác nay trưởng thành, giúp một tay….” 

 
May là, bần đạo được nương nhờ nhà Chúa với trường Dòng đệ-tử, rồi tu-tập-

viện và học viện ở miền cao “xứ hoa đào” êm ả, nên đã khá. Nói khá, là nói theo kiểu 



văn hoa chữ nghĩa, chứ Dòng thánh bần đạo cùng dự tu cũng chân chất rất thanh bạch. 
Nhìn lại, tổng cộng đời hàn vi thuở nhỏ cũng kéo dài đến 13 niên; hưởng lộc nhà Chúa 
rất “bình yên”, vô số sự. 
    Thời kỳ “bình yên” được ở xứ có hoa anh đào, bần đạo lại ngâm nga lời ca, như 
ở dưới: 
 

“Người về từ hôm nao, mà lòng còn thương vẫn thương. 
Bao nhiêu năm tháng cũ, mà hồn nào thôi vấn vương. 
Giờ này nhìn sương khói , 
Mà thầm mơ mầu hoa trên má ai.” 
(Hoàng Nguyên – bđd) 
 
Thì ra, bởi mình “về từ hôm nao mà lòng thương vẫn thương”, nên thấy đó là 

chuyện của chính mình và người xưa. Của, những người và những vị vẫn thương rất 
nhiều mà cũng không biết rằng thương như thế có là thương hại hay thương xót, 
chăng? Hoặc, cứ “lòng còn thương vẫn thương” kiểu các cụ nhà Đạo tuy vẫn cứ nói rất 
nhiều đến tình thương của Đức Chúa, nhưng lại nhà Đạo mình lại vẫn thiếu tình thương 
đổ xuống với người nghèo, vẫn thường thấy.  

 
Kịp đến khi có người nghèo nào đó cắc cớ chẳng còn lui tới nhà thờ để nghe 

mình giảng giải nữa, mới kêu than rồi hỏi han: “Chúa đâu rồi?”, “sao Ngài cứ bỏ con một 
mình?” như lời kêu gào của nhiều người vẫn còn nghèo về tinh thần. 

 
Hỏi và han câu như thế, cũng từ tựa câu han hỏi của một số bạn đạo gặp đâu 

đó, trên truyền thông/báo chí, rất chí lý như sau: 
 
“Mới đây không lâu, vị lãnh đạo Dòng Tên là Lm Adolfo Nicolas được một người 

trẻ ở Úc đưa ra câu hỏi nghe cũng lạ, để bảo: 
-Dạ thưa, nếu cha là người có trọng trách đem đến cho giới trẻ ý kiến tư vấn giúp 

họ kiến tạo nghề nghiệp hoặc tương lai quyết phục vụ người nghèo cho đúng cách, 
nhưng người ấy lại không muốn để hết đời họ ra mà lo việc đó, thì ý của cha ra sao? 

-Để trả lời, cho tôi hỏi bạn câu này: trong đời bạn, có chuyện gì khả dĩ đánh động 
tâm can của bạn không? Giả như, tâm can bạn bị đánh động bởi việc gì đó thì khi ấy, 
bạn sẽ thấy lời mời gọi từ Bên trên khiến mình cương quyết thực hiện cho bằng được 
cho tốt lành. Và, giả như bạn có thể đến được với người nghèo là do động cơ hay thứ gì 
đó đánh động tâm can khiến bạn hăng say làm việc hơn, thì việc làm ấy chắc chắn sẽ là 
công việc rất tốt đẹp. Bạn có hăng say làm việc vì chính tâm can bạn bị đánh động bởi 
động lực nào đó, thì khi đó bạn mới có được niềm an vui, nghị lực và tinh thần để có thể 
liên kết hài hoà với mọi người, chí ít là người nghèo. 

Theo tôi thì, sống ở đời dù làm gì đi nữa, cũng vẫn là nghe theo tiếng gọi của 
Đấng ở Trên khuyên nhủ mình làm thôi. Đôi lúc ta lại cứ tưởng ơn gọi làm ngôn sứ do 
Chúa mời sẽ là “tất cả hoặc không là gì cả” để rồi ta lại nghĩ nếu mình không sống đời 
lành thánh như các bậc hiển tu như thánh nữ Mary MacKillop của Úc hoặc như Mẹ 
Têrêxa thánh Calcutta hoặc thánh nào khác, thì khi đó ta sẽ bị rơi vào cảnh thiếu mất ơn 
lành Chúa ban. Từ đó trở đi, ta sẽ làm cho đời mình nên khốn khổ, rồi nghĩ rằng mình 
chẳng xứng với ơn gọi Chúa ban cho. Nhưng tôi nghĩ, đó không là cung cách mà ơn gọi 
từ Chúa gửi đến, sẽ diễn tiến.” 

Lm Adolfo Nicholas dùng cụm từ niềm “an vui” và “nghị lực” là có ý nói đến 
những gì rất gần với ý nghĩa của việc đeo đuổi ơn gọi. Khi ta có được ơn gọi đích thật, 
hẳn là khi đó ta sẽ có cảm giác rất phúc hạnh và đủ nghị lực để đeo đuổi ơn gọi ấy cho 
đến cùng. Như thể, ta có Thần khí Chúa sống trong người vậy. 



Dĩ nhiên, ơn gọi đích thật vẫn là biết san sẻ quà tặng ta nhận được với người 
khác và làm cách nào đó để nhận ra được sứ vụ cao cả hơn nữa. Sứ vụ ấy mang dáng 
dấp của kinh nghiệm sống của chính ta, và loại hình tài năng ta khám phá là đang có 
trong ta. Sứ vụ ta có, là việc sống và phục vụ người nghèo và những người dễ bị tổn 
thương cũng như người sống bên rià xã hội phải là trọng tâm ưu tư của ta. 

Đề nghị mà Lm Adolfo Nicholas đưa ra cho người trẻ vào hôm đó, là việc hối 
thúc anh ta làm sao phối hợp được niềm an vui phục vụ người nghèo bằng bất cứ nghề 
nào mà anh chọn lựa và đeo đuổi sau này. 

“Người nghèo đâu có là người sống ở góc xó nào đó bên bờ rià xã hội để ta nhìn 
vào rồi dửng dưng hoặc ngoảnh mặt không thèm nhìn. Họ chính là thành phần xã hội 
mà ta đang cùng sống. Muốn phục vụ xã hội hôm nay cho đúng cách, có lẽ cũng nên 
bao gồm cả những người như thế; bằng không, xã hội của ta sẽ chẳng là xã hội lành 
mạnh.” (x. Michael McVeigh, Australian Catholics, Summer edition, tr. 5)       
 

Nói như giáo dân trẻ người Úc trích dẫn ở trên, là nói thế. Nói và hát như nghệ sĩ 
viết về xứ hoa đào, sẽ như sau: 
 
“Ôi! màu hoa đào, màu hoa đào chiều xuân nào.  
Ôi! màu hoa đào như môi hồng người mình yêu,  
Ôi! màu hoa đào đã bao lần vì màu hoa.” 
(Hoàng Nguyên – bđd) 
 
 Quả có thế. Lên xứ hoa đào mà còn “mơ màng” liên tưởng đến những là: “môi 
hồng người mình yêu”, hoặc: “màu hoa chiều xuân nào”, vv.. thì chưa phải. Bởi, ngay ở 
xứ miền đầy mộng mơ, rất lờ mờ nhờ tính đào hoa/hoa đào, có nhiều người cần đến để 
tưởng nhớ. Tơ tưởng và nhớ đến, như ý/lời của bức tâm thư mà người cha là văn hào 
Charles Dickens viết cho con là Plorn với lời lẽ như sau: 
 
  “Con thân yêu, 

Hôm nay cha muốn có đôi lời thân thương gửi đến con, để con nhớ đến vào lúc 
con có thời khắc bình yên tưởng nhớ đến ai đó. Cha thấy chẳng cần nói con cũng hiểu 
là cha thương con biết chừng nào và cha cảm thấy áy náy không đến với đứa con thân 
yêu nay xa cách. Nhưng đời người vẫn gồm những cách xa, khốn khổ như thế. 
 Cha muốn khuyên con đừng bao giờ kiếm tìm lợi lộc từ bất cứ người nào mà con 
có dịp giao dịch ở đời và đừng tỏ ra khó dễ với họ cả khi mình có quyền để làm thế. 
Nhưng hãy cố đem đến với mọi người những gì mình muốn họ đem đến cho mình. Và, 
cũng đừng nản lòng nản chí khi chính họ, đôi lúc, cũng không thể làm được những việc 
mà họ muốn. Khi ấy, tốt hơn cho con hãy nghĩ rằng: khi người khác cũng từng thất bại 
khi không biết tuân theo qui định lành thánh mà Đấng Tối Cao đặt ra, thì họ cũng hệt 
như con đã từng thất bại giống như thế. Đó là lý do khiến cha phải cài đặt cuốn Tân Ước 
vào chồng sách con mang qua xứ miền đầy mộng mơ ấy. Hy vọng, đó là lý do khiến cha 
viết những truyện cho tuổi trẻ để con hiểu khi con còn ấu thơ. Bởi, điều đó sẽ dạy cho 
con bài học cao đẹp về con người vốn là tạo vật luôn tìm cách sống thành thực và thuỷ 
chung với bổn phận và luôn cần được hướng dẫn. 
 Như các anh con, nay từng người một, đã đi làm ở nơi xa, nên cha cũng đã viết 
cho mỗi người anh của con những lời lẽ tương tự như điều cha viết cho con. Và, cha 
cũng gửi đến các anh con lời dặn dò hãy để sách Tân Ước dẫn dắt đời mình trong mọi 
hoàn cảnh.  

Nay, cha long trọng đặt lên con sự thật và nét đẹp cao cả của Đạo Chúa, vì Đạo 
đến từ Đức Kitô. Cha cũng muốn nói thêm là: nếu con chịu khó để tâm tôn kính những 
gì được ghi trong Sách đó thì con sẽ không thể có sai lầm nhiều hơn. Còn một điều 



đang nảy ra trong đầu khiến cha phải nói ra, là: khi ta cảm nghiệm được điều ấy, ta sẵn 
sàng gìn giữ nó. Thế nên, đừng bao giờ lơ là mà bỏ mất thói quen nguyện cầu ở chốn 
riêng tư. Xưa nay, chẳng bao giờ cha sao lãng việc ấy và cha cũng đã cảm nghiệm 
được niềm ủi an có được từ việc nguyện cầu trong thinh lặng. 

Cha hy vọng là con sẽ luôn có khả năng cả vào đời sau, để nói được rằng con 
cũng đã có được người cha hiền lành tử tế, là như thế.” (x. Michael McGirr Australian 
Catholics Summer edition tr. 8) 
 
 Trích dẫn thư độc thoại giữa cha-con, tác giả chỉ muốn nhắn nhủ một điều, là: 
hãy đọc và để cho sách Tân Ước dẫn dắt. Thêm nữa, sống trong đời, dù ta có nhiều 
thời khắc mộng mơ đẹp như “hoa đào” ở xứ miền cũng rất cao như thế, vẫn là những 
tháng ngày cần tưởng và nhớ đến những người không được như thế. Những người, có 
thân phận giống như mình, nhưng chưa một lần được hưởng những “màu hoa chiều 
xuân nào”, như thế.     
                                
 Trích thư của Charles Dickens viết cách nay gần 200 năm, là để nhắc mình về 
ca từ của người nghệ sĩ cũng từng có lời ca thân thương như thế và như thể:    
 
“Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi,  
Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi.  
Thông reo bên suối vắng, lời dìu dặt như tiếng tơ,  
Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ.  
Nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa.” 
(Hoàng Nguyên – bđd) 
 

“Nghe tâm tư mơ ước … đẹp như chuyện ngày xưa”, còn là nghe và nhớ những 
lời vàng ngọc mà thánh nhân hiền lành vẫn từng khuyên đệ tử của mình: 

 
“Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an,  
thánh hoá toàn diện con người anh em,  
để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em,  
được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách,  
trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, quang lâm.  
Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.” 

 (1 Th 5: 23-24) 
 

“Đấng kêu gọi anh em”, Ngài vẫn kêu và vẫn gọi mọi người hãy sống lành thánh, 
có thần trí và thân xác vẹn toàn. Kêu và gọi, là Lời Ngài gửi đến hết mọi người chứ 
không riêng ai, dù đấng bậc hoặc các vị đạo mạo chốn đời tu, thôi. Quả thật Đức Giêsu 
từng kêu gọi mọi người hãy dấn bước theo Ngài. Theo như thế, sẽ bỏ mọi chuyện mang 
tính thế trần mình trân quý để cho đi toàn bộ con người mình, vì mục đích lý tưởng. 

 
Trên thực tế là, những người ở mọi nơi từng dấn thân đời mình để sống thành 

cộng đoàn đạo hạnh nhỏ. Có những người hiến toàn thân cho việc giảng dạy, mục vụ 
hoặc trợ giúp y tế. Đời họ chỉ thành đặc trưng khi chính họ nhận lời mời theo chân Chúa 
vào mọi lúc. Cả lúc lặng thinh, trầm mình hoặc năng nổ. 

 
Quyết tâm dấn bước theo chân Chúa, làm đổi thay cuộc đời mỗi người. Đổi và 

thay, để quyết định xem việc nào cần thiết cho chính mình, việc nào không. Quyết, là 
định cách nào để có được tương quan với Chúa vẫn quan trọng hơn tiền bạc, công việc 



hoặc tăm tiếng để đời. Để rồi cuối cùng, quyết tâm ấy sẽ làm đời mình nhất định có ý 
nghĩa. 

 
Theo chân Chúa, rõ ràng có nghĩa nối kết với hết mọi người. Bởi theo Chúa như 

thế, là mình đã kết hợp thành đội đồng hành quyết san sẻ cả cuộc sống. Theo chân 
Chúa, không có nghĩa chỉ rút lui ẩn mình hầu tránh né mọi đụng chạm/gặp gỡ người 
đời. Nhưng, là: ra ngoài để gặp mọi người.  

 
Theo chân Chúa còn có nghĩa: trường mặt ra ngay tiền tuyến cùng với niềm tin. 

Tin rằng mình chỉ hiểu và yêu Chúa bằng vào và qua việc giáp mặt nhìn thẳng vào 
đường lối mình đang sống, mỗi thế thôi.  

 
Theo chân Chúa, trong cuộc sống ở đời rất hôm nay, là có được thị kiến rất 

chính đáng những gì quan trọng trong cuộc sống xã hội. Rồi từ đó, quyết định thiết lập 
cộng đoàn san sẻ niềm tin-yêu trong chung sống. Sống tập thể, ngay giữa giòng đời có 
những sự thể rất “đời thường” thực tế, không thể quên.  

 
Theo chân Chúa, còn là nghe theo lời nhắn gọi mang tính “đời thường” có âm 

vang giòng nhạc đầy những hỏi han, dặn dò rằng: 
 
“Ai lên xứ hoa đào, đừng quên bước lần theo đường hoa  
Hoa bay đến bên người, ngại ngần rồi hoa theo chân ai.  
Đường trần nhìn hoa bướm, rồi lòng trần mơ bướm hoa,  
Lâng lâng trong sương khói, rồi bàng hoàng theo khói sương,  
Lạc dần vào quên lãng, rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên.” 
(Hoàng Nguyên – bđd) 
 
Nói cách khác, theo thì vẫn theo, nhưng đừng quên rằng cuộc đời con người 

không chỉ mỗi thế, nhưng còn nhiều hơn thế. Còn có lý tưởng đẹp hơn thế, rất dễ nể, 
đáng yêu. Theo, là nhớ rằng: ngày nay có rất nhiều người vẫn dấn bước đến với Chúa 
trong mọi người. Tức, đến với người anh em còn bần hàn, ai oán suốt đời.  

 
Bước theo chân, còn là biết rằng: có những người nay vẫn cứ bước dù không 

muốn sống thành đội ngũ nhiều bức bách, khó khăn mà họ cho là rào cản để họ không 
thực hiện được điều mà thánh nhân hiền lành từng căn dặn. Bước theo chân, để rồi vẫn 
nhớ rằng thời buổi hôm nay vẫn có nhóm hội không khấn nguyện theo kiểu xưa cũ 
nhưng vẫn có thể ở bên nhau để thực hiện lý tưởng của Nước Trời đang diễn tiến với 
con người.  

 
Theo chân Chúa, còn có nghĩa hiểu biết chuyện tương lai mai ngày xảy đến với 

thế giới. Một thế giới đang đổi thay, không phải luôn đi vào ngõ cụt, nhưng còn có 
những nơi đang tiến dần vào một đáp trả lời mời gọi của Đức Chúa. Đáp trả, tuỳ cung 
cách và hoàn cảnh của mỗi người, không nhất thiết phải giống nhau. Như nhau. 

 
Theo chân Chúa, là: vẫn cứ theo nhưng thỉnh thoảng cũng nên tự hỏi và “mơ 

màng” về một “xứ hoa đào” trong đó có vị từng bộc bạch:  
 
“Lâu nay ta vẫn muốn theo Chúa, cho đúng cách. Như thế tức có nghĩa: vốn là 

người công chính, các vấn nạn luôn tìm đến với ta, qua câu hỏi tựa hồ như: ngay  từ ban 
đầu Thiên Chúa đã chúc lành cho mọi người để họ sống chứ không phải là từ ban đầu, 



mọi người đều đã mắc tội tổ tông truyền lại và từ đó đã phải khựng lại để không còn 
chứng tỏ là mình đáng được Chúa chúc lành, như nhiều người vẫn quan niệm?      

Hoặc cứ hỏi: nếu ta có thể cất bỏ đi ý tưởng về sự cứu độ khỏi sự sống mang 
tính cá thể để đến được với sự tự do căn bản ư? Tự do này, không là thứ tự do không bị 
mọi ràng buộc, trói cột vào lời hứa, sự trung thành, những quyết tâm và hy sinh bản 
than. Nhưng, tự do ấy là thoải mái đến với cuộc sống thoát khỏi mọi giận dữ, hoặc ra 
khỏi sự thương hại cho chính mình, thoát khỏi nhà tù bản ngã, để có thể lớn lên trong ân 
huệ, và khống chế tính vị kỷ. Tự do, là để con người có thể sống hài hoà với thiên nhiên, 
phá bỏ xiềng xích của hãi sợ, chí ít là sự chết. Tức, hân hoa dấn bước theo chân Chúa 
để nghe theo lời Ngài dạy thay vì chỉ biết thờ kính Ngài mà không sống như Ngài dạy ta 
phải sống. 

Chính vì thế, nhiều lần ta ra như thất bại, vẫn cứ coi mọi sự như thói quen sưu 
tập sử hạnh của các thánh mà thôi. Cũng may là, sức mạnh của cộng đoàn được Chúa 
yêu thương đã thắng lướt mọi sự. Và đây chính là phép lạ xảy đến cho công cuộc mục 
vụ ở giáo xứ.” (x. Robin R Meyers, A Precher’s Dream: Faith As Following Jesus, Saving 
Jesus from The Church, HarperOne 2009, tr. 227) 
 

Bằng vào kinh nghiệm dấn thân theo chân gặp gỡ Chúa, mỗi người một hoàn 
cảnh có kinh nghiệm ân sủng mình nhận được. Không thể nói cái nào hay cái nào dở. 
Cũng tựa như lời Chúa nói: “Nhà Cha ta có nhiều chỗ ở”. Vậy nên, khi đã nhận được ân 
sủng Chúa ban phát, điều hay nhất vẫn là cất tiếng tung hô ngợi khen để Danh Cha 
được cả sáng. 

 
Trước khi đi vào phần kết câu chuyện mạn phiếm hôm nay, tưởng cũng nên về 

với truyện kể để dễ nhớ. Truyện rằng: 
 
“Các hành khách trên xe buýt đều quay về phía cố gái xinh đẹp vừa bước lên xe 
với vẻ ái ngại. Cô đến trả tiền bác tài rồi lần dò vào ghế ngồi bằng chiếc gậy mầu 
trắng, rồi từ từ ngồi vào chỗ, đặt chiếc cặp lên lòng và chiếc gậy dựa vào chân.  
Đã một năm rồi, từ ngày Susan, tên của cô gái, khi ấy mới đôi mươi đã bị mù. Do 
bác sĩ chẩn đoán sai, nên cô thành người khiếm thị. Đột nhiên rơi vào thế giới tối 
đen, đầy những phẫn nộ và tuyệt vọng, suốt ngày chỉ biết thương thân trách 
phận. Và rồi cũng phải bám chặt vào người bạn trai tên là Mark, một sĩ quan 
không lực Hoàng gia và anh yêu cô với cả rái tim với lòng thuỷ chung hiếm thấy. 
Tình yêu rất mãnh liệt như 5 năm trước hồi mới quen. Khi cô gái mất thị lực, thấy 
cô càng ngày càng chìm sâu trong tuyệt vọng, nên anh đem lòng xót thương và 
quyết định giúp cô lấy lại sức mạnh cũng như niềm tin, ngõ hầu tạo lại tính độc 
lập bản thân. 
Cuối cùng thì, Susan cảm thấy cô đã sẵn sàng trở lại làm việc, nhưng cô đi tới đó 
bằng cách nào? Trước kia, cô vẫn thường đi xe buýt đến mọi nơi, nhưng nay vì 
qúa sợ hãi nên không thể đi lại trong thành phố chỉ một mình. Mark bèn tự 
nguyện lái xe đưa cô đi làm hàng ngày mặc dù nơi cô và anh làm việc lại ở hai 
đầu thành phố. Thoạt đầu, điều này cũng an ủi Susan phần nào và khiến Mark 
thấy dễ chịu vì đã làm được việc là bảo vệ người vợ khiếm thị của anh hiện thấy 
bất an trong mọi sự. 
Chẳng bao lâu, Mark nhận thấy cách sắp xếp như thế vẫn không ổn thỏa, vì 
chẳng giúp cho Susan tự hoà nhập với hoàn cảnh mới. Anh tự nhủ thầm trong 
bụng: Susan cần tự tin để đi xe buýt trở lại. Nhưng ngặt một nỗi là cô vừa quá 
yếu lại bi quan, cô sẽ xử sự ra sao khi gặp tình huống không êm trên xe buýt? 
Đúng như anh dự đoán, Susan rỏ ra hoảng sợ khi biết là Mark muốn cô trở lại đi 
xe buýt như hồi trước. Cô nói với anh: 



-Em mù loà thế này, làm sao biết mình đi đâu, tới chỗ nào mà đi làm? Em có 
cảm giác như anh đang muốn bỏ mặc em thì phải? 
Trái tim của Mark tựa hồ như vỡ toang khi nghe những lời Susan nói, nhưng anh 
biết mình sẽ phải làm gì. Anh bèn hứa: sẽ cùng đi xe buýt với cô cả buổi sáng 
lẫn ban chiều bao lâu cũng được cho đến khi cô thấy quen dần và tự lo liệu lấy 
cho mình. Sự việc diễn tiến y như Mark dự kiến. 
Suốt hai tuần lễ, Mark mặc quân phục cùng vợ lên xe buýt đi về hằng ngày. Anh 
dạy cô biết cách đựa vào các giác quan của mình, nhất là thính giác để xác định 
xem mình đang ở đâu và làm thế nào để thích nghi với hoàn cảnh mới. Anh còn 
giúp cô làm thân kết bạn với mọi người, từ bác tài đến mọi người cùng đi. Cuối 
cùng mọi người đều trông chừng cho cô không những dành cho cô một chỗ xứng 
đáng lại còn giúp cô đi đứng giống như người mắt sáng. Kể từ đó, tất cả mọi 
người trở thành thân quen, giúp đỡ lẫn nhau và rất trân quý những người tàn tật 
giống như cô.” 

 
 Truyện kể ở thời buổi cách mạng vi tính mà sao nghe như truyện cổ tích thời 
Nghiêu Thuấn. Và người kể đã đưa ra một lời bàn rất đáng nể, là: trong mọi hoàn cảnh, 
mọi thứ trên đời chưa đến thời thế tận của mọi người. Bởi thế nên, hãy sống sao để mọi 
người trong cộng đồng mình chung sống, trở thành thân quen như người một nhà, thế 
mới phải. 
 
 Đề nghị của người kể hôm nay đưa bạn và tôi vào tình huống của Nước Trời có 
những người không nói nhiều, nhưng vẫn sống. Sống không nghèo nhưng có tinh thần 
của người nghèo tức không cần dựa dẫm vào tiền bạc hoặc của cải của riêng ai, mà chỉ 
trông chờ vào tình thương yêu đùm bọc của người cận thân và cận lân. Ngẫm như thế 
rồi, nay đề nghị bạn và tôi ta hát tiếp câu thơ ở dưới 
    
“Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương  
Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vấn vương.  
Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai.”  
 

Về hôm nao hay hôm nay, “mà lòng còn thương vẫn thương”, để rồi giờ này “có 
nhìn sương khói mà thầm mơ mầu hoa trên má ai”thì bạn và tôi cũng sẽ thấy đời mình 
còn đẹp hơn “hoa đào”, ở xứ nào cũng thế. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
luôn thấy đời mình tuy nghèo  
nhưng vẫn đẹp như bài thơ xứ hoa đào 
của ai đó, vẫn rất thân.  

 
  
 

7. “Gió gây hương nhớ, nâng tiếng đàn xa xưa,” 
“Sầu vương vấn gây mơ, khóc trên giây tơ.” 
(Nguyễn Mỹ Ca/Hoàng Mai Lưu – Dạ Khúc) 

(Titô 3:1-3 )  
 Ngôn ngữ thời đương đại, có người từng nói: “Cái này nghe hay đấy, nhưng 
thiếu lửa.”  Hoặc, thay vì lửa, có vị lại phán: “Cái này hay đấy, nhưng chẳng có tí gió nào 
hết!” Gió là gió gì? Gió lạ thổi theo luồng, hay gió nồm Nam thổi vào miệt dướ, xứ 
Kangaroo? 



 
 Về gió luồng nồm Nam dù có lạ, thì người nghệ sĩ trích dẫn ở trên vẫn coi đó 
như ngọn gió “gây hương nhớ”, rất “sầu vương vấn”. Cũng vì sầu vương vấn gây nhung 
nhớ, nên có bạn Đạo nọ lại cứ bảo: “đâu thấy tình xưa mơ màng.” Nói hay bảo, vẫn cứ 
thì thào: “Này! Gió ngọn nào đưa anh đến đây thế?” 
 
 Vâng. Với nhà Đạo, có là lửa rực hay gió nồm Nam vẫn là niềm hưng phấn tạo 
nguồn hứng, để bạn đạo có chút tươi vui, mà viết lách. Niềm riêng ấy, có thể là ý từ 
người nghệ sĩ xưa vẫn cứ hát: 
 
   “Đàn ai lên cung oán (tang tình) gieo hờn, 
   Đàn ai ngân theo gió (xê xang) gieo buồn. 
   Bồn chồn trong đêm tối, Lần dò chân theo lối mấp mô.”  
  

(Nguyễn Mỹ Ca/Hoàng Mai Lưu – bđd) 
 
 Niềm hưng phấn ấy, phần đông bạn đạo thuộc giáo phái khác vẫn dựa vào đó 
để khích lệ dân con mình sống Đạo trong phụng sự và phụng tự. Phụng tự và phụng sự 
nơi tôn giáo, nhiều bạn thấy lòng mình phấn kích nên đến xem hoặc tham dự, để 
thưởng lãm. Thưởng lãm rồi lại đam mê đến độ sẽ thực hiện ý đồ phục vụ nhiều hơn 
phụng tự. 
 
 Cũng phấn kích như thế, nhiều vị lại đã chuyển hướng/chuyển hệ, để rồi sau đó 
dễ bề phục vụ Chúa trong mọi người, nhiều hăng hái. Chính vì thế, mới gây quan ngại 
cho một số bạn đạo của bần đệ ở Sydney rất lâu nay. Vừa qua, một số vị còn tỏ ý thắc 
mắc với đấng bậc nhà Đạo rằng: dạo này thấy nhiều anh chị trong Đạo mình cứ chuyển 
hướng rồi cập bến mê, thiên về nhóm Thánh Kinh chuyên hát hò và nhún nhảy ngay ở 
nguyện đường, thay vì đọc kinh “xem” lễ rất Công giáo mình, là thế. 
 
 Quả như nghệ sĩ trên, cũng từng reo: “Ôi cung đàn réo!”, “Dây tơ gào gió đê mê 
lòng”, khiến người khác cứ “lệ trào vì đâu?”, “Bao tình tê tái”, “Bay tìm ánh trăng sao!”. 
Và nghệ sĩ ta lại hát thêm: 
 
   “Đàn ai lên cung oán (tang tình) gieo hờn, 
   Đàn ai ngân theo gió (xê xang) gieo buồn.  
   Bồn chồn trong đêm tối, 
   Lần dò chân theo lối mấp mô.” 
   (Nguyễn Mỹ Ca/Hoàng Mai Lưu – bđd) 
 
 “Lối mấp mô” nhà Đạo nay là lập trường rất “nguyễn y vân” (tức vẫn y nguyên) 
hồi nào của đấng bậc, rất như sau: 
 
“Quả là, ngày nay ở nhiều nơi trên thế giới, hiện tượng “chuyển hướng” theo nhóm 
Thánh Kinh của Giáo hội bạn, đã đạt mức độ rất lớn; đặc biệt hơn cả, là: Nam Mỹ, Châu 
Phi và PhiLípPin là nước có số giáo dân Công giáo rất đại trà. 
 
Hỏi rằng: sao những vị xưa nay được thanh tẩy và giáo huấn theo Hội thánh Cộng giáo, 
có sự thật dồi dào cùng sự cứu rối sung mãn của Đức Kitô, lại đã rời Hội thánh để theo 
giáo hội Kitô giáo rất khác biệt? Dĩ nhiên mỗi người có lý lẽ và quá trình khiến mình có 
quyết định như thế. Thành thử, hay nhất là hỏi những người ấy là biết ngay tại sao cớ sự 



lại như thế. Nhưng, theo tôi, giữa Đạo Công giáo và các nhóm Thánh Kinh vẫn có 
những yếu tố, những điểm khá giống nhau. 
 
Thứ nhất là: người Công giáo và các nhóm đạo hữu khác đều thấy rằng sinh hoạt đạo 
đức ngày Chúa nhật rất sống động; bởi qua đó, họ có những giờ phút thoải mái hát hò 
vui vẻ, nghe giảng Lời Chúa rất thuyết phục.     
 
Thêm lý do nữa, là: các nhóm Thánh Kinh thường có tinh thần huynh đệ rất cao cả lúc 
nào cũng hoan nghênh chào mừng mọi người đến với họ. Có nhóm hội còn ra đi thành 
đoàn hai người một đến từng nhà gõ cửa kêu mời người trong nhà gia nhập nhóm của 
họ bằng động thái thân thiện, sảng khoái khá chu đáo. 
 
Nhiều nhóm lại có kỹ năng lôi cuốn người nghe rất mạnh mẽ. Bởi thế nên, nhiều vị còn 
thấy mình như bị thu hút lúc nào không biết qua lời nguyện cầu hăng say, năng nổ hoặc 
bằng dịch vụ chữa lành và h nh thức khác rất hấp dẫn để thấy rằng Chúa Thánh Thần 
đang hiện diện ở với họ. 
 
Thêm vào đó, nhiều nhóm Thánh kinh lại có tài hiểu biết Kinh thánh rõ hơn đa số các 
người Công giáo bình thường bậc trung. Thế nên, nhiều lúc người Công giáo cứ trợn 
tròn đôi mắt khi thấy mấy người trong họ tuy chỉ là giáo dân thôi mà sao hiểu biết Kinh 
thánh rành rọt đến là thế. Thậm chí, họ còn dùng các phương pháp khác nhau để minh 
chứng rằng người Công giáo mình có sai sót trong giáo huấn, nói chung. Đôi khi, họ 
cũng mời người ngoài nhóm đến tham dự các buổi học hỏi Thánh Kinh cùng với họ nữa. 
Thành thử, nội bấy nhiêu thôi, cũng làm cho người Công giáo yếu bóng vía hoặc thiếu 
tìm tòi/học hỏi, cảm thấy mình dễ bị thu hút, dễ thuyết phục.” (x. Lm John Flader, 
Question Time, The Catholic Weekly 12/02/2012 tr. 10) 
 
 Nhận định thì như thế. Nhưng vấn đề là: đề nghị của đấng bậc thân quen ở nhà 
Đạo vẫn muốn giữ chân người Cộng giáo ở lại với Giáo hội mình. Bằng nào những lời 
nghe quen quen, đấng bậc nhà mình lại cứ phán, rất lý sự như sau: 
 
“Làm cách nào để đem người Công giáo đã rời ràn chiên trở về cùng Hội thánh mình, có 
lẽ cũng phải làm vài ba việc: thứ nhất, phải làm công tác đào tạo người Công giáo trong 
niềm tin cho thật tốt, cách riêng đám trẻ nhỏ. Rõ ràng thì, người Công giáo nào thực sự 
hiểu rõ và yêu thích nét đẹp của chân lý và của đời sống người Công giáo chắc chắn sẽ 
không bao giờ rời bỏ Giáo hội mình để tham gia nhóm khác. Đây là một trong các lý do 
chính yếu khiến người Công giáo ở nhiều nước rời bỏ Giáo hội mình. 
 
Thêm vào đó, cũng nên coi lại việc giáo dục niềm tin của Công giáo, quan trọng là giúp 
mọi người mình lớn mạnh trong đời sống thực sự đạo đức sốt sắng trong việc kết hiệp 
mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Có nghĩa là: ta không chỉ ngồi đó đọc đủ mọi kinh là xong, 
nhưng nếu ta có quan hệ mật thiết với Chúa, sẽ thấy mình ít bị lôi cuốn về với nhóm 
khác. 
 
Ngoài ra, mỗi người phải tự thấy có nhu cầu học hỏi Kinh thánh tại nhà thờ. Cảm ơn 
Chúa, mọi người nay đều thấy càng ngày càng có nhiều tín hữu Công giáo chịu học hỏi 
Kinh thánh vào những năm gần đây. Tuy nhiên, ta vẫn cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. 
 
Riêng các giáo xứ  hoặc cộng đoàn Công giáo mình, có lẽ cũng nên tỏ ra có động thái 
chào mừng và tạo tinh thần huynh đệ, nhiều hơn nữa. Ngày nay, đã thấy nhiều giáo xứ 
và giáo đoàn đang làm như thế để lôi cuốn người không Công giáo và thôi thúc người 



Công giáo mình tham gia vào công tác tích cực như thế. Có vậy, mới không lấy làm lạ 
khi được hỏi rằng: tại sao các Kitô hữu thuộc giáo hội bạn làm tốt hơn ta, trong việc này. 
 
Trên thực tế, cũng nên để ý nhiều hơn nữa về sinh hoạt phụng vụ để có thể làm tốt. 
Chẳng hạn như: ca đoàn thuộc giáo xứ cố gắng hát cho thật tâm tình hoặc vị giảng 
thuyết cố dọn bài chia sẻ cho hấp dẫn có như thế mới gia tăng lực hút khích lệ người 
người đến tham dự Tiệc Thánh nhiều hơn thêm. Cũng may là, Giáo hội ta vẫn còn có 
thánh lễ như một Giao Ước mới vẫn được cử hành liên tục từ các thế kỷ đầu, và có đủ 
các bài Sách Thánh, lời nguyện Thánh Thể và nhất là có rước Mình Máu Chúa. Trong 
khi đó, nhóm Thánh Kinh không có những sinh hoạt như thế. Dù họ có hát hò sinh động, 
hấp dẫn mấy đi nữa nhưng vẫn không diễn tả trọn vẹn sự hy sinh cao cả mà Đức Kitô 
đã trối trăn cho Hội thánh. Về chuyện này, ai cũng thấy là các nhóm như thế vẫn thấy 
thiếu thiếu. 
 
Cuối cùng, cũng nên khuyến khích giới trẻ tham gia vào các nhóm hoặc tổ chức trẻ 
trung để giúp các em lớn mạnh trong niềm tin và có như thế, họ mới thực sự trở thành 
người Công giáo thực sự có quyết tâm hơn. 
 
Và, để đem những người Công giáo đã bỏ rời Đạo trở về với cộng đoàn, cũng nên liên lỉ 
nguyện cầu cho họ. Đồng thời, tham gia trò chuyện để thông cảm và nhẹ nhàng lắng 
nghe ý kiến của họ ngõ hầu lẳng lặng giúp họ thấy được là họ đã bỏ lỡ nhiều sự. Đồng 
thời, trấn an họ rằng ta vẫn thương yêu và kính trọng họ, luôn mãi.” (x. John Flader, bđd) 
 
 Nghe đấng bậc tỏ bày bí kíp rất đẹp để đem chiên lạc trở về ràn chiên cũ, bần 
đạo thấy quen quen và nhớ lại lần nào đó cũng thấy có lời nhắn và nhủ của thánh nhân 
hiền lành, thời xưa cũ, cứ dặn rằng:  
 
   “Anh hãy nhắn nhủ ai nấy phải phục tùng tuân lệnh người cai 
quản, 

sẵn sàng tra tay vào mọi việc tốt lành, 
đừng thoá mạ, hiếu chiến,  
nhưng hãy khoan dung hiền từ với mọi người 
Vì cả ta nữa xưa cũng ngu xuẩn, bất phục, lầm lạc,  
lệ thuộc đủ thứ đam mê và khoái lạc,  
sống trong gian ác, ghen tương, khả ố,  
đố kỵ lẫn nhau.” 

   (Titô 3: 1-3)  
   
 Nghe theo lời nhắn nhủ của thánh nhân tông đồ rất Phaolô, các đấng bậc nhà 
mình cũng từng có các nhận định rất tích cực, như lời xác nhận của Lm Chân Tín cách 
nay hơn năm thập niên: 
 
“Hơn bao giờ hết, Giáo hội khao khát sự hiệp nhất của các Kitô hữu cũng như của tất cả 
mọi người trên thế giới, để ơn cứu độ của Chúa Kitô đến với toàn thể nhân loại, cách dồi 
dào hơn. Nhưng muốn hiệp nhất, điều kiện tiên quyết là Giáo hội phải đối thoại với mọi 
người không trừ một ai. Đó là điểm mà Đức Phaolô VI nhấn mạnh trong thông điệp đầu 
tay của ngài: “Giáo hội phải sẵn sàng giao lưu đối thoại với hết mọi người thiện chí, 
không phân biệt là người ở trong hay ở ngoài Giáo hội. Không người nào là xa lạ với 
tâm can của Giáo hội. Không người nào lại bị Giáo hội lãnh đạm. Đối với Giáo hội, 
không có ai là kẻ thù, trừ phi chính họ muốn như vậy. Không phải vô cớ mà Giáo hội 
xưng mình là Công giáo, không phải vô cớ mà Giáo hội được trao trọng trách cổ võ sự 



hoà hiệp nhất, tình thương yêu và hoà bình, trên thế giới…” (x. Lm Chân Tín, Luồng Gíó 
Mới, Tin Paris 2000, tr. 111) 
 
 Xem như thế, thì cũng nên đối thoại chứ không nên phân biệt dù nhóm hội nào 
đó có chủ trương phổ biến Tin Mừng/Kinh Thánh qua mọi hình thức, từ  những thức 
những dạng như hát hò, nhún nhảy hoặc chuyên chăm học hỏi Thánh Kinh, cho đến 
gặp gỡ, đỡ đần nhau trong mọi lúc như bất cứ nhóm hội này khác, ngoài Công Giáo. 
Nói cho cùng, Công giáo là nhóm từ chỉ rõ tính chất Đạo rất chung cùng, hiệp nhất, vẫn 
thân quen như bao giờ. 
 
 Cũng trong cùng một chiều hướng rất tư tưởng như thế, một đấng bậc khác xưa 
kia là đấng bậc, rất thày dạy trổi trang, từng có lập trường cũng lớp lang, như sau: 
 
“Kitô hữu là Kitô-hữu không phải để buồn sầu nhưng để vui lên. Đức Kitô là Chúa trên 
thập giá nhưng lại là Chúa Niềm Vui. Ngài không xuất hiện như chim báo bão. Ngài 
không hề là chuyên viên nói gở. Trái lại, tất cả những gì Ngài đem lại cho đời, tất cả 
những gì Ngài nói với đời đều được tóm cả trong hai chữ: Tin Mừng. Ngài đã chỉ sống 
để Niềm Vui được công bố, loan báo. Từ lời truyền tin của Thiên sứ Gabriel, từ tiếng ca 
của thiên thần, thiên binh trong đêm Bêlem cho đến tiếng nói của người thanh niên áo 
trắng ngồi đợi trong mồ đá. Ngài công bố Niềm Vui của Thiên Chúa: “Trên trời sẽ có vui 
mừng vì một người tội lỗi hối cải, hơn là vì chính mươi chín người công chính…” Lc 15: 
6 và Mt 18: 3)  
 
Và Niềm Vui cho con người: Phúc cho kẻ có tinh thần khó nghèo. Phúc cho kẻ hiền 
lành, Phúc cho kẻ ưu phiền, Phúc cho kẻ đói khát công chính, Phúc cho kẻ biết thương 
xót, Phúc cho kẻ tinh sạch trong lòng, Phúc cho kẻ tác tạo hoà bình, Phúc cho kẻ bị bắt 
bớ. Những Phúc và Phúc, không biết bao nhiêu là Niềm Vui. Cũng cứ là những Niềm-
Vui-Tuy-Vậy. Vẫn cứ tuy vậy “hãy vui sướng và hân hoan” (Mt 5: 1-12). (x. Nguyễn Ngọc 
Lan, Chủ Nhật Hồng Giữa Mùa Tím, Cơ sở Hy vọng 2002, tr. 175) 
 
 Thế mới biết, Kitô giáo vốn là Đạo của Niềm Vui Chúa-xuống-trần-làm-người để 
người người được vui chung. Dù, người đó có là Công giáo hoặc nhóm Thánh Kinh, 
Nhân Chứng Đức Giê-hô-va hoặc Đạo Hồ, Anh giáo, rất Kitô.  
 
 Thế mới rõ, cụm từ “Kitô” dù đính kèm chữ “hữu” hay chữ “giáo” đi nữa, vẫn cứ 
là Niềm-Vui –Tuy-Vậy. Niềm Vui đến với mọi người, để mọi người sẽ mãi vui. Bần đạo 
biết một số bạn đạo vẫn rất vui khi đặt các vấn đề tương tự trong các buổi hội thảo ở 
đây đó, đã tỏ bày một ý kiến rất khác biệt với kiến ý ở trên, nên đã mượn lời củ đấng 
bậc để hỗ trợ lập trường của mình mà nói: 
 
“Kitô giáo nhất thiết là con đường dẫn tới sự trọn lành, bằng cách học hỏi cung cách 
diễn bày tình thương yêu của Chúa đối với mọi người qua phong cách ta hành xử với 
người khác. Đối với các bậc hiển thánh như thánh nữ Mary MacKillop, thì sự trọn lành là 
như thói quen bén rễ sâu được gieo cấy để xảy đến một cách rất tự nhiên ngang qua lời 
nói và hành động. Muốn dấn bước theo chân các thánh hiển vinh, có lẽ ta cũng nên học 
đòi bắt chước mà hành xử hoặc có được những quyết định đúng đắn trong việc ăn ở rất 
trọn lành.” (x. Lm Andrew Hamilton sj, The Importance of being good, Aaustralian 
Catholics Summer edition 2012, tr. 17) 
 
 Nói như đấng bậc vừa trích dẫn, thì khi nói đến Kitô giáo, đâu chỉ mỗi Công giáo 
mình là “trọn lành” trong mọi chuyện, cả chuyện hành xử, phụng tự cũng như sống 

http://www.australiancatholics.com.au/
http://www.australiancatholics.com.au/


thánh thiện như các thánh. Mà là, các giáo phái nói chung cùng Đạo Chúa. Nói về Hội 
thánh rất Công giáo, có lẽ cũng nên trích dẫn thêm ý kiến của một đấng bậc khác cũng 
ở Úc, cho quân bình một xác định: 
 
“Khi nhấn mạnh cụm từ “sống trọn lành”, Hội thánh của ta thường hay tỏ ra quá tốt lành 
để tin rằng mình vẫn tin tưởng vào chuyện ấy. Và, khi nhấn mạnh đến những sự việc 
không mấy tốt lành, ta lại ra khỏi sự quân bình theo tỷ lệ bằng những sự thể rất khó tin. 
Nói nôm na là nói thế này: Hội thánh Công giáo của ta dễ có khuynh hướng bị lối cuốn 
vào động thái cứ coi mình và sứ điệp mình chuyển tải luôn “ở bên trên”. Trên mọi sự. 
Trên mọi giáo phái khác và nhất là ở trên mọi người. Theo thiển nghĩ, đây cũng là một 
trong các lý do cho biết tại sao có nhiều người vẫn thấy khó lòng tin Hội thánh Công 
giáo! 
    
Nếu đôi lúc bạn có những thắc mắc tựa như thế, đừng cho rằng mình đang để mất đức 
tin, mà chỉ là sống rất thực tình, và thực tế. Vào thời gian gần đây, chúng ta từng tạo nên 
tình huống mà một số người gọi là sự khác biệt rất thất thường của Kitô giáo… Ta 
thường đề cao quá mức những chuyện tích cực và lại nhấn mạnh cũng quá mức những 
điều tiêu cực. Nói cách khác, ta thường hay quá lời vì mục đích gọi là bán vé đại hạ giá 
với nhiều lợi nhuận để đưa mọi người vào với giáo hội hơn là đưa vào với chính mình, 
với thế giới thực tiễn mình đang sống… 
 
Thật tội nghiệp. Kitô giáo thật ra cũng giản đơn. Vào thời buổi con người tôn kính phụng 
thờ hoàng đế và nền hoà-bình-ngang-qua-chiến-thắng (hoặc chiến thắng đặt lên trên 
những đáp trả của cử toạ), thì Kitô giáo là sự sống có nền công lý bất bạo động cho 
những người đau khổ vì một xã hội rất hệ thống như hôm nay… Kitô giáo đích thực chỉ 
có ý nghĩa nếu Đạo Chúa thực tình giúp đỡ những người con bé nhỏ biết yêu thương bất 
chấp mọi cuộc chơi quyền lực đem đến cho họ.” (x. Lm Kevin O’Shea CSsR, 
Overpowering people, an interesting temptation, Sunday meditation for 1st Sunday of 
Lent 2009) 
 
 Trích dẫn, là trích và dẫn lập trường cũ/mới, rất như thế. Trích và dẫn, không có 
nghĩa biện luận xem ai đúng ai sai, mà chỉ để xem hiện thời mình chọn lập trường nào 
để sống cho đúng cách, sống thích hợp với con người của chính mình. Chỉ thế thôi. 
Trích và dẫn lập trường về triết cũng như thần, là như thế. Còn lại, vẫn là thái độ của 
mỗi người và mọi người. Bần đạo tuy trích dẫn nhưng vẫn có thói quen rất xấu xí là cứ 
hay trở về với thơ văn/truyện kể để thư giãn tâm hồn trước khi chọn lựa thái độ sống rất 
Kitô.  
 
 Và hôm nay, bần đạo lại bắt gặp một truyện rất nhẹ, vẫn cứ kể: 
 
   “Rằng: 
Ngày xưa, vị đại sư nọ muốn chọn một đệ tử làm người kế nghiệp của ông, bèn gọi hai 
đệ tử mình lại và bảo: 
-Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho thày chiếc lá nào đẹp nhất, hoàn hảo nhất, 
chưa từng thấy… 
Hai đệ tử bèn vâng lời thày đi tìm chiếc là hoàn mỹ nhất trên thế gian. Thoáng chốc, 
người đệ tử lớn quay về trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp cho lắm nên bèn 
thưa:   
-Thưa thày, chiếc lá này tuy không phải là hoàn mỹ nhất trên thế gian, nhưng nó là chiếc 
lá đẹp nhất con chưa từng thấy. 



Người đệ tử kia đi cả ngày trời quay về với hai bàn tay trắng, nhưng vẫn bình tĩnh thưa 
với đại sư: 
-Thưa thày con đây cũng tìm thấy nhiều lá rất đẹp, nhưng con lại không chắc được chiếc 
nào là chiếc lá hoàn mỹ nhất trên thế gian. 
Nghe vậy, vị đại sư bèn chọn đệ tử đầu rồi nói: 
-Khi chọn chiếc lá hoàn mỹ nhất, ta vẫn cứ nghĩ đến cái-gọi-là hoàn mỹ nhất, nhưng nếu 
các con cứ nhất quyết đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tại trần 
gian để rồi mải mê vất vả mà chẳng được gì. Đến ngày nào đó phát hiện ra rằng: vì mải 
mê tìm chiếc lá hoàn mỹ hoặc bất cứ thứ gì hoàn hảo trên thế gian rồi bỏ qua bao nhiêu 
là cơ hội để làm những việc có lợi cho thế gian, thì cũng là điều đáng tiếc. Nói cho cùng, 
tìm cho kỹ cũng sẽ thấy các thứ hoàn mỹ trên thế gian này cũng chẳng có được là bao 
nhiêu đâu… Bởi thế nên, hãy đi vào cuộc đời mà tìm kiếm những gì thực tế một chút, sẽ 
thấy ngay…” 
 
 Truyện kể về vị đại sư và hai đệ tử tìm kiếm chiếc lá hoặc những gì hoàn mỹ trên 
thế gian, làm bần đạo nghĩ rằng: trong cuộc sống, người người cũng chẳng nên đeo 
đuổi những thứ mà mình cho là hoàn mỹ, hoàn thiện hơn thứ khác, kể cả lập 
trường/đường lối sống của ai đó, nhóm hội nào dù rất thánh, cũng chẳng nên. Chi bằng, 
cứ bình tâm trầm lặng mà vui hưởng những gì mình tìm được hoặc đang có, thế mới 
đúng.  
 

Nghĩ thế rồi, bần đạo bèn tiến lên đề nghị anh em mình hát đôi câu nhè nhẹ, để 
chấm hết, rằng: 
 
    “Ôi! cung đàn réo vang đêm trường,  

Dây tơ gào gió đê mê lòng, 
Lệ trào vì đâu? Bao tình tế tái,  
Nương đàn gió bay tìm ánh trăng sao.” 
(Nguyễn Mỹ Ca/Hoàng Mai Lưu)          

 
 Vẫn cứ “Nương đàn gió” để “tìm ánh trăng sao” thế nào rồi cũng thấy và cũng 
gặp. Gặp người, gặp mình, trong thanh vắng có “gió gây hương nhớ” . Nhớ tiếng đàn xa 
xưa của một “Dạ Khúc”, rất nên thơ. Ý nhị. Nhiều vương vấn. 
 
 Trần Ngọc Mười Hai 
 Cứ vương vấn mãi 
 với lời khuyên: 

Hãy cứ sống khoan dung hiền từ  
với mọi người, trong đời.   

 
 

  
 

8. “ Thương nhớ ..ơ hờ thương nhớ ai,” 
“Sông xa từng lớp lớp mưa dài 

“Mắt em ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh 
“Khi chớm thu về, khi chớm thu về một sớm mai” 

(Phạm Đình Chương/Quang Dũng  – Đôi Mắt Người Sơn Tây) 
(Mt 1: 18-19, 20; Mt 11) 



Lại thú thật rằng: bần đạo đây, xưa rày vẫn biết và nhận mình chẳng là gì cả, mà 
chỉ là giáo dân hạng thứ cùng phó thường dân rất Nam Bộ, thôi. Nhưng –vâng, chữ 
“nhưng” này quả đáng giá ngàn vàng-  bởi bần đạo thường được đấng bậc thuộc tầm 
cao cỡ cả vẫn cho bần đạo được tháp tùng dự các buổi hội luận dành cho linh mục, tu 
sĩ và nữ tu Úc, do cựu giáo sư thần học Kevin O’Shea CSsR tổ chức tại Đại học Công 
giáo Sydney vào độ tháng 5/2011. 
  Hội luận hôm ấy, diễn giả bàn về “Sự khác biệt trong nghiên cứu tính Sử học của 
Đức Giêsu”. Đây là một hội luận khá giá trị và hiếm thấy ở “miệt dưới” xứ Úc này. Và, 
diễn giả cao tuổi là thế nhưng lại thao thao bất tuyệt về nhân vật Giêsu Kitô rất lịch sử 
kể ở Tân Ước.  

Điểm dễ thương của diễn giả là: dù có cao hứng và hùng hồn cách mấy đi nữa, 
đức thày  vẫn thấy vui để thính giả cắt ngang nguồn hứng mà hỏi han. Và, câu han hỏi 
hôm ấy do một nữ tu trọng tuổi đặt ra như sau: “Đọc sách thánh, tôi thấy rất ít chỗ đề 
cập đến thánh cả Giuse, tại sao thế? xin cho biết…” 

Trả lời, diễn giả đã đi ngay vào chi tiết:  
 
“Theo sử liệu gần đây cho biết, thì: tuổi thọ người Do thái sống thời của Chúa, chỉ từ 35 
đến 40 tuổi là cao nhất. Tính cho đúng, thì: Đức Giêsu khởi công rao giảng vào độ tuổi 
30. Lúc ấy, thánh Giuse là cha Ngài ở dưới đất xấp xỉ cũng gấp đôi tuổi của Ngài. Và, từ 
đó trở đi: ta có thể nói chắc chắn rằng: thánh Giuse khi ấy không còn sống, đúng vào 
thời Chúa giảng rao công khai, nữa…” 

 
Bần đạo nghĩ, tính cách sử học là thế. Thế còn tác giả Tin Mừng viết hồi thập 

niên 50, 60 hoặc 70 ở thế kỷ đầu đời, làm sao nhớ được chuyện của thánh cả, mà ghi 
chép! Thế nên, dân gian nói nhiều về đấng thánh rất hiền lành, quả không thiếu. Không 
thiếu lời và lẽ như ca từ người nghệ sĩ, nay vẫn hát: 
 
“Buồn viễn xứ khôn khuây,  
Buồn viễn xứ khôn khuây. 
Em hãy cùng ta mơ! 
Mơ một ngày đất mẹ. 
Ngày bóng dáng quê hương 
Đường hoa, khô ráo lệ.” 

(Phạm Đình Chương/Quang Dũng – bđd) 
 

“Buồn viễn xứ”, chắc đây không là nỗi buồn của Giuse thánh cả hiền từ, cao 
thượng. Cao và hiền, một cuộc đời chẳng bon chen, hơn thiệt. Chẳng đòi hỏi mọi người 
đánh bóng tên tuổi cùng thân phận mọn hèn của mình làm chi cho nên tội. Thân phận 
của thánh nhân, tưởng chừng như bọt bèo, nước chảy mây trôi hay sao đó, nhưng đâu 
phải thế. Bằng chứng là, nhiều người vẫn đề cao, ủng hộ, rồi còn tung hô tinh thần 
khiêm hạ của thánh cả, đến độ dám tuyên dương nhè nhẹ, như bạn đạo ở đâu đó, từng 
hỏi và nói như sau: 

 
“Không hiểu sao, chứ con có cảm giác rằng: thánh cả Giuse khi phát giác bạn đời mình 
có thai, lại biết rất chắc rằng mình không là tác giả, vì xưa nay không hề “biết” đến ái ân 
xác thịt…hẳn lòng ngài cũng rối trăm bề, đến hết biết. Mới đây, con nghe có người nói: 
thánh cả đã cảm nghiệm những 7 nỗi “buồn viễn xứ” khi ngài buộc lòng phải yêu cầu 
Đức Maria, Bạn Đời mình hãy đi mà về nhà mẹ. Ngược lại, có người còn bảo: cũng nên 
nói thêm về 7 điều mừng vui thánh nhân hưởng. Vậy, xin cho biết 7 điều buồn/vui của 
thánh cả là những gì? Sao Kinh thánh nói quá ít về thánh Giuse thế? Có chăng những 
điều buồn/vui như mọi người bảo? (Vấn nạn của một độc giả ở Sydney)      



 
 Con dân nhà Đạo khi đã hỏi những điều về thánh “cả” ở trên cao, thì chỉ như thế 
cũng đã đủ. Nhưng, so với thi văn ngoài đời khi nói về “người” có cặp mắt rất “u uẩn 
chiều lưu lạc” đời thường, như sau: 
 
 “Em hãy cùng ta mơ 

Mơ một ngày đất mẹ 
Ngày bóng dáng quê hương 
Đường hoa khô ráo lệ…” 
(Phạm Đình Chương/Quang Dũng – bđd) 

 
 Nghệ sĩ ngoài đời tả về người có gốc nguồn từ Sơn Tây, đất Hà thành cặp mắt 
uẩn u, thì như thế. Như thế, nhà Đạo mình nói sao về nỗi niềm buồn/vui của thánh cả, 
bây giờ đây? Diễn tả về thánh cả như vậy đúng không? Đã hỏi về chuyện Đạo, thì xin 
mời bạn và mời tôi, ta lắng tai nghe đức thày vị vọng ở Sydney có những lời rất đáp trả, 
sau đây: 
 

“Sùng kính 7 nỗi buồn/vui của thánh cả, là điều chẳng ai lấy làm lạ hết. Chí ít, là 
những người trong Giáo hội rất thánh ở khắp nơi. Ngay từ đầu, việc này do hai linh mục 
Dòng Phanxicô chủ xướng khi các ngài bất chợt bị cơn giông bão xảy đến khi lên thuyền 
ngang qua biển bờ Flanders làm chết mất 300 người. Các tu sĩ gặp may đã bám vào ván 
tàu nổi trôi suốt 3 ngày trời, để rồi cuối cùng các ngài nhờ việc cầu nguyện cùng thánh 
cả Giuse ra tay thương giúp hầu sống sót.  

Lúc ấy, chợt có người trẻ xuất hiện bên cạnh tấm ván của hai đấng khuyến khích 
các ngài cứ tin tưởng nơi anh để rồi anh sẽ đưa các ngài vào cầu cảng trong vịnh, rất an 
toàn. Hỏi kỹ tên tuổi, các ngài mới vỡ lẽ ra rằng người trai trẻ không là ai khác ngoài 
thánh cả Giuse và thánh nhân hiện hình người trai trẻ yêu cầu hai vị đọc kinh Lạy Cha 
và Kính Mừng mỗi ngày 7 lần, để nhớ đến 7 nỗi buồn/vui thánh nhân vẫn cảm nghiệm. 
Và sau đó, thánh nhân trẻ bèn biến mất. 

Không cần biết truyện kể có xác thực hay không, ai cũng hiểu rằng việc sùng 
kính mến mộ 7 điều buồn/vui ở thánh cả cũng từ đó bén rễ sâu trong lòng người. Và, 
mọi người đã bắt đầu đọc 7 kinh, mỗi khi đọc đều suy tưởng về một trong các nỗi niềm 
ấy, sau đó lại sẽ đọc tiếp một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng và một kinh Sáng Danh 
dâng Chúa Cha. Lời lẽ trong kinh, cũng thay đổi nhiều, nhưng tựu trung tất cả đều đề 
cập đến cùng một nỗi niềm vui/buồn lẫn lộn. 

Nỗi buồn đầu tiên, thánh Giuse cam chịu là đã phát giác ra Đức Maria Bạn Đời 
mình đã cưu mang một trẻ bé mà thánh cả biết chắc chắn không là con mình. Chính vì 
thế, thánh nhân mới quyết định “xa lánh” người Bạn Đời mà thánh nhân yêu thương hết 
lòng dạ (Mt 1: 18-19). Niềm vui đầu theo sau đó là lúc thần sứ xuất hiện với thánh nhân 
trong giấc mộng mà bảo: “Giuse, con của Đavít, chớ sợ lấy Maria làm vợ: thai sinh nơi 
bà là do tự Thánh Thần Chúa”(Mt 1: 20). Và, niềm vui được minh xác, nên thánh cả đã 
chấp nhận Maria làm vợ mình. 

Nỗi buồn thứ hai tiếp đến, là khi thánh cả thấy Đức Giêsu Con mình lại đã sinh 
hạ trong cảnh khó nghèo, bèn đặt con vào máng đựng cỏ bò/lừa vẫn mà lòng quặn thắt 
( Lc 2: 7). Nỗi buồn này cũng đã trở thành niềm vui khi thánh nhân thấy các đạo sĩ cùng 
nhiều vị viếng thăm và bái lạy Con của mình rồi còn dâng tặng phẩm vật quí giá những 
gồm vàng, hương thơm và mộc dược (Mt 2: 11). 
 Nỗi buồn vui thứ ba, là: 8 ngày sau khi sanh Chúa, thánh cả thấy máu Con mình 
lần đầu chảy vào ngày Chúa chịu cắt bì. Nỗi buồn, kéo dài không lâu bởi sau đó thánh 
cả đã vui hơn khi Con mình được đặt tên Giêsu như thần sứ báo trước ngày bạn đời 
Maria cưu mang Chúa (Lc 2: 21). 



 Buồn/vui thứ tư, là khi thánh gia đem Con đến đền thờ để giới thiệu các đấng 
bậc, chỉ 40 ngày sau khi sinh. Buồn một nỗi, là khi cụ già Simêôn nói tiên tri về lưỡi đòng 
đâm thấu tâm can người Mẹ. Và, niềm vui có được cũng là lúc cụ Simêôn lại thông báo: 
Trẻ Thánh sẽ nâng nhấc toàn thể dân Do thái (Lc 2: 35). 
 Buồn thứ năm cũng rất lớn, là khi thánh cả nằm mộng thấy thần sứ khuyên đem 
Mẹ Con lánh nạn bên Ai Cập vì Hêrôđê ra lệnh ruồng bắt trẻ thơ (Mt 2: 13). Và niềm vui 
tới với thánh cả, là ý nghĩa việc Con Chúa đến Ai Cập, có nghĩa lật đổ các ngẫu tượng 
lâu nay được thờ, ở nơi đó.  
 Nỗi buồn đếm thứ sáu, là lúc thánh cả lại mơ thấy thần sứ báo mộng hãy đem 
Con về lại Israel, như Tin Mừng ghi: “Archelaus nay trị vì toàn cõi Giuđa thay cho 
Hêrôđê cha mình, nên thánh cả lo ngại không dám đến” (Mt 12: 22). Nỗi buồn được đáp 
trả bằng niềm vui khi Thánh gia trở về Nazarét, rất an toàn (Mt 2: 23). 

Nỗi buồn đếm số bẩy, là khi thánh gia để lạc người Con yêu ở đền thờ khi Con 
lên 12 và đó còn là niềm vui khi Thánh gia tìm ra Ngài chỉ sau 3 ngày ngồi bên giáo sĩ” 
(Lc 2: 41-51). 

Cũng nên biết, Đức Giáo Hoàng Piô thứ VII trị vì Hội thánh từ năm 1800 đến 
1923, ban ân xá cho ai có lòng sùng kính 7 niềm vui lẫn nỗi buồn của thánh cả. Và, ân 
xá sẽ gia tăng gấp bội nếu việc sùng kính này được cử hành vào ngày Thứ Tư trong 
tuần, hoặc nếu người sùng kính mở tuần cửu nhật sùng kính thánh cả trước ngày lễ bổn 
mạng của ngài. Còn hơn nữa, sẽ nhận ơn toàn xá nếu ai có lòng sùng kính thánh cả có 
niềm vui nỗi buồn 7 mối, và sống thực như thế suốt tháng. 

Ban ân xá, hẳn người người rày thấy được là Hội thánh đã chúc phúc cho ai có 
lòng sùng kính như thế, đến bây giời.” (x.Lm John Flader, The Catholic Weekly ngày 
18/3/2012 tr. 11) 
 
 Những điều vừa kể trên, là kể theo cung cách long trọng ở nhà Đạo. Đối với 
người đời, thì nghệ sĩ lại là người thay vào đó bằng giòng chảy mô tả tình tiết tốt đẹp 
của quí nhân hiền lành, nổi cộm như:    
 
 “Em vì chinh chiến thiếu quê hương, 

Sài Sơn, Bương Cấn mãi u buồn. 
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm, 
Em có bao giờ, Em có bao giờ,  
Em thương nhớ thương…”  
(Phạm Đình Chương/Quang Dũng – bdd) 

 
Sài Sơn, Bương Cấn hay Xứ Đoài, đó cũng chỉ là ảnh hình của những miền đất 

mà quí nhân hiền lành từng đặt chân đến hoặc từ đó ra đi. Ra đi rồi, lại sẽ cùng bạn đời, 
cứ hỏi “Em có bao giờ thương cứ thương”. Thương cứ thương. Nhưng, hỏi vẫn cứ hỏi. 
Hỏi rằng: “Đôi mắt người Sơn Tây” vẫn là đôi mắt/mặt hình để anh thương, thôi. Thương 
cứ thương, cả những người lành thánh vẫn âm thầm chịu đựng nghịch cảnh đến với 
mình.  

Thương cứ thương, còn là chấp nhận và hiểu rằng: trong cái hoạ nghịch cảnh ấy, 
bao giờ cũng ngời sáng niềm hạnh phúc sẽ đến ngay. Và, thương cứ thương, là cũng 
suy và nghĩ rất đúng rằng: dù sự thể có ra sao, vẫn nên coi đó là ân huệ Bề Trên gửi để 
cảnh giác hoặc ủi an, vỗ về để Ngài-cùng-ta vui hưởng một “kết hậu” đang trờ tới, ngay 
thôi. 

Xét cho kỹ tâm tính tốt lành hạnh đạo của thánh cả trong gia đình rất thánh 
thiêng, cũng nên nhấn mạnh đến tính cách âm thầm chấp nhận nghịch cảnh xảy đến với 
đời người. Bởi, đời của con người bình thường hoặc của thánh nhân cao cả vẫn là 
chuỗi ngày có những hoạ-phúc/phúc-hoạ quyện lẫn với nhau, rất khôn nguôi.  



Xét cho cùng, về tính cao cả của thánh Giuse là đức tính cao đẹp cần đề cao 
hơn ai hết. Nhân đức ấy, đặc trưng này vẫn nằm ở điểm, là: thánh nhân như người 
thường ở huyện, một khi đã hợp tác/dính dự vào với công trình cứu độ của Thiên Chúa, 
sẽ cảm thấy vinh dự vì nhận thấy thân phận yếu kém của mình mà lại đã được Thiên 
Chúa để mắt đến nên sẽ lạc quan với công trình cứu độ cao quý. 

Hãy tưởng tượng, nếu thánh Giuse lại cứ khăng khăng chống đối kế hoạch 
Thiên Chúa dùng phàm nhân như ông để tham gia vào công trình cao cả mà cứu nhân 
độ thế, thì chắc hẳn kế hoạch ấy cũng sẽ không hoàn thành như đã từng xẩy ra với con 
người. 

Thành thử, sự cao cả ở thánh nhân Giuse HIền lành là ở chỗ: cứ để mọi sự do 
Chúa định như một thứ Hội chứng “Xin vâng” mà Bạn Đời của mình từng diễn tả ngày 
thăm chị họ Elizabét. Và “hội chứng”này, nay vẫn còn diễn tiến ở nhiều nơi, và mọi thời.  

Về với ý tưởng/lập trường của bậc thày dẫn giải về thần học Kinh thánh ở buổi 
hội luận hôm ấy, thì sự cao cả của thánh cả Giuse và Đức Maria bạn đời ngài, là: tuy 
xuất hiện rất ít trong Tân Ước, nhưng lại nói nhiều hơn nhiều đấng. Thật vậy, hai ngài 
không chỉ nói bằng lời, nhưng bằng sự âm thầm/lặng thinh trong chấp nhận một sự thể 
ngoài sức tưởng tượng của con người.  

Chấp nhận và thực ý định của Thiên Chúa là Cha, bất kể những gì có thể xảy ra 
đối với chính mình, hoặc người của mình. Đó mới là lý do khiến Hội thánh chỉ gọi mỗi 
Giuse con vua Đavit, là “Thánh Cả”. Cả đây, không có nghĩa trên cả bạn đời hoặc người 
Con Chí Ái của mình về thể xác. Mà là, sự cao cả tuyệt vời, trong hành xử như người 
được chọn làm nhân vật thánh rất “cao” và “cả thể”.  

Quan viên ở đời, có lẽ hiểu chưa rõ ý/từ “Đôi Mắt Người Sơn Tây” theo nghĩa thi 
phú, nên cứ hát:  

 
“Đôi mắt Người Sơn Tây  
Đôi mắt Người Sơn Tây  
Buồn viễn xứ khôn khuây ..” 

(Phạm Đình Chương/Quang Dũng – bdd) 
 
 Để người đọc có dịp thư giãn hầu hiểu rõ hơn ý/từ và ý tứ của vai trò đấng thánh 
“cả”, có lẽ cũng nên tìm về với truyện kể nhè nhẹ, như sau: 
 
 “Chuyện xảy ra tại một trường đại học   

Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên, 
"Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?"  

Một nam sinh bước lên.Giáo sư nói, "Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó 
có thể rời bỏ". 
Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân...Giáo 
sư nói: "Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!" 
  Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm. 

Giáo sư lại nói: "Em hãy xoá thêm một người nữa!".  
Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp. 

Giáo sư nói tiếp:"Em xoá thêm tên một người nữa đi". Một người không quan trọng nhất 
trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp.....  

Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên, bố mẹ, vợ, và con.  
Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư,  

cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!! Giáo sư bình tĩnh 
nói tiếp:  
"Em hãy xóa thêm một tên nữa!" chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự 
lựa chọn... 



anh đưa viên phấn lên..... và gạch đi tên của bố mẹ!  
"Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!",  
tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai. 
chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết 
gạch bỏ tên của đứa con trai...Và anh bật khóc thành tiếng, 
dáng điệu vô cũng đau khổ. 

Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi: "Lẽ ra người thân thiết nhất với em, 
phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, 
đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, 
vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó dời xa nhất?" Cả giảng đường im 
lặng, chờ nghe câu trả lời.  

Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:"Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi,  
con cái khi trưởng thành,cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, 

  người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi! 
Và cũng chính là người cằn nhằn tôi suốt ngày !!! 

 
Người kể truyện hôm nay, thấy truyện kể của mình mà lại đem áp dụng vào 

những chuyện của thánh nhân hiền lành rất cao cả, thấy cũng kỳ. Bèn có một đề nghị 
bạn, đề nghị tôi là những người đang nghe câu truyện kể, rằng: đâu ai cấm bạn và tôi ta 
thay đổi giới tính của người trong truyện. Tức là, thay vì nói về bạn đời nữ giới thì ta 
thay người bạn đời bằng: “chồng tôi”. Có thay đổi như thế, mới thấy rằng người bạn đời 
nào cũng vậy, dù nam hay nữ cũng vẫn là những quí nhân hiền lành, và cao cả. Hệt 
như thánh cả, rất Giuse. 

Nói như thế, thì có vẻ hơi bốc phải không bạn, phải không tôi? Thôi thì ta cứ tạm 
coi như thế rồi lai rai hát hoài ý từ người nghệ sĩ vẫn cứ viết và cứ hát, rằng: 

 
“ Thương nhớ ..ơ hờ thương nhớ ai,” 

“Sông xa từng lớp lớp mưa dài 
“Mắt em ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh 
“Khi chớm thu về, khi chớm thu về một sớm mai. 

“Em hãy cùng ta mơ 
“Mơ một ngày đất mẹ 
“Ngày bóng dáng quê hương 
“Đường hoa khô ráo lệ…” 
(Phạm Đình Chương/Quang Dũng – bđd) 
 
Hát thế rồi, xin đề nghị bạn và đề nghị tôi, ta cứ ung dung cất lên lời ca ngợi các 

đấng bậc hiền lành và cũng thánh không thua gì đấng bậc rất “thánh cả” ở trời Đông Do 
thái năm ấy. Và, cả các thánh-không-được-phong của mình nay vẫn hỗ trợ, cầu bàu 
cùng với Thánh gia cho tất cả người nhà, ở trần thế, giống như thế. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
tuy chưa làm thánh 
nhưng cứ nhớ lời Phaolô thánh nhân 
vẫn vui chào mọi đấng thánh 
ở trần gian  
là thế cả.  

 

 

 



9. “Và có tiếng ca âm vang, 
“Muôn thiên thần hò reo, hân hoan câu bình an.” 

(Thành Tâm/Sĩ Tín/Khởi Phụng – Quê Huơng Thượng Đế) 
 

(Rm 12: 18) 
 

            Có “tiếng ca vang.” Hát “câu bình an”. Phải chăng đó là tinh thần của ngày Giáng 
Hạ “có mấy anh dân nghèo tới nghiêng nhìn trẻ thơ”? Hỏi đây, gồm cả câu trả lời gói 
gọn ở trong đó chứ? 
 
            Vừa rồi, bần đạo được hân hạnh dự buổi “Hát cho nhau” rất bỏ túi có chủ đề 
“Thương Hoài Ngàn Năm” ở Sydney hôm tháng 11/2011. Ở buổi này, nhiều hát sĩ đua 
nhau đăng ký hát bài “Quê Hương Thượng Đế” của các linh mục Thành Tâm, Sĩ Tín, 
Khởi Phụng, cùng sáng tác. Nhạc bản này, là nhạc Giáng Sinh, nhưng sao nhiều vị lại 
thích nghe và thích hát đến thế? Tìm về nguyên do, bần đạo nhặt nhạnh được đôi ba 
ý/lời tâm đắc, rất như sau: 
 
-Có bạn quả quyết với bần đạo: “Thú thật với bác: Cháu chỉ thích nhạc của Thành Tâm 
thôi. Vì nhạc của ông Cha này: lời thì rất Đạo, tiết tấu và nhịp điệu lại na ná giống nhạc 
đời, rất hay…”: 
-Một bạn khác, những bảo: “Đấy bác coi! Có loại nhạc đạo nào một lúc qui tụ 3 ông cha  
sáng tác mà lại là cha Dòng Chúa Cứu …Chuộc nổi tiếng mới là điều tuyệt diệu!” 
-Một thính giả khá trọng tuổi đến thưởng thức buổi nhạc hôm ấy, có nói: “Tôi thì tôi thấy 
nhạc của Thành Tâm có cái gì đó nó bắt mình cứ nghe đi rồi nghe lại mà không biết 
chán. Nghe chán, xong rồi còn ngâm nga hát tiếp đoạn nào ăn ý nhất. Nhạc có hay, mới 
 được thế chứ…!” 
 

Nghe phản hồi, bần đạo bèn vào “Google” thử đánh chữ “Quê Hương Thượng 
Đế” để xem sao, thì bắt gặp giòng chữ mô tả loại nhạc ấy như sau: Thể loại: Nhạc trữ 
tình, chất lượng! Đây là loại nhạc trẻ “hip hop”, Rock. Ca đoàn nhà thờ, thì gọi đó là 
thánh ca và coi giòng nhạc của tác giả này như giòng chảy mượt  mà, nhè nhẹ tuy nhiều 
lúc cũng hơi “giựt”. Nghe vậy, bần đạo bèn vào “youtube” nghe thử nhạc bản ấy, đã thấy 
ca từ như sau: 
    
                        “Nửa đêm chốn hoang vu, Chúa ra đời 

Đồi khô đá chơ vơ trời băng giá 
Nhân gian, có tin vui phận bèo chốn quê nghèo: 
Hãy đi tìm xem trẻ thơ…” 
(Thành Tâm/Sĩ Tín/Khởi Phụng – bđd) 

 
            Nghe, là nghe như thế chứ nhìn thì nhìn ra sao? Thấy những gì?  
 
            Bần đạo, quả là chả bao giờ có được kinh nghiệm của bậc trưởng thượng thuộc 
trung tâm nghe nhìn thành thị, nhưng cũng lượm lặt được đôi ba chuyện về Giáng Sinh, 
nay gom lại để “phiếm”. Nay có yêu cầu, nên mời bạn và mời tôi, ta nghe qua vào ngày 
lễ lớn. 
 
            Thật ra thì, gọi là lượm lặt đôi ba ý tưởng ở đây đó, cũng chỉ là những “chuyện 
nhỏ” rất vụn vặt, để rồi bạn và tôi bỏ chút thì giờ mà thưởng lãm. Thưởng lãm, là 
thưởng thức một cách lịch lãm ý/lời chuyện Giáng sinh ở đời nhiều tình tiết. Nhiều tình 



tiết, cũng chan chứa tâm tình như vẫn được các bậc vị vọng ghi vào bộ nhớ để rồi vào 
một ngày đẹp trời nào đó có bổn đạo hỏi đến là “phán” ngay thôi. 
 
            Đấng bậc ở Sydney từng “phán” rất nhiều nhưng chả biết được bao nhiêu 
người, đặc biệt là người nhà Đạo giống giòng A-na-mít, biết đến. Thành thử, bần đạo 
nay xin làm chân thư ký, quảng diễn với quảng bá, vài ba ý. Trước hết, là ý của một 
người sống ở Sydney, đã từng hỏi: 
            
“Dạo trước con có xem một cuốn phim nói về cuộc đời Chúa Cứu Thế, trong đó nữ tài tử 
thủ vai Đức Mẹ khi sinh ra Chúa, bà lại diễn tả cơn đau cồn chuyển cữ, thấy cũng lạ. 
Lâu nay, con vẫn được dạy: Đức Mẹ là thánh nữ đồng trinh, đâu nào biết đến đau đẻ 
bao giờ! Về chuyện này, Hội thánh mình có khuyên dạy điều gì chăng? Xin cho biết.” 
 
            Hễ có người kêu vời “xin cho biết”, là cha cố nhà mình bèn phán ngay lập tức. 
Không chậm trễ. Bởi thế nên, độc giả ở Úc và các vị nào còn thắc mắc chuyện Đức Mẹ 
“Đồng Trinh” sạch sẽ, hẳn cũng nên nghe những khẳng định của đấng bậc học giả xuất 
thân từ phân khoa Thần học của Havard, như sau: 
 
“Theo Truyền thống Giáo hội, thì: Đức Maria là Thánh Nữ Đồng Trinh rất vẹn tuyền. Vẹn 
tuyền, là: trước khi Mẹ sanh Chúa Hài Đồng, đang lúc sanh hạ và cả sau khi sanh nữa,  
Mẹ vẫn Đồng Trinh tinh tuyền. Vì thế nên, Mẹ chẳng thể nào biết đau đẻ bao giờ hết, cả 
khi Mẹ sanh ra Chúa, cũng thế. 
 
Và hơn nữa, Đức Mẹ Đồng Trinh Sạch Sẽ, là tín điều mà mọi người chúng ta đều phải 
tin. Ngay như Công Đồng Đại Kết Công-Stăng-Ti-Nô-Pô-Li nhóm vào năm 553 đã tặng 
Mẹ tước hiệu rất đúng là “Trọn Đời Đồng Trinh”. Tước hiệu ấy đã được Công Đồng 
Latêranô lặp lại lần nữa vào năm 649 và sau này chính Đức Giáo Hoàng Phaolô IV cũng 
nói đến hồi năm 1555. Trong quá khứ, điều này cũng được nhiều thánh Tổ phụ Hội 
thánh xác nhận và giáo huấn, trong đó có: thánh Ambrôsiô, thánh Giêrônimô, thánh Âu 
Tinh, thánh Êpiphanô, thánh Basil và nhiều thánh cả khác… 
 
Lời tuyên xưng Đức Mẹ Trọn Đời Đồng Trinh khi sanh đẻ, có nghĩa là: sự toàn vẹn cơ 
thể của Mẹ không bị sụp đổ cả khi Mẹ sanh ra Chúa Cứu Thế. Sách Giáo Lý Hội Thánh 
Công Giáo từng nói rõ điểm này. Khi trích thuật lời ghi trong Hiến Chế rất Giáo điều 
mang tựa đề “Ánh Sáng Muôn Dân” rút từ bản văn chính thức của Công Đồng Vatican II, 
trong đó nói: “Niềm tin sâu sắc về tính đồng trinh của Mẹ đã đưa dẫn Hội thánh tuyên tín 
về sự đồng trinh đích thực và muôn đời của Mẹ, cả khi Mẹ sanh ra Con Chúa làm 
người. Quả thế, việc Chúa Giáng sinh ‘ vẫn không làm giảm đi tính đồng trinh trọn vẹn 
của Mẹ nhưng đã thánh hoá bản chất ấy.” (x. Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân đoạn 57, 
sách GLHTCG đoạn 499) 
 
Mẹ vốn đồng trinh vẹn tuyền khi sanh Chúa, điều đó chứng tỏ Mẹ không biết đến đớn 
đau/sầu buồn gì hết. Việc này, sách Khởi Nguyên cũng đề cập đến sự khác biệt nơi bản 
chất của “Eva Mới”, chân Mẹ đạp đầu con rắn mà Eva khi xưa từng được Giavê Thiên 
Chúa phán: “Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén; ngươi sẽ 
phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị 
ngươi." (STK 3: 16)    
 
Sự trái nghịch giữa hai người nữ lớn lao đến độ không thể quan niệm rằng Eva mới là 
Mẹ Maria lại phải đớn đau khi sanh Chúa. Sách Phần La Mã, còn gọi là Giáo Lý Công 



Đồng Tri-đen-ti-nô cũng minh định lời Giavê nói với Eva: “Ta sẽ làm cho ngươi phải cực 
nhọc thật nhiều khi thai nghén; ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con.” (STK 3: 16). Và 
Đức Maria được miễn chuẩn khỏi luật này vì, có như thế Mẹ mới bảo tồn tính đồng trinh 
trọn vẹn không tì vết nên mới sanh ra Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, như ta đã biết, Mẹ 
không hề từng trải kinh nghiệm đớn đau nào hết.” (Sách Phần La Mã đoạn 
#50)                     
 
Vào thế kỷ thứ IX, tác giả thần học là Haymo Halberstadt (năm 853) nói rất rõ, 
rằng: “Chính vì khi Mẹ cưu mang Con của Mẹ không vương vấn khoái lạc nào, nên khi 
sanh ra Chúa, Mẹ cũng chẳng thấy đớn đau chút nào.” (x. Chú Giải Sách Khải Huyền 3, 
#12; câu 117) 
 
Dĩ nhiên ta bàn về sự hạ sinh rất lạ kỳ, vào lúc thánh sử đầy dẫy những chuyện lạ, cả ở 
Cựu Ước cũng như Tân Ước, mãi đến nay. Hệt như ta không có can đảm bảo rằng Sách 
thánh nói rõ việc này; nhưng tối thiểu cũng nên hiểu là Mẹ sanh ra Chúa mà chẳng hề 
biết đớn đau. Đặc biệt, Truyền thống Giáo hội luôn dạy ta biết rằng: Mẹ luôn là Đức Nữ 
Đồng Trinh rất vẹn tuyền, cả khi Mẹ sanh ra Chúa. Và, Hội thánh đã xác quyết chuyện 
này qua giáo huấn của thánh hội. 
 
Các thánh Giáo phụ trong Hội thánh từng cắt nghĩa cho ta hiểu mầu nhiệm thánh thiêng 
này bằng cách dùng các ví dụ cụ thể như ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua lớp kính 
pha-lê trong suốt mà chẳng gây nên mảnh vỡ nào hết. Như, việc Chúa trỗi dậy khỏi mộ 
vắng bịt rất kín khó mà thoát khỏi nơi đó; về sau, Chúa lại đã hiện đến với môn đồ khi 
mọi cửa ngõ đều đóng kín, vv. Và, cuối thế kỷ thứ II, tác giả Tertulianô đã tóm tắt mọi 
chuyện như sau: “Đối với Mẹ là Đấng sanh ra Chúa Hài Đồng theo kiểu khác thường và 
mới mẻ thì Chúa phải được sanh ra cùng một kiểu mới mẻ như thế.” (x. Đức Kitô mặc 
lấy xác thịt loài người đoạn #17). Nói tóm lại, ta có thể gặp rất nhiều bản văn giống như 
thế trong Truyền Thống Hội thánh, thời tiên khởi. 
 
Các thánh Giáo Phụ còn thấy nơi hình ảnh Chúa Giêsu sanh ra từ cung lòng Mẹ Đồng 
Trinh qua lời tiên tri Edêkiel khi nói về cửa Đền thờ (Êz 44: 2) và nơi bài ca 
Salômôn: “Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng 
suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong.” (Dc 4: 12) 
 
Nói tóm lại, Truyền thống Giáo hội vẫn nhất mực công nhận Mẹ không hề đau đớn khi 
sanh Chúa.” (x.Lm John Flader, Question Time,Connorcourt, 2008 tr. 13-14) 
 
            Nói theo đấng bậc ở Sydney, là nói theo cung cách rất bài bản, chính mạch. 
Kiểu, của Hội thánh. Nói, là nói rất công nhiên. Chắc nịch. Không sai chạy. Nhưng, vấn 
đề là: nói như thế vẫn như thể người của Giáo hội thời tiên tổ, chẳng mấy hấp dẫn 
người thời đại. Chỉ thuyết phục người đi Đạo có lòng Đạo, mà thôi.  
 
            Nói về Chúa Giáng sinh cho người thời đại. Hoặc, nói với giới trẻ ngày nay, chắc 
cũng nên nói sao cho mượt mà, êm ả như giòng nhạc trích ở trên. Nói ở trên đây, không 
là nói bằng lời cho bằng ý nhạc. Nói như thế, thì người nghe mãi thấy thấm vào người 
rất nhiều điều, như sau: 
 
                                    “Một đêm Chúa sinh ra, bên rìa làng, 
                                    Cỏ rơm giấu cơn gầy ngăn cơn gió. 

Đêm khuya, giữa canh thâu, rạng ngời giữa đêm dài. 



Ánh sao bình an đã lâu …” 
(Thành Tâm/Sĩ Tín/Khởi Phụng – bđd) 
    

 
            Nói về Chúa sinh ra, đâu chỉ tà tà nói những điều mà các thánh Giáo phụ từng 
nói rất chuẩn về tính đồng trinh vẹn tuyền của Đức Mẹ. Nói về Giáng sinh cho người trẻ 
hôm nay, có lẽ nên nói về niềm vui xum vầy, ngày lễ hội. Về, tinh thần thương yêu giùm 
giúp “mấy anh dân nghèo nghiêng nhìn trẻ Thơ…” rất nên thơ. Nhiều nhạc tính.  
 
            Và, nói về Giáng sinh hôm nay, còn là nói về truyện kể cũng rất vui, êm, nhè nhẹ 
như câu truyện ở bên dưới:    
         
“Một hôm, người sinh viên trẻ nọ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Giáo sư này vẫn 
thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "Người bạn của sinh viên" vì sự thân 
thiện và tốt bụng của ông đối với học trò. 
 
Trên đường đi, hai người bắt gặp đôi giày cũ nằm ở giữa đường.Thầy trò đoán chừng 
đôi giày này là của nông dân nghèo nào đó đang làm việc ở cánh đồng gần đó, có lẽ 
ông đang chuẩn bị kết thúc một ngày quần quật của mình. 
 
Người sinh viên quay sang nói với giáo sư: "Thầy à, hay ta thử trêu ghẹo người nông 
dân một chút, chắc sẽ vui. Nghĩa là: em sẽ giấu đôi giày của ông ta rồi thầy và em ta 
cùng trốn đằng sau bụi cây kia xem thái độ ông ta ra sao khi không thấy đôi giày của 
mình." 
 
Vị giáo sư nghe vậy bèn cản ngăn: "Khoan đã, anh bạn ạ, ta đừng bao giờ đem người 
nghèo ra mà trêu chọc mua vui cho bản thân mình. Bởi, em vốn là sinh viên con nhà khá 
giả, có thể tìm cho mình niềm vui nào khác lớn hơn nhiều qua nông dân này. Em hãy 
thử đặt đồng tiền cắc vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem ông phản ứng ra sao." 
 
Người sinh viên làm theo lời thầy chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn sau bụi cây gần đó. 
Chẳng mấy chốc, người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi để giày 
và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc 
giày thì thấy có vật gì cưng cứng bên trong, ông cúi xem đó là vật gì và thấy một đồng 
tiền. Nét kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông chăm chú nhìn đồng 
tiền cắc ở trong giày, lật qua lật lại hai mặt của đồng tiền rồi ngắm thật kỹ. Sau đó, ông 
đảo mắt nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy một ai. Bấy giờ ông bỏ đồng tiền cắc 
vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Nỗi ngạc nhiên của ông dường như 
được nhân lên gấp bội, khi ông thấy đồng tiền cắc thứ hai bên trong chiếc giày khác. 
Cảm xúc tràn ngập lòng mình, người nông dân quì xuống, ngước mắt lên trời và đọc lớn 
tiếng lời cảm tạ chân thành của mình lên Thượng Đế. Ông bày tỏ sự cảm tạ bàn tay vô 
hình hào phóng đã đúng lúc đem mòn quà giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn do 
người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn. 
 
Anh sinh viên lặng người vì xúc động, nước mắt giàn giụa chảy. Vị giáo sư lên tiếng: 
"Bây giờ em thấy vui hơn lúc em có ý định em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người 
thanh niên đáp: "Thưa thầy, đã dạy cho em một bài học đích đáng em sẽ không bao giờ 
quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa đích thật của câu nói mà trước đây em 
không tài nào hiểu nổi: "Cho đi tốt hơn nhận vào!" 
 



            Truyện kể trên vẫn lao xao, gọn nhẹ, nhưng đầy ý nghĩa, nhân ngày lễ hội. Lễ 
hội, của những ân tình dành cho dân nghèo. Cho người thiếu thốn về nhiều cách hơn là 
chỉ vật chất. Truyện kể vào ngày lễ hội, phải là truyện vui rất nhộn, đầy ý nghĩa. Ý nghĩa 
ấy, đâu cần lý luận, biện giải. Chỉ cần vui. Vui, không vì ngoài cảnh những ồn ào, náo 
động. Nhưng, vui vì thấy được vào ngày của Chúa, rất Giáng sinh, bao giờ người người 
cũng nhận nhiều đặc sủng, từ Đức Chúa. 
 
            Đặc sủng Chúa ban, ngày lễ hội, vẫn được thánh nhân hiền lành, từng khẳng 
định ở nhiều thư, như sau: 
      

“Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, 
tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. 
Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. 
Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. 
Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. 
Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. 
Ai phân phát, thì phải chân thành. 
Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. 
Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm.” 
(Rm 12: 6-8) 

 
            Đặc sủng hôm nay, phải chăng gọi được là “Quê Hương Thượng Đế”. Quê 
hương hôm nay, không chỉ là “chùm khế ngọt”, hoặc con đê hiền từ, anh từng bước vội. 
Quê hương Thượng đế hôm nay, vẫn là và phải là niềm vui bất tận có Chúa Giáng Hạ 
làm người, để ta vui. Vui vì được cứu. Vui, vì được vào chốn Nước Trời, rất nhân ái, êm 
đềm. Giùm giúp. 
 
            Vui, như như ý lời nhạc bản của nhóm bộ ba linh mục Dòng, lâu nay vẫn hát. 
Hát rất mạnh. Hát rất vui. Hát, những câu ca chừng như là: 
 

“Và có mấy anh dân nghèo, 
tới nghiêng nhìn trẻ thơ trong khăn đặt trên máng. 
Và, có tiếng ca âm vang, 
muôn thiên thần hò reo, 
hân hoan câu bình an.” 
(Thành Tâm/Sĩ Tín/Khởi Phụng – bđd) 

 
            Tiếng vang. Muôn thiên thần, hoà vang. Ngay ở đây. Bây giờ. 
 
                        Trần Ngọc Mười Hai 
                        Nay đã nhận ra rằng 
                        Quê Hượng Thượng Đế 
                        không chỉ là bài ca an hoà 
                        ngày lễ hội rất Giáng sinh. 
                        Những phải là lời ca ta vẫn hát 
                        hết mọi ngày. Trong đời. 
 
  
 

10.“Rồi đây, dù lạc ngàn nơi, ta hướng về chốn xa vời,” 



Tìm mộng xưa lãng quên tháng ngày tàn phai, 
Nghẹn ngào thương nhớ em, Hà Nội ơi” 
(Vũ Thành – Giấc Mơ Hồi Hương) 

(1Th 2: 12) 
            Còn nhớ có lần, trong một buổi “Hát Cho Nhau Nghe” rất bỏ túi, bần đạo đã cả 
gan buột miệng phê một lời, rồi lại hối. Số là, buổi hôm ấy, khi thấy quá nhiều “hát sĩ” 
chọn các bài nói về Hà Nội, có bạn đưa ra câu hỏi: “Sao ai cũng thích hát mấy bài về Hà 
Nội quá vậy?” Thấy chẳng có ai trả lời/trả lãi cho huề vốn, bần đạo bèn thưa: “Hà Nội là 
nơi cha sinh mẹ đẻ ra tôi!” 
Dạo gần đây, nhân chuyến ra đi về miến quá khứ, rất lữ thứ với tương lai mai ngày, bần 
đạo cứ thấy hối vì câu nói “cường điệu” chẳng ra làm sao ấy. Càng hối hận hơn, khi 
nghe lại nhạc bản trích ở trên, có đoạn hát: 
 
                                    “Lìa xa, thành đô yêu dấu, một sớm khi heo may về, 

Lòng khách tha hương, vương sầu thương. 
Nhìn “em” mờ trong mây khói, bước đi chưa nỡ rời 
Lệ sầu tràn mi, đượm men cay đắng biệt ly…” 
(Vũ Thành – bđd) 

 
            Vẫn biết rằng, lời nhạc ghi trên là tâm tình người nghệ sĩ xa quê nay mơ giấc hồi 
hương/hồi hướng, với quê nhà. Nhưng, với bần đạo, đây là cơ hội để tưởng nghĩ về đề 
tài khá ray rứt, cũng nóng bỏng như “hồi hướng”. 
            Nói ray rứt, là để kể về câu chuyện vỏn vẹn như thế này: hôm ấy, một ngày đầu 
xuân năm 2012 anh bạn thành viên của nhóm “Nhớ Bạn Nghèo” ở Sydney đến với bần 
đạo bỏ nhỏ một câu mà, theo anh, nhiều linh mục cũng đã trả lời/trả vốn, rất huề vốn. 
Bần đạo nghe mà thấy run. Vì, vốn giòng hào kiệt như đấng bậc thày cả, tức thày của 
cả và thiên hạ, mà câu đáp trả của các “đức thày” còn chưa vừa ý, thì bần đạo đây là 
cái “thá” gì mà dám múa rìu qua mắt thợ. Thôi, sợ lắm người ơi. Chả dám đâu cứ cho 
em xin, em xin hai chữ bình yên là tốt nhất! Nhưng, vì chỗ thân tình, nên bạn bè vẫn cứ 
hỏi để anh em mình cùng học. Học chưa tỏ, sẽ lại đi hỏi đấng bậc khác, ở nhiều nơi.   
            Câu hỏi của người bạn đạo rất anh em, vỏn vẹn có thế này: “Kinh thánh kể 
truyện ‘Người Đàn Bà Ngoại Tình’ có chỗ nói: “Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết 
trên đất (Ga 8: 6)” Ngài viết gì thế?” 
            Như mọi lần, mỗi khi “bị” tra vấn về triết/thần hoặc Kinh Sách, bần đạo thấy mình 
tài hèn sức mọn, bởi kiến thức rất có hạn, vẫn thường lảng sang chuyện khác, những 
thơ văn/âm nhạc, để ê a ba ca từ chẳng ăn nhập gì đến vấn đề, dễ bề hát: 
 
                                    “Ta nhớ thấy em một chiều chớm thu, 
                                    Dáng yêu kiều của ngày đã qua, 
                                    Thướt tha bên hồ liễu thu. 
                                    Lắng tiếng tiêu buồn của ngàn phím tơ 
                                    Thiết tha thề ước… 
                                    mối duyên hờ, đã phai mờ, trong bóng đêm mơ hồ.” 
                                    (Vũ Thành – bđd) 
 
            Hôm ấy, bần đạo nghêu ngao thầm hát xong, ra như được thần hứng bèn tỏ bày 
cùng bạn đạo, rằng: “Câu bạn hỏi, tớ đây nghe quen quen, hình như có ai đó cũng hỏi 
tôi một điều như thế. Để trả lời, có học giả nọ cho rằng khi ấy Chúa viết là viết đôi hàng 
chữ qui về Cựu Ước, có thế thôi. Bởi, đấng bậc Do thái giáo thời bấy giờ ưu tư nhiều 
đến Lời Chúa, trong Cựu Ước. Còn, hỏi rằng hàng chữ ấy nói lên điều gì? thì có là tông 



đồ hay thánh sử cũng chẳng thông!” Bạn đạo nghe xong, cũng lại bảo: câu trả đáp của 
bần đạo cũng quen quen, nghe rất huề vốn. 
 
            Nay nghĩ lại, thấy bần đạo can đảm đến là thế. Cũng may, đó mới chỉ lập lại ý 
tưởng của học giả nào thôi, chứ cứ mà bảo: “theo tôi trộm nghĩ hay gì đó…” thì chắc 
cũng chẳng còn sống sót đến hôm nay, vì búa bổ lên đầu, từ muôn phía rồi.  
 
            Và hôm nay, chợt gặp lại giòng chảy những han hỏi bảo rằng: “Là dân đi Đạo, 
dù bậc thày rất tiếng tăm, hỏi rằng những ai được phép nói năng hoặc giảng giải về Kinh 
Sách? Chí ít là đoạn kinh chương sách khá khó ở Tin Mừng. Ta nghĩ thế nào về chuyện 
này?” 
 
            Và, khi đã hỏi, hẳn người nghe hay người hỏi đều cùng nhau tìm kiếm câu trả 
đáp cho đúng đắn. Bần đạo đây, là giáo dân bình thường, nên thấy mình hơi bị chậm. 
Có lẽ vì thế nên bầu bạn mới thương bần đạo đề nghị bần đạo hãy hướng về Lời Chúa 
thân thương đầy lời khuyên răn, rất ý nghĩa. Khuyên những ý từ, rất như sau: 
 
                                    “Về phần chúng tôi, 

chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, 
vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, 
anh em đón nhận, không như lời người phàm, 
nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. 
Lời tác động nơi anh em là tín hữu.” 
(1Th 2: 13) 

 
            “Đón nhận Lời”, với tư cách là tín hữu, hẳn ai cũng đều thế. Cũng đón và nhận 
trong tư thế của người con, như con người bình thường. Đón nhận rồi, còn để Lời hoạt 
động nơi bản thân mình. Sáng soi hồn mình theo cảm nghiệm của mỗi người. 
            Thế nên, hãy thử xem người người hiểu biết và tiếp cận Lời ra sao. Người người 
hôm nay, đâu cứ tự cho là đấng bậc rồi nghĩ rằng mình có đặc quyền để tuyên bố, nói 
năng. Mà, hãy cứ đón nhận, sẽ thấy uy lực của Lời hoạt động nơi mình. Đón và nhận đề 
tài xem ra cũng rất dài, nhưng vẫn lắng tai nghe, rồi ra người người sẽ có đôi giòng 
chảy để ta suy, như lời bàn của đấng bậc những tên cùng tuổi nghe rất quen, như sau: 
 

“Ngay từ thế kỷ đầu, các thánh Tổ phụ Giáo hội và đấng bậc viết nhiều bản văn 
phẩm bình Lời Chúa. Cứ sự thường, vẫn có đôi ba ý kiến khác biệt về ý nghĩa một vài 
chương đoạn trong Sách thánh. Nhưng, tựu trung vẫn có sự đồng thuận trải dài trên 
toàn bộ Sách thánh. Các lời bình cuối cùng đúc kết thành những gì mà ngày nay ta gọi 
là Thánh Truyền. 

Một mặt, Thánh Truyền vốn phản ánh sinh hoạt của Giáo hội tiên khởi luôn tin 
tưởng và thực hành, như một luật chung. Đồng thời, Thánh Truyền cũng giúp đúc kết 
các lời bình ấy thành suy tư thực tiễn của Hội thánh. Bởi, một khi Chúa Thánh Thần đã 
gợi hứng cho các thánh viết lên Kinh Sách thế nào, thì Ngài cũng hoạt động để tiếp tục 
hướng dẫn tạo nên Thánh Truyền sống động này. 

 
Trong chiều hướng đó, Công đồng Triđentinô đã ra huấn thị ngăn cấm việc tự 

tiện chú giải Kinh thánh chống sự đồng thuận có từ thời các thánh Tổ Phụ. Riêng, Đức 
Giáo Hoàng Lêô thứ 13 cũng đã viết tông huấn nhan đề “Thiên Chúa Quan Phòng” vào 
năm 1873, nói rằng: “Các thánh Tổ Phụ có quyền tối hậu khi giải thích bất cứ chương 



đoạn nào trong Kinh thánh. Khi làm thế, các ngài đều theo cung cách thống nhất hầu 
duy trì giáo huấn niềm tin đi đạo.” (x. Tông Huấn Providentissimus Deus câu 1944)      

 
Lý do của việc đó, là bởi Kinh thánh viết cho Hội thánh để dùng trong thánh hội, 

nên ta chỉ được phép diễn giải những điều viết trong đó theo cách đúng đắn trong niềm 
tin của toàn thể thánh hội. Chính vì thế, Đức Giáo Hoàng Bêneđíchtô 16 có viết thêm đôi 
điều khích lệ dân con qua tông thư “Lời Chúa” năm 2010, như sau: 

 
“Thánh Giê-rô-ni-mô xưa từng nhắc ta không nên đọc Sách thánh riêng một 

mình. Bởi, thực trạng là có quá nhiều chiều hướng chống đối thường hay sai phạm, ngộ 
nhận. Kinh Thánh là Sách được người của Chúa viết cho Dân Ngài, có sự gợi hứng của 
Chúa Thánh Thần. Chỉ khi nào ta hiệp thông với Dân Con Chúa ta mới có thể cùng mọi 
người đi vào tâm can sự thật Chúa muốn chuyển cho ta, mà thôi”. (x. Tông Huấn đã 
trích dẫn đoạn 30). 
 

Xem thế thì, Hội thánh đặt nền tảng giáo huấn của Kinh thánh và Thánh Truyền 
là cơ quan duy nhất có thẩm quyền cắt nghĩa Kinh thánh mà thôi. Mọi chú giải hoặc cắt 
nghĩa xảy đến hôm nay, đều phải nhất quán với giáo huấn của Hội thánh và không bao 
giờ được phép đi ngược lại giáo huấn ấy.” (x.Lm John Flader, Question Time, The 
Catholic Weekly 22/1/12 t. 10)          
 
            Trong khi đó, Lm Nguyễn Đức Vinh Sanh khi viết suy niệm Lời Chúa vào mỗi 
tuần, khi bàn về câu Kinh Thánh nói: ”Con Người không có chỗ tựa đầu”, có lời bàn như 
sau: 
 

“Đọc Tin Mừng về nơi ăn chốn ở của Đức Chúa, có lẽ cũng nên thận trọng đừng 
đem ý niệm tài sản/sở hữu ra khỏi nhận thức về gia đình đông con vẫn thấy ở Trung 
Đông, vào thời đó.” (x. www.suyniemloingai.blogspot.com CN thứ Tư thường niên năm 
B 29.01.2012)     

 
Với Gs Robin R. Meyers, trong cuốn “Cứu Đức Giêsu Khỏi Giáo Hội: Làm Sao 

Ngưng Việc Phụng Thờ Đức Chúa nhưng Hãy Bắt Đầu Theo Chân Ngài”, lại đã viết: 
 

“Cầu mong sao tất cả những ai đang làm việc trong các ngành nghề dễ ngộ 
nhận, hiểm nguy và cao cả được khích lệ gợi hứng để xác định rằng tâm can và đầu óc 
con người là đối tác đồng đều, khi tin tưởng. Sợ rằng hội thánh lại sẽ tạo nhiều mảnh 
vụn bảo tàng viện trong đó hàng giáo sĩ biến thành biếm hoạ hiền lành nhưng ngộ 
nghĩnh, tức cười. Một lần nữa, ta nên cống hiến chính mình để đáp ứng lời mời gọi từ 
nơi hoang dã. Đó là nơi kéo ta ra khỏi đời sống dễ chịu mà đi vào ngành nào khả dĩ chỉ 
nói sự thật là thành phần của công việc diễn giải. Và, cũng cầu mong sao ta không còn 
sợ ai và tín điều gì hiệp lực với tính nhút nhát của con người. Cũng cầu sao cho ta khích 
lệ và yểm trợ nhau trong quyết tâm với Đạo giáo có trách nhiệm về Lời Chúa, thật thà 
với trí tuệ, toại nguyện về cảm xúc và quan tâm đến xã hội.” (x. Ms Robin R. 
Meyers, Saving Jesus from The Church: How to Stop Worshipping Christ and Start 
Following Jesus, HarperCollins New York 2009, Lời Nói Đầu) 
                

Với Gm John Shelby Spong thì lại khác. Tuy không là Giáo sư Triết/Tthần như 
Robin R. Meyers, Gm John S. Spong vẫn có tư cách và kinh nghiệm mục vụ cũng từng 
giảng dạy rất nhiều ngày để có thể tuyên bố: 
 

http://www.suyniemloingai.blogspot.com/


“Tôi nâng kính Sách Thánh trước mặt mọi người cố tìm xem có ai gan dạ đủ để 
giải thoát Thánh Kinh khỏi mọi khuôn phép từ chủ thuyết quyết diễn giải Kinh Sách theo 
nghĩa đen đến mức độ như người không hồn. Đồng thời, quyết biểu thị Kinh Sách của 
Chúa như tài liệu quý giá sâu sắc, vẫn phù hợp với con người hôm nay cả về uy lực lẫn 
tính xác thực.” (x. Gm John Shelby Spong,Rescuing the Bible from the 
Fundamentalists, HarperCollins Publishers New York 1991) 
 
            Về lập trường chú giải Kinh Sách của tác giả John S. Spong khi khuyên can mọi 
người hãy cứu lấy Sách thánh, báo New York Times, còn viết thêm đôi điều để thăng 
hoa tiến cử: 
 

“Cuốn sách bán rất chạy đầy khiêu khích của vị Giám mục mà tên tuổi và tiếng 
tăm của ông từng gây tranh cãi, cho người đọc thấy rằng: thông thường, nhiều người 
vẫn cứ giải thích Kinh Thánh theo nghĩa đen cốt duy trì tình trạng nô lệ, hoặc nhằm cấm 
cản việc ra sách giáo khoa, hoặc chối bỏ quyền của người đồng tính, đồng thời còn hạ 
thấp giá trị phụ nữ, và để biện minh cho cuộc chiến lẫn hận thù hận. Gm John S. Spong 
đã kết hợp sự uyên bác của Kinh Thánh với nền khoa học hiện đại, với lòng yêu thương 
đậm sâu tôn kính Thánh Kinh, ngõ hầu nâng cao Kinh thánh đem Kinh thánh ra khỏi 
thành kiến cũng như tính thiên vị khỏi các thời kỳ văn hoá đã qua. Bằng vào tài năng nổ, 
trực tính và lòng xót thương, Gm John S. Spong đã giải thoát sứ điệp hy vọng của 
Thánh Kinh cho mọi dân tộc.” (New York Times-sđd bìa 4) 
 
            Trong khi đó, nhóm phê bình sách Booklist ở Mỹ cũng đề cập đến lập trường 
của Gm John S. Spong về quyền tiếp cận Kinh thánh:               
 

“Giám mục John Spong muốn đưa Kinh Thánh về với thế kỷ thứ 20 bằng việc tập 
trung vào sự thật miên trường của Kinh Sách hơn vào những sai sót mang tính lịch sử, 
triết thuyết hoặc khoa học vốn tạo ra một vài trừ hao thường xảy đến. Tác giả John S. 
Spong đưa ra những ý tưởng hấp dẫn có suy tư rất kỹ và ông từng muốn người người 
trở về với Thánh Kinh.”    
 

Về với vấn nạn ghi trên, đấng bậc vị vọng thuộc tuần báo Công giáo Sydney, lại 
đã ghi: 
 

“Ngoài việc đưa ra giáo huấn thông thường dựa trên Kinh Sách, Hội Thánh cũng 
cho phép mọi người có được diễn giải đích thực về chương đoạn đặc biệt nào đó, ngõ 
hầu đáp trả một số câu hỏi hoặc vấn đề còn trong vòng tranh cãi, dù việc này xảy ra 
cũng không thường. Chẳng hạn như, Công Đồng Triđentinô định nghĩa Lời Chúa nơi câu 
nói: “Này là Mình Ta”, là có ý xác nhận sự Hiện Hữu Đích Thực của Đức Kitô trong 
Thánh Thể.” (x. Tông thư đã dẫn câu 874 và thư thánh Giacôbê Gb 5: 14 về truyền bá 
Bí tích Xức dầu.” (x. Tông Thư đã dẫn câu 908) 

 
            Về với lời bàn rất “Mao tôn Cương”, bần đạo đây chỉ biết hương mắt hoặc vểnh 
tai ra mà nghe hoặc chọn lựa thái độ rất “nhu” chứ không “cương” bậy, kẻo ăn gậy. Vì 
tài sức quá non yếu biết gì mà thưa thốt, nên chỉ dựa cột rồi lang thang trên trang mạng 
cùng điện thư, bỗng gặp bạn bè gửi cho truyện kể để minh hoạ cho lời bàn, tuy không 
liên quan đến đề tài được kể, nhưng cũng đủ để bần đạo mời tôi/mời bạn, ta suy tư về 
kho tàng quý giá, đáng trân trọng. 

Truyện kể, rất như sau:   
 



Thời buổi này có cái gì mà không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử v...v... 
mọi thứ đều hạ giá tuốt tuồn tuột! 

Tôi cầm mảnh bằng đại học cạy cục mãi vẫn chưa tìm được việc làm, bèn bắt 
chước nhiều người cũng nhào ra vỉa hè bán sách đại hạ giá. Từ Victor Hugo, Lev 
Tolstoy, Rabinadath Tagore, Dostoievski... đến Khái Hưng, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng 
Phụng... thảy đều bị “hạ” nằm la liệt. Lắm lúc ngồi chồm hổm nhìn xuống các tên tuổi 
từng “vang bóng một thời”, tôi thầm hỏi: 

 -Nên cười hay nên khóc, thưa chư liệt vị? 
Cách đây ít lâu, có một lão ông dáng hình tiều tụy mang đến bán hai pho sách 

dày. Một, là “Hán Việt Từ Điển” của Đào Duy Anh do Khai Trí tái bản. Cuốn kia là “Petit 
Larousse Illustré” in tại Paris năm 1973. Sách còn tươm lắm, hẳn chủ nhân đã xài rất kỹ. 
Thấy giá rẻ, tôi mua ngay. Ấn bản này, mà gặp khách hiểu biết, bán cũng được 
lời.  Ngoài bìa và ở một số trang ruột mỗi cuốn, đều in dấu son hình ellipse: 
“Bibliothèque - Đô Bi - Professeur”. À, té ra ông lão vốn từng là giáo chức. Thảo nào! 

Cất tiền vào ví rồi mà lão ông cứ dùng dằng nuối tiếc, ngoảnh lại nhìn những tài 
liệu - di sản phải đứt ruột mà bán đi. Ngoái cổ mãi mấy lần ông mới dắt chiếc xe đạp cà 
tàng đạp đi. Mắt ông đỏ hoe. Lòng tôi chợt se lại!  

Chiều 25 Tết. Ngồi cạnh các danh tác tôi vẫn lim dim, thấp thỏm, ngồi chồm hổm 
chờ khách mua. Qua đường chẳng ai thấy, lá vàng rơi trên giấy. Sài Gòn chả có mưa 
bụi cho đủ khổ thơ Vũ Đình Liên. Nhưng bụi đường thì có đủ: đủ khổ thứ dân lê lết vệ 
đường như tôi. 

-Anh mua bánh bò, bánh tiêu không anh? Một chị hàng rong đến mời. Tôi lắc 
đầu nguầy nguậy. Bỗng chị sững người chăm chú nhìn vào hai bộ sách. Ngồi thụp 
xuống, Chị đặt sề bánh bên cạnh, cầm hết cuốn này đến cuốn kia cứ lật lật, rồi lật lật. 
Xong, chị hỏi giá cả của hai cuốn. Nghe nói giá xong, chị ngần ngừ một lúc, rồi hỏi: 

-Anh có bán... trả góp không? 
-Trời đất ơi! Người ta bán trả góp đủ thứ, chứ sách vở đại hạ giá ai đời lại bán trả 

góp bao giờ? Vả lại, tôi nào biết chị là ai, ở đâu đâu? 
-Tôi cần mua cả hai - chị nói tiếp - xin anh giữ, đừng bán cho người khác. Khi 

nào góp tiền đủ, tôi sẽ quay đến lấy trọn. Anh thông cảm làm ơn giúp tôi với. Thấy lạ, tôi 
bèn hỏi chuyện mới vỡ lẽ. Đô Bi chính là thầy cũ của chị. Chị Tám (tên chị) bất chợt nhìn 
thấy dấu son quen thuộc, hiểu ra hoàn cảnh thầy cũ của mình, bèn nảy ý chuộc lại để 
tặng cho người mình từng thọ giáo. Song, bán bánh bò bánh tiêu nào được bao nhiêu, 
lại phải nuôi con nhỏ, tiền đào đâu ra để mua một lần, nên chị mới xin mua trả góp. Tôi 
cảm động quá, trao tay cho chị Tám và nói: 

-Chị cầm lấy, kịp làm quà Tết cho thầy. Tôi chỉ xin lại đúng số vốn thôi. 
-Nhưng... 
-Đừng ngại, chị trả dần sau này cũng được. Chị mừng rỡ, cuống quít trả tôi một ít 

tiền. 
-Chao ôi, quý hóa quá! Cảm ơn... cảm ơn... anh nhá! 
Ngày mai lại, chị Tám trả tiếp số tiền cho tôi, rồi kể: 
-Tình cảnh của thầy Bi tôi thảm thiết lắm... Gần Tết, cô lại ngã bệnh... Nhìn thầy 

nhận lại sách, thấy mà phát tội!... Thầy cũ trò xưa khóc, khóc mãi! 
Nghe kể, tôi bỗng muốn nhảy cỡn lên và thét: “Hỡi ông Victor, ông Lev, ông 

Dostoievski... ơi! Ông Khái Hưng, Vũ Trọng Phụng cùng ông Ngô... ơi! Có những thứ 
người ta không thể hạ giá được! Có những người tuy vô danh tiểu tốt nhưng các ông và 
tôi cũng không thể hạ giá những kiệt tác của họ được, là ‘Tấm lòng’ của họ, các ông có 
biết không?” 
 



            Thật rất đúng. Lòng người, ai nào dám hạ thấp. Nhất là tấm lòng đó là của chị 
Tám, người học trò đối với thày cũ. Cũng hệt như thế, lòng người con ở đời đối với đại 
tác phẩm là Kinh Sách gồm Lời Vàng của Đức Chúa, làm sao dám hạ thấp hoặc coi 
thường, dù có ai đó sử dụng trăm phương ngàn kế để phân tách, lý giải!  
 
            Thế nên, cũng đề nghị với bạn và với tôi, đôi điều rằng: nếu ở vào giây phút khó 
xử hoặc tình trạng ắc tách đến mấy đi nữa, thì hãy cứ thầm lặng nguyện cầu cho thật 
lâu, rồi ra cũng sẽ được ánh sáng ở cuối đường hầm như sau. Như sau, là cuối cùng 
gặp được bạn hiền có lời thơ ăn ý, vẫn hát rằng: 
 
                                    “Mặc lấy Đức Kitô, Khuôn Mặt thật hiền hoà, 
                                     Mặc lấy Đức Kitô, Tấm Lòng luôn thiết tha. 
                                    Mặc lấy Đức Kitô, Môi Miệng Lời thật thà, 
                                    Mặc lấy Đức Kitô, nguyễn vâng phục theo Cha.” 
 
                                    Cuộc sống kiếp lữ khách, lộ trình xa ôi thật xa, 
                                    Dọc đường nguy nan phong ba, đơn độc đấu tranh nghiệt ngã, 
                                    Kìa bỗng Ngài tiến đến, nhẹ cầm tay nâng mình lên, 
                                    Ủi an như mẹ hiền, chính Ngài Chúa Bình Yên…” 
                                    (Tiến Lộc/Quang Uy – Trường Ca Đức Kitô) 
 
            Quả là, Trường ca ấy/Kinh sách này vẫn là lời ca tung hô Đức Chúa rất Bình 
Yên. Đức Chúa, vẫn ủi an người đơn độc đang “đấu tranh nghiệt ngã”, hoặc “gặp nguy 
nan phong ba” trong tiến trình tìm hiểu sự việc diễn tiến nơi Kinh Sách, vẫn cứ nghĩ và 
cứ hiểu từng chữ trong Sách ấy, theo nghĩa rất đen, của lịch sử.    
 
            Vì thế nên, khi ngâm nga lời ca nhẹ nơi Trường Ca Đức Kitô rồi, bần đạo bèn tự 
hứa với lòng mình rằng: nếu gặp lại thành viên nhóm “Nhớ Bạn Nghèo” ở Sydney, 
nguyện sẽ nhắn với bạn rằng: nếu thấy thánh Gioan nói “Chúa viết viết trên cát…” bạn 
cũng đừng tìm xem Ngài viết những gì, mà chỉ nên hiểu xem thánh sử muốn nói điều gì 
khi viết lên câu ấy. 
            Nhắn bạn rồi, bần đạo sẽ lại cứ như thế tiếp tục hát khúc “Trường Ca” như sau: 
 
                                    “Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình. 
                                    Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh. 
                                    Gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình, 
                                    Gặp gỡ Đức Kitô, nảy sinh tình đệ huynh…” 
 
            Hát câu ca này rồi, chắc chắn bạn và tôi, ta sẽ lại lên đường mà tìm kiếm. Để rồi 
sẽ còn gặp chính Đức Kitô, không chỉ nơi Kinh và Sách mà thôi, nhưng còn ở hết mọi 
người. Trong đời. 
 
            Trần Ngọc Mười Hai 
            Còn viết và lách là còn gặp 
            không chỉ mỗi Con Người ở đời,  

mà cả những người con của Chúa, 
dẫy đầy khắp mọi nơi. 
Vào mọi thời. 

  

  



 11.“Chiều chiều ngùi trông xa khơi mờ sóng” 
Tưng đàn chim bay trong ánh hoàng hôn. 

Chơi vơi hồn ai tới chốn xa xôi ! 
Khuất bóng Kim-Ô chiều tàn lâm ly, mây trời bao la.” 

(Lâm Tuyền – Khúc Nhạc Ly Hương) 
  
(Mt 25: 1-13)                             
“Ngùi trông xa khơi mờ sóng” những buổi chiều, vẫn là động thái của ai đó giống bần 
đạo, từ nơi xa xôi có buổi mờ sóng những ngóng nhìn “đàn chim bay trong ánh hoàng 
hôn”. Nhìn, rồi lại nhớ quê hương làng mạc, buồn khôn dứt. 
  
Bởi có buồn, nên bần đạo mới thả hồn theo “Khúc nhạc Ly Hương” vẫn hát tiếp: 
  
“Lòng buồn sầu ước, 
như lũ chim quyết tung trời mây? 
Bao nhiêu giông tố hề chi, 
Bao nhiêu mưa gió biệt ly, 
Thề quyết ra đi từ đây.” 
(Lâm Tuyền – bđd) 
  
Tuy, hát thì hát thế, nhưng bần đạo đây chỉ thấy chút ngậm ngùi hơi bi đát, bi ai hoặc bi 
hài một cuộc đời, như nhiều người. Bởi, bần đạo nay gặp thấy nhiều bài viết về tình 
huống những “ly hương” khá “thê lương” của nhiều vị trong thánh hội rất “Văng-ti-ca” (ấy 
quên, rất Vaticăng), là thế! 
  
Vaticăng hôm rày chợt thấy những ngày không sáng mấy, khi dân con nhà đạo cứ lào 
xào, động não để rồi “xuất thủ” bằng những tư tưởng rất khác lạ về một nền thần học 
khá phải quấy. 
  
Vâng! Bởi, cứ mải lo chuyện phải quấy cho Thánh hội, nên bần đạo nay mới “động não” 
để khi động rồi, lại sẽ “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” và tạt vào vườn hoa văn 
nghệ có giòng chảy nhạc tình, có lời hát: 
  
“Mặc đời giông tố muốn phũ phàng, 
đàn chim Âu cứ tiến mơ màng, dưới chớp xanh. 
Biển gầm mênh mông, không nơi ngừng cánh tránh gió táp 
Gióng cười the thé, với sóng gào! 
Đời ta như cánh gió theo tàu, đi bốn phương…” 
(Lâm Tuyền – bđd) 
  
Vâng! Hễ tà tà tản mạn chuyện trong đạo/ngoài đời, là y như rằng bần đạo bắt gặp 
được nhiều truyện kể không mấy “dễ nể”, nhưng đáng làm chất liệu để bạn và tôi, ta 
“phiếm” tới. Truyện kể, là truyện khá bình thường ở huyện, rất như sau: 
  
“Thả một hòn sỏi vào trong nước: một tiếng bắn bỗng tung toé lên, rồi chìm nghỉm. 
Nhưng để lại vô số gợn sóng lăn tăn rất xoay tròn. Lan rộng từ trọng tâm, ra biển cả. 
  
Thả một hòn sỏi vào trong nước: phút chốc bạn sẽ lãng quên. Nhưng trong đó, có 
những gợn sóng nhỏ xoay tròn, hoà vào con sóng lớn, rồi xáo động cả đại dương hùng 
vĩ, chỉ bằng hòn sỏi nhỏ. 



  
Thả một lời nói không tốt, ít cẩn trọng: phút chốc nó sẽ bay đi, rồi để lại thấy vô vàn gợn 
sóng lăn tăn xoay tròn, và cứ thế lan toả. Lan đến, để không cách nào lấy lại được, khi 
đã nói. 
  
Thả lời nói không tốt, trong phút chốc, bạn cũng sẽ lãng quên đi, nhưng những gợn 
sóng nhỏ ấy cứ xoay tròn, và xoay mãi. Có thể bạn đã làm tràn ứa giòng nước mắt trên 
tim buồn. Náo động cả cuộc đời rất phúc hạnh của ai đó chỉ vì lời nói ấy. 
  
Thả một lời nói rất vui và tốt lành, thì chỉ trong giây lát, chúng sẽ bay đi nhưng rồi sẽ để 
lại vô vàn gợn sóng nhỏ lăn tăn, rất xoay tròn. Chúng đem lại hy vọng và niềm vui, rất 
an ủi trong con sóng vỗ bờ. Bạn sẽ không ngờ sức mạnh của lời nói tốt lành bạn cho đi. 
  
Thả một lời nói vui tươi/tốt lành thì chỉ trong giây lát bạn sẽ lãng quên ngay. Nhưng 
niềm vui dâng tràn và những gợn sóng cứ reo vui xoay tròn mãi. Làm như thế, bạn đã 
khiến con sóng cứ thế vỗ về theo những điệu nhạc êm êm, thêm thân ái. Điệu nhạc ấy, 
nghe được trên từng hải lý chỉ do mỗi việc thả nó trôi đi những lời nói tốt lành mà thôi!” 
(Truyện “Hòn Sỏi và Lời Nói” trích từ điện thư nhận vào ngày rằm tháng ấy năm nào) 
  
Là giáo dân hạng thứ, bần đạo cứ để đầu óc mình lẩn quẩn với những bản văn “lăn tăn” 
một “Hòn sỏi và Lời Nói” nhặt ở đây đó để bạn bè/người thân biết mà “phiếm” tới, cho 
vui. 
  
Trước hết, là đoạn chia sẻ Lời Chúa từ một đấng bậc có tên Francis X. Clooney sj hôm 
Chủ nhật thứ 33 rất thường niên năm A, ở Cambridge, nước Anh. Bài chia sẻ, tóm lược 
như sau: 
  
“Khi viết bài này, tôi có bày tỏ với cộng đoàn dân Chúa tụ họp ở nhà thờ. Hôm ấy, tôi 
nhận ra rằng cũng là việc cần thiết để đồng đạo của tôi hiểu rơ v  lư do   mà các trinh nữ 
nói ở dụ ngôn lại bị chụp cho cái mũ “dại khờ” đến là thế? Chẳng vì các cô khờ khạo 
cùng với các cô khôn ngoan đều không biết rõ khi nào thì “chàng rể” đến. Sự khác biệt 
giữa các cô khờ và khôn, là ở chỗ: người khôn thường chuẩn bị có thêm dầu dự trữ. 
Nhưng sự thường, chuyện ấy đâu nào cần. Có mang gì thêm cũng chỉ phí phạm thôi. 
  
Bởi, nếu chàng rể đến vào đúng thời điểm đã hẹn, thì cũng chẳng ai cần đem thêm thứ 
gì cho mệt. Và, các cô kia cũng chẳng bị mang tiếng là khờ dại, nhiều tai tiếng. 
  
  
Để dụ ngôn được dễ hiểu hơn, hôm ấy tôi có đề nghị cộng đoàn dự lễ hãy suy tư thêm 
về truyện các cô trinh nữ khờ ở truyện kể, để áp dụng vào đời sống rất Công giáo của 
ta. Chuyện này, có hai cách để ta suy tư sống đời Công Giáo. Cách thứ nhất, là đem tất 
cả đặt vào cuộc sống có giá trị để chứng tỏ rằng Thiên Chúa cũng hành động như ta 
hằng trông ngóng. Nghĩa là: ân huệ Ngài ban, sẽ đến vào đúng thời đúng buổi. Lời cầu 
của ta, sẽ được chuẩn nhận vào mọi lúc. Các nhà lãnh đạo tôn giáo, sẽ sinh động và 
cảnh giác hơn, mỗi khi cần. Và người người sẽ tỉnh thức mà cảnh giác, dính dự. Và khi 
đó, đèn dầu của ta, tức nguồn mạch niềm tin ta có, hoặc những gì ta nói, cũng như 
hành động và suy nghĩ, đều sẽ tốt đẹp. 
  
Cách thứ hai, là sống trước những tháng ngày kham khổ dù Chúa có làm chậm lại 
những tháng ngày Ngài quang lâm, một cách bí nhiệm. Dù, các nhà lãnh đạo tôn giáo 
của ta chẳng lo chăn dắt, với quản cai. Dù, khung trời sự sống của ta ra tồi tệ. Dù, mọi 



người chúng ta đều “thiếp đi rồi ngủ cả”, chẳng để ý gì hoặc quan tâm đến nỗi niềm gì. 
Chỉ mỗi chuyện giữ cho niềm tin mình tồn tại thôi, cũng làm cho mọi người thêm hoảng. 
Áp dụng vào cuộc sống hôm nay, ta là các trinh nữ khờ và vụng dại nếu chỉ bám vào 
cung cách hành xử theo phương án đầu, chẳng biết chọn đường lối thứ hai.     
  
Hôm ấy, tôi có mời gọi mọi người hãy tỏ ra khôn ngoan khi sự việc xem ra có chiều 
hướng đi xuống, khá tồi tệ. Ở vào cảnh huống ấy, ta cần sự hỗ trợ. Cần có các hoạt 
động thiêng liêng đạo đức, như học hỏi thêm về niềm tin. Như, làm lành/lánh dữ. Thăm 
viếng người bệnh tật, các tù nhân, đấng bậc cao niên hoặc kẻ nghèo hèn sống ở đầu 
ngõ, nơi phố chợ. Có lẽ ta cũng nên thêm lời nguyện cầu, suy tư hoặc lần chuỗi hạt Mân 
Côi. Có thể có người cho đây là chuyện ù ơ, vô bổ không cần thiết cho đời sống của tín 
hữu dù vào lúc có sự cố xảy đến, như chuyện đèn mình hết dầu để đốt. Như, phải trải 
qua thời buổi khốn khó, không lường trước. 
  
Hôm nay, suy về điều này, tôi xin thêm đôi điểm gửi đến bạn đọc trên trang blog này, 
mà nghĩ thêm cho rộng. Vấn đề là: sao ta cứ bận tâm về những suy tư thần học khá mới 
mẻ? Sao vẫn có kẻ chịu khó chịu cực để đưa ra những luồng tư tưởng mới về thần học, 
đến là thế? 
  
Các vị như: nữ tu Elizabeth Johnson, giáo sư thần học đã từng suy nghĩ rất lung nên 
mới viết lên cuốn “Kiếm Tìm Một Thiên Chúa Sống Động?” Ai cũng biết, cuốn này đã 
dấy lên một tranh luận nổ dòn khiến nhiều vị đã phải đặt bút tham gia cuộc thảo luận. Ở 
đây, tôi chỉ muốn thêm vào bài chia sẻ Lời Chúa hôm chủ nhật vừa qua bằng một vài ý 
tưởng rất cỏn con, thôi. 
  
Chọn phương án thứ nhất như ở trên, thì Hội thánh ta đang sống, là thánh hội tốt lành, 
đầy đặn. Giới lãnh đạo vẫn lành thánh và nền thần học ta có xưa nay, vẫn tốt đẹp mọi 
bề. Vậy, có cần tư tưởng mới để được kiểm chứng xem ta có thể và có nên đo lường và 
so sánh công thức thần học cứng ngắc thời xưa trước hay không? Xét, là xét thử tư 
tưởng mới này có phù hợp với nền thần học, mà lẽ đáng ra, ta đã phải có vào thời trước 
cũng rất lâu? Có khác chăng, phải chăng khác ở chỗ nó mới mẻ, nhưng không làm 
chệch hướng kiếm tìm một đổi thay khá cần thiết. Hoặc, thần học gia này xem ra cũng 
khờ như 5 cô trinh nữ dại ở dụ ngôn vừa kể, tức chỉ cốt phô trương những gì thêm thắt 
vào ý tưởng chủ lực bằng nhận định tưởng như là mới mẻ, chăng? Chọn phương án 
thứ nhất, là nhận rằng Hội thánh tốt lành đủ rồi, cứ để các đấng bậc ở trên yên thân, 
chẳng cần đi trước những bước đi mới mẻ ấy. Chắc chắn là, “chàng rể” sẽ đến vào giờ 
đã định. Chẳng cần gì phải “Kiếm Tìm Một Thiên Chúa Sống Động”. Chẳng làm ai giao 
động, xáo trộn hết. 
  
Chọn phương án thứ hai, là chọn xác định lại những gì mình tưởng là vẫn tốt đẹp từ 
thời đó, đã trôi qua. Bởi, có thần học gia nào lại muốn viết lên điều gì mới mẻ để chối bỏ 
mọi chuyện về Hội thánh như diện mạo của thánh hội nay đang tỏ hiện. Chọn phương 
án này, là như người tổ chức “tiệc cưới” từng thực hiện trong quá khứ. Nghĩa là, giống 
các cô trinh nữ ở dụ ngôn biết xếp hàng chờ đón “chàng rể” đến, theo cung cách thông 
thường, rất thức tỉnh. Như, nhà thần học khôn ngoan biết suy tư theo cung cách tươi 
mới biết rằng “chàng rể” nhà mình sẽ đến trễ, tức không theo thời biểu như trước. 
Chàng rể có thể xuất hiện như mọi người vẫn đợi trông. Có thể là, người người vì trông 
đợi chàng rể đến đã quá lâu giờ nên thấm mệt và ngủ thiếp, chẳng còn nuốn đón tiếp 
“chàng rể” nữa. Hôm nay, đèn dầu của mọi người, là thần học tốt lành, tuyệt hảo từng 
hoạt động khá tốt vào thời xưa trước, nhưng nay đang lịm tắt, vì lỗi thời. 
  



Thế nên, thần học gia khôn ngoan/có cảnh giác, là giống như các cô trinh nữ biết kiếm 
tìm tư tưởng mới, khá thức thời. Thần học gia khôn và ngoan, là người biết ra khỏi 
khuôn phép cứng ngắc, để suy tư rồi đặt thành vấn đề. Biết đề xuất những giải pháp 
khả dĩ giải quyết được các vấn đề bức bách/tồn đọng, mà đa số giáo dân cũng như lãnh 
đạo tôn giáo, không nghĩ rằng mình có thể tìm ra giải pháp tốt cho vấn đề như thế. Sẽ là 
trinh nữ khờ, nếu cho rằng nền thần học mà mọi người vẫn có xưa nay, vẫn tốt lành đủ 
để ta có thể sử dụng cho hôm nay và mai ngày. Quả là, hôm nay, các trinh nữ “khờ” vẫn 
cần lượng dầu dự trữ, để đốt lên đèn niềm tin cho rực sáng. Trinh nữ khờ, là người như 
ta hôm nay cũng cần “Kiếm Tìm Một Thiên Chúa Sống Động” cả đấy chứ! 
  
Rõ ràng là, chẳng thần học gia nào có thể và có lẽ sẽ thênh thang tiến bước về phía 
trước, vì sẽ được trên hoan hỷ chuẩn thuận. Hiểu điều ấy, có lẽ sẽ bị tiếng là “khờ khạo” 
như 5 cô trinh nữ “không khôn” ở dụ ngôn hôm trước. Và, một số thần học gia của ta 
hôm nay, cũng đã “khờ khạo” như trinh nữ “dại khờ” của hôm trước khiến mọi người cứ 
nghĩ rằng họ có thể làm nên tiệc cưới nếu chỉ dựa lên mỗi nền tảng bảo rằng “khi xưa 
mình cũng từng làm thế”. Hãy biết cảm tạ, khi thấy thánh hội của mình nay có được 
thần học gia mới mẻ nhưng không “khờ” như sơ/thày Elizabeth Johnson, người dám 
nghiêm chỉnh nhận lãnh mọi trách nhiệm để viết lên giòng suy tư không chỉ cho Hội 
thánh đã định sẵn, cứng ngắc; mà còn cho thánh hội của tương lai, mai ngày nữa. Thật 
đáng chúc lành cho thần học gia khôn ngoan như 5 cô trinh nữ khôn, trong truyện dụ 
ngôn thánh sử kể hôm trước.” (xem Lm Francis X. Clooney sj, America the National 
Catholic Weekly 06/11/2011) 
  
Bắt chước đấng bậc sáng suốt trên, nói nhiều về “sự thật”, rất nghiêm chỉnh, bần đạo 
đây chỉ dám hát theo chứ chẳng dám nói. Chí ít là “nói leo” và “nói trèo” khi thấy “chất 
giọng” của mình còn bé tẻo teo, chẳng có gì mới và lạ. Vậy thì, mời bạn và mời tôi, ta lại 
sẽ hát lời ca tươi mát, có nét thanh tao nhè nhẹ, rằng: 
  
“Rồi một hoàng hôn ta sẽ hồi hương 
Trở về quê xưa thêm bao tình thương 
Bao con buồm xưa đến đón cố nhân 
Với bóng thân yêu ngàn đời chờ mong 
Mây trời bao la.” 
(Lâm Tuyền – bđd) 
  
“Mây trời bao la”, với “bóng thân yêu ngàn đời chờ mong” được như thế, ta mới suy và 
sẽ nghĩ. Nghĩ cho cùng, sẽ thấy chung quanh mình toàn những bầu bạn mang trong 
lòng những ưu tư/trăn trở, đến khó thở. Khó, chẳng vì người khác bịt đường hô hấp cho 
chết ngộp, không ngóc đầu lên được để đón luồng gió mới. Tư tưởng mới. Nhưng khó, 
vì thấy rằng ở thời buổi này mà vẫn còn có những cảnh huống kỳ dị. O ép. Bít 
bưng.              
  
Để không bị mang tiếng là bưng là bít, tưởng cũng nên tìm thêm những tư tưởng mà nói 
lên như đức thầy Dòng Tên ở trên, tức: chọn chiều hướng thứ hai, để rồi hỏi: vườn nhà 
mình, có trăm hoa đua nở không thế? Đua, là đua nhau mà nở rộ giòng tâm sự/nhận 
định về thần học thông thoáng, mới mẻ. 
  
Để trả lời, trước nhất là tóm kết của Dennis O’Brien về lập trường của sơ/thày giảng sư 
đại học Công giáo Elizabeth Johnson, ở bên dưới : 
  



“Trong cuốn “Kiếm Tìm Một Thiên Chúa Sống Động”, tác giả là sơ/thày Elizabeth 
Johnson đã đưa ra trường hợp về phong trào tự phát các tư tưởng hiện đại ở Hội thánh. 
Tác giả khởi đầu bằng cách duyệt xét công trình biên khảo của thần học gia Karl Rahner 
từng truy tầm ảnh hưởng của giòng suy tư đương đại có từ thập niên ’30, trước khi tiến 
vào thần học khác biệt của Đạo Chúa thời cận đại. Và, cuối cùng tác giả làm cây cầu 
bắc ngang liên kết người Đạo Chúa và tôn giáo khác.    
  
Tác giả tóm tắt lập trường của thần học gia Rahner khi vị này bảo: dân đi Đạo nghe Hội 
thánh giảng dạy thì vẫn thấy như là Hội thánh muốn lôi ghì người nhà Đạo nằm ì một 
chỗ để ở mãi với nền thần học có từ thời ban sơ chỉ nói về Đức Chúa không xứng hợp 
với niềm tin ta có”. Thần học gia Karl Rahner cho biết: nhiều thuyết giảng do các nhà 
thần học xưa nay những dạy và bảo chẳng khác nào “đàn chim non chết cứng vì trời 
buốt giá của mùa Đông băng lạnh”. Tác giả, thay vì đặt nặng vào ngôn ngữ chết lịm và 
thứ thần học luôn tìm cách tách rời khỏi đời sống, thì nay dám đề xuất một thần học về 
Đức Chúa luôn sống động, rất linh hoạt với cuộc sống ở đây, bây giờ. Nếu có ai hỏi: đâu 
là đặc điểm của Thiên Chúa sống động? thì tác giả trả lời ngay bằng một cảnh báo về 
Thiên Chúa là Đấng mà không ai có thể “diễn tả và định nghĩa được. Ngài là Thiên 
Chúa, Đấng ta không thể đo lường và rất khó hiểu.” Đây là tiền đề rất chuẩn cho mọi 
thứ thần học. Tính “không diễn tả được” của Thiên Chúa phải chăng là đặc trưng/đặc 
thù của Đức Chúa sống động? Câu trả lời đơn giản, vẫn là: cuộc sống tự nó không thể 
diễn tả được. Và, ai cũng thấy được sự dồi dào sung mãn, rất đổi thay vẫn tiến tới. 
Thiên Chúa, tựa như sự sống do Ngài sáng tạo và bảo tồn, là Đấng ta phải bắt chụp 
trong lúc Ngài đang bay bổng. Như Môsê khi xưa chỉ đạt đến Yavê Thiên Chúa Ngài 
bằng việc thấy Ngài từ đằng sau khi Ngài chợt ngang qua, thôi. 
  
Thiên Chúa sống động đến với ta trong cuộc sống cụ thể, riêng biệt của mỗi người. Đạo 
Chúa là Đạo Giáo không sở hữu chỉ mỗi linh hồn, nhưng gồm cả linh hồn nằm trong 
thân xác. Và, thân xác là những gì đặc biệt, riêng tư như đàn ông đàn bà, rất tư riêng 
trong cuộc sống. Thần học nào không mang tính lịch sử, chỉ đề cập đến siêu hình học 
thôi, thường dể lạc mất điểm quan trọng này. Và thuyết trừu tượng của Rahner về Chúa 
Ba Ngôi tạo bệ phóng cho hầu hết những gì theo sau sách của tác giả Johnson. Tác giả 
nói: Thần học gia Rahner từng viết: Ba Ngôi mang tính kinh tế là Ba Ngôi tự tại, và 
ngược lại. Sự thật hiển nhiên cho thấy: đây là tốc ký ghi nhanh về một hiện thực bảo 
cho ta biết Thiên Chúa do cung cách Ngài hành xử trong lịch sử, ngang qua Ngôi Lời 
Nhập Thể và Chúa Thánh luôn canh tân, đổi mới hết mọi sự.”      
  
Cũng cùng chiều hướng với thần học gia Karl Rahner trong việc định vị Thiên Chúa tự 
tại trong giòng lịch sử, tác giả Johnson còn để nguyên một chương để trích dẫn tư 
tưởng của 3 thần học gia người Đức, hai Thệ Phản, một Công giáo đã làm nên lịch sử 
bằng các đưa ra bối cảnh công việc mình làm. Thần học của 3 vị, đều trổi bật từ suy tư 
sâu sắc về cuộc sống dưới chế độ Quốc Xã trong thế chiến thứ hai và thời gian sau đó. 
Người thì nhấn mạnh về thần học Khổ giá. Có vị, lại nói rõ về khổ đau/sự chết rất chiến 
tranh. Và tác giả Johnson đề cập đến nỗi khổ đau/sầu buồn vẫn tiếp tục ngang qua tiếng 
khóc của lịch sử. 
  
Khổ đau/sầu buồn là chủ đề lớn ở thần học khác mà tác giả nhấn mạnh qua cung cách 
viết lách rất sâu sắc và sáng sủa. Ở chương nói về “Giải phóng Thiên Chúa của Sự 
Sống” tác giả cũng điều nghiên về nền thần học giải phóng theo kiểu Nam Mỹ từng ăn 
sâu cắm rễ nơi kinh nghiệm về đói nghèo đang tràn lan ở khắp nơi. Ở một chương 
khác, tác giả trình bày về những nối kết và so sánh giữa thần học của bậc nữ lưu trổi 



bật, nói lên tình trạng thứ yếu vẫn được gán cho nữ giới ở các nơi có nền văn hoá và cơ 
chế quyền hành của thánh hội Công giáo. 
  
Tác giả cũng đã viết riêng một chương để xét về triển vọng của thần học về nô lệ da 
màu và kỳ thị chủng tộc. Bằng tiêu đề “Theo chân Đức Chúa của Lễ Hội”, tác giả nhấn 
mạnh đến điều gọi là “la lucha” tức: sự chiến đấu trường kỳ của những người thuộc 
vùng biển Caribê và di dân Nam Mỹ định cư ở Hoa Kỳ. Đặc biệt chương này có phần 
diễn tả về việc cử hành mừng lễ mà tác giả gọi là “flor y canto” cả khi ta giáp mặt với 
khổ đau, phiền sầu và bất công. 
  
Sau khi bàn luận về cố gắng triển khai đề tài thần học thích hợp với lịch sử nhân loại, 
tác giả quay sang tương quan giữa Đạo Chúa Kitô giáo và các tôn giáo trên thế giới, 
bằng một chương mang tựa đề: “Thiên Chúa Độ Lượng của Đạo Giáo”. Ở chương này, 
tác giả mô tả việc tham dự Tiệc Thánh của Công giáo đưa vào sử dụng một số tập tục 
của Ấn giáo. Phụng vụ chứa đựng các bài ca vịnh, nén hương trầm và hoa vạn thọ có 
từ các lễ hội độc đáo của Ấn giáo. Nghi thức này được toà thánh La Mã chuẩn thuận. 
Sau Kinh Thương Xót, người tham dự Tiệc thánh lãnh nhận “chấm tròn mầu đỏ” (gọi là 
“bindi”) đặt trên trán giữa đôi lồng mày, như biểu tượng con mắt thứ ba luôn kiếm tìm sự 
khôn ngoan nội tại. Cung cách nguyện cầu của Ấn giáo nhắc dân con nhà Đạo mình về 
ăn năn sám hối bày tỏ sự khôn ngoan nội tại về cung cách  ta đến với Chúa. 
  
Ở chương cuối, với tiêu đề: “Ba Ngôi: Đức Chúa Sống Động của Tình Yêu”, là chương 
đặc biệt tác giả nhìn vào ngôn ngữ truyền thống nói đến “Ba Ngôi tự tại”, đặc biệt liên 
quan đến Chúa Thánh Linh. Ở chương này, tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến Chúa 
Thánh Linh trong công cuộc dựng xây Ba Ngôi Đức Chúa như thành phần chủ yếu của 
toàn bộ công trình suy tư thần học của tác giả. Chúa Thánh Linh là Đấng luôn đồng 
hành ở với ta, trong mọi đổi thay của lịch sử. Đức Giêsu là Dấu Chỉ biểu lộ sự hiện hữu 
của Thiên Chúa trong lịch sử và với lịch sử. Nhưng, Chúa Thánh Linh là Đấng luôn ở 
với ta suốt mọi chặng đường lịch sử. 
  
Công Đồng Vatican 2 là thời khắc qua đó Thiên Chúa Sống Động đến để nhắc nhở mọi 
người, ngang qua các vị chủ chăn, rằng: mọi người nên chấn chỉnh niềm tin của mình 
sau biến cố đau buồn của thế chiến. 
  
Cuối cùng, từ ngày Công Đồng Vatican 2 diễn ra, có được bao nhiêu thần học gia, chí ít 
là nhà thần học giáo dân, từng thao thức “Kiếm Tìm Một Thiên Chúa Sống Động” đã và 
đang được mời làm tư vấn thần học cho Công Đồng khác sẽ diễn ra trong mai ngày, tức 
Công Đồng Vatican 3? Vào thời điểm diễn biến Công Đồng Vatican 2, một thần học gia 
thông thoáng là Michael Novak cũng từng lên tiếng về điểm yếu của thánh hội mình là 
quá cam kết dính liền với nét chính thống, nhưng lại không mang tính lịch sử. Chính vì 
quá chính thống đến độ phản lịch sử, và lại không tháp nhập vào với con người nên ta 
không đạt được Thiên Chúa sống động mà các thần học gia lâu nay vẫn đậy che, giấu 
kín. Xem thế thì, bài phân tích thần học của tác giả Elizabeth Johnson nhắc mọi người 
nhớ là mình đã để luột mất cơ hội tốt đẹp khi những “con chim non chết cứng” từ bục 
giảng và dạy, rày thấy rõ.” (xem Dennis O’Brien, Beyond Utterance, trên trang blog riêng 
của tác giả). 
  
Dài giòng trích dẫn những lý luận thần học ở trên, không phải để khoe chữ hay biện 
luận lê thê về đề tài cô đọng/khô cứng, được tranh luận ở nhà Đạo. Nhưng trích và dẫn 
ở đây, là để truyền bá thông tin về những gì đã và đang xảy ra ở thánh hội, rất cấp trên. 
Trích và dẫn, còn để “trích ngang” một dẫn dụ, cho đỡ nhớ. 



  
Trích dẫn rồi, nay ta về với thơ và nhạc, để hát lên đôi lời mà nghệ sĩ ở đời, vẫn cứ hát: 
  
“Lòng càng thổn thức 
Quên hêt bao mối hận mà đi 
yêu đương say đắm mà chi 
Xa xôi đem thú biệt ly 
Sầu nhớ đau thương làm chi.” 
(Lâm Tuyền –bđd) 
  
Hát ở đây, không là nguyện cầu những hai lần. Mà, còn là trích và dịch về những 
chuyện mà bạn và tôi, ta ít nghe quen, nhưng cần cứu xét, để suy nghĩ. Suy lúc này. Ở 
đây. Với thánh hội. 
  
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn nhắn mình và nhủ người 
về những điều cần suy nghĩ 
và nguyện cầu. 
Cho nhau. 
  
 
  
 

12. “Theo gió heo may đến đêm gọi tình ,” 
“Một trời áo tím trong mắt trên môi.” 

(Phạm Thế Mỹ - Tóc Mây) 
(Ga 20: 31) 
 “Gió heo may”, là gió gì mà nghệ sĩ nhà mình lại cứ theo mãi đến tận “đêm gọi 
tình” thế? “Gió heo may”, hay có phải là gió hắt hiu, xào xạc, lưu luyến không khiến bần 
đạo cứ phải lấy giấy bút ra mà viết rồi lại lách. Viết cho tách bạch. Lách cho khéo. Để, 
người đọc với người nghe có được giòng chảy những viết và lách của mình thấy cũng 
“lách chách”, đến là vui tai. 
 Chủ đề “gió heo may” hôm nay, bần đạo chỉ muốn viết và lách mỗi chuyện phiếm 
đường dài, lai rai, không tranh cãi hoặc kết bè/kết bạn vào phe mình. Nhưng, đôi lúc 
thấy nhiều gai góc, cũng rất nhọn và khó lòng. “Gió heo may” một chủ đề đưa đẩy về sử 
tính bần đạo viết, nay có đôi giòng thơ/nhạc lời ca vang sau đây: 
“Như chiếc nôi êm ru cơn mộng lành,  
Gọi vầng trăng cũ sáng cho hồn vui.  
Như cánh hoa đêm đong đưa nụ tình,  
Gọi mời cơn gió hôn lá trên cao.  
Như cánh chim đêm bơ vơ một mình,  
Trời bao nhiêu gió tóc bao nhiêu buồn.” 
(Phạm Thế Mỹ - bđd) 
 
 “Gọi vầng trăng cũ”, quả là bần đạo cũng có “cơn gió thoảng”, rất gọi mời. Gọi, là 
gọi gió heo may rất hiu hắt. Mời, là mời bạn đạo ở khắp nơi, về đây thưởng thức câu ca 
có kèm đôi ba ý/từ rất tình tứ. Mời và gọi, để bạn và tôi, ta nghe thêm đôi điều nghệ sĩ 
hát: 
 



“Mùa hè vui đôi chân chấp cánh,  
Tóc mây hồng cho mắt long lanh.  
Trời mùa đông môi em thắp nắng,  
Tóc mây dài, chân vui đường vắng.  
Rồi mùa xuân cây thay áo mới,  
Tóc mây vàng cho nắng thêm tươi.  
Rồi mùa thu xôn xao lá úa,  
Tóc mây buồn phủ kín tim tôi.” 
(Phạm Thế Mỹ - bđd) 
 
 Nhiều lúc ngồi trầm ngâm suy nghĩ, bần đạo thấy mình lâu nay nói không nhiều, 
nhưng viết và lách lại không thiếu. Có thiếu chăng, chỉ thiếu có điều là: chưa đánh gục 
được ba thằng Tây đen/Tây trắng vốn chẳng chịu gục ngã dưới giòng chảy tản mạn, để 
được “lắp cánh bay cao” cho kịp bạn đạo cấp tiến.  

Suy cho cùng, bần đạo thấy nhiều chuyện đời cũng nên lập đi lập lại mà suy xét, 
rồi mới hiểu. Và, có thế mới thấy là: dù cố gắng dãi bày tư tưởng thông thoáng của ai đó 
khá nhiều lần; cuối cùng thật cũng khó mà lay chuyển nếp sống đã hằn dấu vết trên 
vai/trong lòng nhà đạo mình đã bén rễ từ thời ông tằng/ông tổ ở đâu đó, rất cũ xưa.  
 Thôi thì, nói gần nói xa chẳng qua nói thật, và cũng thật như đếm, để bà con 
mình cho ý kiến phản hồi, mà thêm thắt. Bày tỏ lập trường đến thế rồi, nay bần đạo xin 
về với chủ đề rất cũ, nay được các bậc thức giả lan man gạn hỏi, cho rõ. Số là, mới đây, 
bần đạo bầy tôi bắt chộp được vấn nạn của độc giả Sydney lâu nay thấy nhen nhúm 
tâm tình khá thách thức bèn chạy đến đức thầy ở tuần báo, để tỏ bày như sau: 
 
“Tôi nghe một số tín hữu trong cộng đoàn kháo láo với nhau rằng: điều ta học được từ 
Phúc Âm không hẳn đúng sự thực trăm phần trăm. Nói cách khác, là: những chuyện xảy 
ra thời Chúa sống giống như phép lạ Chúa làm, chưa hẳn là sự kiện lịch sử, thực sự xảy 
ra. Điều mà các vị ấy nói, là thế này: truyện kể ở Phúc Âm, có cái không nhất thiết là 
chuyện thật  xảy ra ở thời Chúa sống như Kinh Thánh nói. Thú thật với cha là: điều tôi 
nghe được đã làm tôi bối rối không ít. Vậy thì, những gì mà các bạn đạo ấy nói, có đúng 
không? Nếu vậy, ta hiểu thế nào về tính lịch sử của Phúc Âm?”  
 

Đương nhiên, là: mỗi khi có người nào vấn nạn chuyện triết lý hoặc thần học thì 
người ấy hẳn vẫn mong được trả lời thoả đáng. Nhưng thoả đáng sao được khi các 
chuyện vào thời của Chúa, vẫn chưa có di tích lịch sử rõ rệt để minh chứng. Chưa có 
sử gia chuyên nghiệp ghi sự kiện lịch sử ngay tại chỗ! Nên, vấn đề đặt ra quả là gai góc, 
có lẽ ta cũng cứ tìm đến đấng bậc ở các nơi để tìm hiểu ngõ hầu tránh không bị mang 
tiếng là “phiến diện” hoặc “một chiều”. Minh định như thế rồi, nay ta vào việc. 

Trước nhất, là câu trả lời của đấng bậc rất John Flader, linh mục giải đáp trên 
báo: 

 
“Trả lời vấn nạn này, tôi nghĩ ta nên nói về căn bản sự thật của Kinh Thánh. 

Trước tiên cần minh định: Kinh thánh là Lời của Chúa được Chúa Thánh Thần linh hứng 
cho các thánh sử viết. Đây không là công trình của loài người do danh hào/nhân sĩ khôn 
ngoan trong Đạo chuyển ý về các nhân vật lỗi lạc ở Do thái như Đức Giêsu, tổ phụ 
Môsê hoặc cả đến Adong về vấn đề nào đó ta cần hiểu rõ. 

Công Đồng Vatican II, qua Hiến Chế Mặc Khải ở Kinh Thánh có nói: “Thực tại 
thánh thiêng Chúa mặc khải trong Phúc Âm là nhờ thần hứng Chúa Thánh Thần soi 
sáng cho các thánh sử viết. Mẹ Thánh Giáo Hội căn cứ vào niềm tin ta có từ thời các 
thánh tông đồ, công nhận rằng: Cựu Ước cũng như Tân Ước, là sách thánh thích đáng 
với đời sống của Giáo hội, không sai sót về tổng thể cũng như chi tiết trên cơ sở cho 



thấy là: tất cả những gì được ghi trong đó nhất nhất đều do Chúa Thánh Thần linh ứng 
cho thánh tác giả viết ra (x. Ga 20: 31; 2Tim 3: 16; 2P 1: 19-21; 3: 15-16). Nói thế có 
nghĩa là, tất cả đều do tự Chúa Thánh Thần là Tác giả, đã chuyển cho Hội thánh biết mà 
theo đúng sự thật khách quan.” (x. Hiến Chế vừa kể, đoạn 11). 

Thứ hai nữa, do bởi Chúa Thánh Thần là Tác giả, nên Kinh Thánh không thể 
chứa điều gì sai sót. Chúa là Sự Thật, Ngài không hề bị ai dối gạt và Ngài chẳng bao giờ 
lừa dối ai, về bất cứ điều gì. Chắc chắn một điều, là: Ngài không cho Hội thánh được 
phép chấp nhận sách nào trong Kinh thánh như tiêu chuẩn của niềm tin nếu như sách 
ấy chứa đựng gì sai quấy. 

Trong chiều hướng như thế, Công Đồng Vatican II lại thêm: “Vì lẽ ấy, nên tất cả 
các tác giả được thần hứng và các thánh viết Sách này đều đã khẳng định rằng những 
điều các ngài ghi trong đó đều được Chúa chuẩn nhận, vì thế ta hiểu rằng các sách 
trong Kinh thánh thảy đều chính xác, không sai chạy, luôn luôn dạy bảo về sự thật, vì 
mục đích cứu độ chúng ta, Và, muốn mọi người tín thác vào Sách của Ngài”. (ibid)  

Năm 2010, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng trích đoạn trên đây để khích lệ 
mọi người hãy tôn trọng Sách thánh bằng cách đưa vào tông thư mang tựa đề “Lời của 
Chúa” (x. Tông thư vừa kể đoạn #11). 

Các thế kỷ trước, các thánh tổ phụ Giáo hội còn nêu rõ những điều đó, hệt như 
thánh Giêrônimô có lần từng quả quyết: “Sách thánh không hề nói láo bao giờ.” 
(x.Giêronimô chương 31, đoạn 55) Và thánh Chrysostômô cũng lại khẳng định: “Khi các 
con thấy ai bốc lên những lời biện luận gay gắt, dám nói nghịch lại sự thật của Sách, thì 
các con cứ coi họ như những người khùng điên của thế kỷ.” (Xem Giêrônimô Bài Giảng 
số 1, đoạn 10, chương 16) 

Thông thường, khi giải thích điều gì trong Sách thánh, điều quan trọng nhất là 
phải khẳng định về tâm trạng sáng suốt của tác giả Sách thánh và học hỏi kỹ hình thức 
văn phong, lối viết khác nhau mà các ngài sử dụng. Bởi thế nên, Công Đồng Vatican II 
lại căn dặn: “Nói về ý của tác giả viết nên Sách thánh ta phải rất thận trọng, nghĩa là: 
mỗi lần đề cập đến hình thức văn chương này khác ở trong đó, để tìm ra sự thật diễn 
bày ở Sách thánh rất khác với văn bản lịch sử cũng như văn chương, thi tứ và sách tiên 
tri cũng như bất cứ hình thức văn chương nào khác.” (x. Lời Của Chúa, đoạn 12) 

Tắt một lời, truyền thống Giáo hội còn dạy ta rằng: những gì kể trong Tin Mừng 
mà Hội thánh lâu nay sử dụng, khẳng định rằng những gì Đức Giêsu, Con Thiên Chúa 
Hằng Sống làm hoặc dạy dỗ vì ơn cứu độ vĩnh cửu đều mang tính chất lịch sử rất chính 
xác” (x. bđd đ. 19) 
 
 Như mọi khi, hễ đức thày trả lời cho vấn nạn của ai, đức ngài cũng đều trả lời rất 
mạch lạc, không sai chạy. Nói thế, tức: đức thày nói theo sách vở, có bài bản đàng 
hoàng. Tuy nhiên, sách vở và bài bản mà đức thày ghi ở đây đều mang tính xưa cũ có 
từ thời ông tằng ông tổ rất Giêrônimô và Chrysostômô, là đấng thánh thời cổ lỗ. 
 Thế nên, hôm nay, trước khi đi vào giòng chảy có lập trường/tư tưởng của đấng 
bậc khác, cũng nên làm nhẹ đầu óc vẫn rất căng do lập trường khác biệt của các vị nói 
hơi khang khác bằng giòng nhạc tiếp tục chảy qua câu hát: 
 
“Ôi tóc mây bay ru lên điệu buồn  
Sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa  
Ôi tóc mây thơm men say lạ thường  
Tình ta xanh lá tóc mây không vàng.” 
(Ngô Thuỵ Miên – bđd) 
   
 Lại cũng thêm ở đây, rằng: lập trường của đấng bậc ở trên, với thời gian, có thể 
như “sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa”. Bay cao xa, là vì nay đã thấy xuất hiện một số ý 



kiến cũng không kém phần thực tế lại cũng khách quan từ đấng bậc giảng dạy ở Đại 
Chủng Viện hoặc Đại Học Công giáo, trên thế giới. Trước nhất, là lời của bậc thày từng 
“đứng bục” giảng dạy ở Đại Học Công giáo Rôma và New York, Lm Kevin O’Shea, 
CSsR như sau: 
 
“Nghiên cứu tính sử học của Đức Giêsu, có lẽ việc ta nên làm là: đọc và xét về lời phát 
biểu của Bruce N. Fink khi ông nói: “Đấng khi xưa từng ngang qua vùng Đất Lành và 
hiện diện ở Kinh thánh có khá nhiều diện mạo. Ngài là Đấng Bậc Rao Giảng. Là, Ngôn 
sứ, Nhà thơ, Nông dân thợ thuyền, Đấng thấu suốt mọi chuyện lại rất ngoan hiền. Ngài 
nương náu chốn ngoài rìa xã hội và lân la ngoài phố chợ, nơi có nhiều người qua lại. 
Chuyện Ngài sinh hạ và kinh qua thời niên thiếu vẫn là chuyện không mấy sáng tỏ, rất 
còn ngờ. Ngài đã xuất hiện trước công chúng, nhưng lại ẩn khuất dưới bóng của thánh 
nhânhiền lành chỉ sống ở sa mạc, đi trước Ngài, làm đấng tiền hô, đó là thánh Gioan 
Tẩy Giả.  
 
Các truyện Ngài kể về Nước Trời đã lôi kéo mọi người từ nơi chốn thấp hèn thảy đều 
tìm đến. Những truyện như thế được Ngài giải thích thật dễ hiểu, lại vẫn mang đặc tính 
nhiệm mầu sâu sắc. Sự lạ Ngài làm, đã gây ấn tượng mạnh lên số đông, nên đôi lúc, đó 
cũng là cớ cho một số người khác nghi ngờ. Ngài ý thức rất rõ sứ vụ tông đồ Cha giao 
phó nên Ngài quyết đối đầu giáp mặt, không chỉ với đám người thuộc hạ sống đời khổ ải 
thôi, mà cả với những người giữ cửa ở đền thờ nữa. Những điều nói về Ngài ít khi 
mang tính rạch ròi/soi tỏ, nên tự nó khó có thể giải thích được ý nghĩa ở phần thâm căn, 
sâu thẳm. Nếu Đức Giêsu là Đấng ta khó tìm được dấu vết Ngài để lại, thì ta càng khó 
mà chế ngự được Ngài.” (x. Bruce N. Fink, The Hitchhiker’s Guide to the Historical 
Jesus, Baker 2011) 
 
Thông thường ta vẫn nên tìm đến các bài truy tầm thẳm sâu bằng nhiều đợt khác nhau 
về tính chất sử học của Đức Giêsu, có thế mới hiểu được rõ những gì đuợc viết ở trong 
đó. 
 
Đợt đầu để truy tầm tính chất sử học nơi Ngài được nối kết với thời kỳ về sau, vào lúc 
tác giả Schweizer đề cập vào hồi đầu thế kỷ thứ 20. Đợt hai, ta lại có được công trình 
của Kasemann cùng với học trò của Bultmann vào giữa thế kỷ ấy. Đợt 3, ngang qua vụ 
bùng nổ nghiên cứu tính chất sử học nơi Đức Giêsu đã có từ năm 1986 với NT Wright 
ngang qua cụm từ mọi người gọi là “Đợt truy tầm thứ 3”, trong đó các nhà chú giải như 
Mark Goodacre, April Deconick và Craig Evans không còn dùng nguyên tắc phân loại 
như thế nữa. Một trong các khó khăn khi xếp loại như thế xem ra cả Schweizer lẫn 
Kasemann đều không đưa ra thêm đợt truy tầm về tính cách lịch sử của Kinh thánh lần 
nào nữa. Nhận định của Manson, Dodd, Jeremias vv., cũng đều rất đúng. 
 
Đợt truy tầm thứ 3 là thời điểm rất đáng kể để các nhà nghiên cứu có thể nhấn mạnh 
một lần nữa đặc trưng Do-thái-tính của Đức Giêsu. Và, điều này đem đến thành công 
lớn. Craig Evans lại thêm: đợt truy tầm lần này xem ra cũng đã hoàn tất. 
 
Điều này khiến ta nhớ đến danh hoạ Rembrandt, người rất muốn vẽ chân dung Đức 
Giêsu mang nhiều chất Do thái hơn. Ông chống lại ý tưởng phải vẽ chân dung Chúa có 
trán cao, thân hình mảnh dẻ hao hao kiểu nữ tính với chiếc mũi cao và dài, miệng rất 
nhỏ phù hợp với hình tượng mà tín hữu thời tiên khởi và thời Byzantin vẫn nói đến. Ông 
cũng sử dụng mẫu người có dáng dấp Do thái. Và, ông quyết định vẽ chân dung Chúa 
giống hệt người Do thái nghĩa là khiêm nhu, hiền từ, tử tế. Ông bảo: có như thế mới 
chính xác, và phù hợp với mẫu người Cận Đông. 



 
Rõ ràng, các công trình nghiên cứu mang tính văn hoá và bối cảnh của đất nước 
Palestin hồi đầu thế kỷ vẫn còn tiếp diễn về lâu về dài. Năm 2011, có đến gần 10% các 
thí điểm cổ sinh vật học nói đến sinh hoạt của Đức Giêsu đã được khai quật. Và tính ra, 
có đến chục ngàn thủ bản trên giấy bồi, bút tích cũng như văn bản cổ sử khác được ấn 
hành và phân tách, vào năm 2011. Công việc này vẫn chưa đến hồi kết thúc. xem thêm 
Craig Evans, The Future of historical Jesus studies, three blogs, July/August 2011, trang 
blog Njear Emmaus) 
 

Đó là tóm tắt cho bài dẫn nhập có chủ đích tham khảo một số thành quả trong 
quá trình nghiên cứu tính lịch sử của trình thuật về Đức Giêsu. Và, Lm Kevin O’Shea lại 
trích thêm đôi lời của Craig Evans qua đoạn văn như sau: 

 
“Rõ ràng, những gì Craig Evans muốn nói, là: Đức Giêsu không ra ngoài hoặc chống lại 
thế giới của người Do thái mà Ngài chung sống. Ngài chấp nhận Thiên Chúa của người 
Do Thái cũng như đền thánh, quyền uy, lối bình bầu thăng tiến và niềm hy vọng vào ơn 
cứu độ. Ngài cũng thực hiện mọi sinh hoạt thực tế như bất cứ người Do thái nào khác 
trong đó có việc bố thí, nguyện cầu, chay kiêng, hy sinh, nghỉ ngơi ngày hưu lễ, đọc và 
trích dẫn Kinh thánh của Do thái giáo. Ngài đến với hội đường cách đều đặn, thông 
thường. Ngài đổi mới sáng kiến tận bên trong. Ngài đem đến cho mọi người một giải 
thích mới mẻ, chứ không phải là những điều mà các ngôn sứ từng thực thi. Nói khác đi, 
Ngài còn hơn cả tư cách của một ngôn sứ mới mẻ đã xuất hiện. Ngài lo cho người bé 
bỏng, thôi thúc việc cho đi chính mình, trong đó có lòng xót thương, tha thứ, nhu cầu 
của con người và chấp nhận người lỗi phạm như người phạm lỗi. Ngài là người Do thái 
sốt sắng, mộ Đạo, tự tin rằng mình được xức dầu và Thần Khí Chúa đỡ nâng để loan 
báo Nước Thiên Chúa đã đến với gian trần cũng như trên thiên quốc. Ngài không thuộc 
bất cứ giáo phái nào. Ngài có nhiều người dõi bước theo chân Ngài. Một cách nào đó, 
Ngài vẫn nghĩ rằng cái chết của Ngài sẽ đem lại Giao ước mới, đồng thời chấm dứt mọi 
sai lệch về Đấng Thánh phán xét Israel.” (x. bđd tr. 2)     
 
 Đó là lập trường về tính chất sử học của Đức Giêsu. Sử học đây, theo đấng bậc 
trích ở trên là theo nghĩa được phần lớn các sử gia có lương tâm trách nhiệm, vẫn sử 
dụng phương pháp đã được chuẩn thuận để nghiên cứu. Đương nhiên, là: khi nghiên 
cứu những chuyện có tính nghiêm túc như thế, sử gia nào thuộc nhà Đạo cũng đều 
muốn đi sâu đi sát với Đức Giêsu “rất thực”, càng nhiều càng tốt. 
 Với nhà Đạo, là như thế. Như thế, tức công việc của mình là nên đi sâu đi sát 
với sự thật. Chính đó là sử tính. Như thế, với người đời là diễn tả bằng thơ văn/âm nhạc 
để hát như sau: 
 
 “Mùa hè vui đôi chân chấp cánh, 
 Tóc mây hồng cho mắt long lanh. 
 Trời mùa đông môi em thắp nắng, 
 Tóc mây dài cho vui đường vắng…” 
 (Phạm Thế Mỹ - bđd) 
 
 “Cho vui đường vắng”, là con đường ít người theo. Bởi mỗi khi theo nó, là đã sợ. 
Sợ người đồng Đạo đồng cảnh, bảo mình có “chảnh” mới “làng tàng”. Thế nên, lũ phó 
thường dân hôm nay, chỉ dám gợi nhớ những câu khẳng định của giới chú giải Kinh 
Sách nhà Đạo, hệt như sau: 
 



“Về phương pháp đọc Tin Mừng của Chúa, có hai cách: một là học hỏi một cách 
khoa học, và tìm kiếm trong lòng tin (nói gọn là: bình luận và đức tin). Hai bình diện nhất 
thiết cách biệt nhau, vì giá trị và phương pháp có khác nhau. Đời Chúa Yêsu như một 
biến cố trong thời gian, tất nhiên khoa sử học được quyền khảo sát để xác định vị trí, 
điều kiện sinh hoạt, và các điều thuộc sự kiện quá khứ. Nhưng đức tin mới mở ra cho ta 
ý nghĩa hằng có, ý nghĩa cho ta bây giờ của sự kiện đó.  

Bình luận và đức tin phải liên kết chặt chẽ với nhau ở ta (nếu ta có thể bình luận 
khoa học được); bằng không, thì phải thận trọng trong quả quyết lịch sử và tin cậy vào 
những thành quả chắc thực của các học giả đã ra công nghiên cứu. 

Dùng lịch sử, đức tin nhận tất cả yêu sách của sử học, và chính khảo sát lại rất 
mực quí báu đối với mình. Lịch sử đòi hỏi: khi đứng trước văn kiện phải tuyệt đối thành 
thật đối với văn bản và sự kiện. Khi đứng về phiá đức tin, thì Tin Mừng đòi quyết định và 
nhận lấy lời phán xét trên những cái mà mình uốn nắn Lời của Chúa cho thoải mái với 
cách sống của mình. Và đối với ta, còn nguồn mạch làm ta chắc chắn trong kiếm tìm 
Chúa, là Hội thánh. Trong Hội thánh, ta đón nhận Chúa với tất cả yêu sách của mầu 
nhiệm Ngài. 

Tóm lại, khi đọc và tìm hiểu Kinh thánh, luôn phải nhắm điều cốt yếu là: tín thư 
và sứ mạng của Chúa Yêsu trong khuôn khổ Cựu Ước –tức lời Ngài so chiếu với việc 
của Ngài- nhưng chi tiết phải đặt trong tín thư tổng quá.” (X. Lm Nguyễn Thế Thuấn 
CSsR, Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi, tài liệu giảng huấn phổ biến nội bộ, 
www.giadinhanphong.blogspot.com) 
 
 Nói gì thì nói, nói theo kiểu bình dân là bảo: với nghiên cứu sử tính của Đức 
Giêsu, người trời Tây nay thấy có khác biệt về qui cách sống Đạo. Sống Đạo, không là 
sống theo chiều hướng hiểu Kinh thánh theo nghĩa đen, rồi từ đó có cung cách đặc sệt 
đầy cảm tính nên vẫn cứ ỉ ôi, sâu thẳm, hình thức cứ lôi thôi lại rất cổ. Sống như thế, e 
khó lòng hoà hợp với thời đại khoa học tiến bộ. Sống Đạo cho đúng cách, là sống nghe 
theo lời dặn của Thầy mình từng nhắc nhở ở Tin Mừng: 
 
 “Chính nhờ bởi tin vào Danh Ngài, 

mà anh này, kẻ mà các ông thấy và biết đấy, 
đã được Danh Ngài làm cho vững mạnh; 
chính lòng tin nhờ vào Danh ấy  
đã cho anh được vẹn toàn khang kiện như vậy trước mặt các ông.” 
(Cv 3: 16) 
 
Quả có thế. Nhờ vào Danh Ngài mà mọi người ở trong cũng như ngoài nhà Đạo 

vẫn nhờ đó mà có được lòng tin tưởng vào Đức Chúa. Đấng đã sống như ta, nhưng lại 
là Con Thiên Chúa, rất tính chất sử học và cũng rất người, ở đời. 

Trong tin tưởng như thế, nay ta cứ thư giãn với truyện kể ở bên dưới để mãi mãi 
còn vững tin dù ai có thắc mắc về niềm tin của mình cũng mặc. Truyện là truyện như 
sau: 

 
“Có ba vị bác sĩ khoe nhau về tính khoa học hiện đại cũng rất lịch sử của riêng mình. 
Người thứ nhất là một bác sĩ người Do thái nói; 
-Ở nước chúng tôi, nền y khoa rất hiện đại nhưng không hại điện đến độ, chúng tôi cắt 
chân tay hoặc cơ phận sinh dục của người nào đó đưa cho người kia thì chỉ 6 tuần sau 
là người được ghép cơ phận sẽ tỉnh bơ làm việc khơi khơi thôi 
-Chưa bằng khoa học của chúng tôi ở Đức còn ghê hơn nữa. Chúng tôi có thể xẻ một ít 
não từ một người đàn ông rồi ghép vào đầu người đàn bà, chỉ 4 tuần sau là người này 
hoạt động bình thường, như đàn ông… 

http://www.giadinhanphong.blogspot.com/


-Cũng chưa bằng ở Nga La xô chúng tôi thường cắt phân nửa quả tim của từ ngực một 
người đàn bà, rồi mang sang cho người đàn ông khô khan khó chịu đủ mọi thứ. Chỉ 2 
tuần sau người đàn ông kia sẽ yêu đương da diết như phụ nữ, chẳng vấn đề gì… 
-Cũng không bằng ở Hoa Kỳ, có người từ Kênya sang đây, chẳng có óc, chẳng có tim 
cũng chẳng có cơ phận dục tình gì, thế mà bọn tôi vẫn biến họ thành tổng thống đấy. Có 
ghê không…” 
 
 Đúng là truyện kể. Rất dễ nể. Nể nhất là người kể chẳng sợ gì cảnh sát với công 
an khi bị hỏi tích chất trung thực lịch sử của cốt truyện. Thế mới biết. Chuyện ở đời đâu 
dễ gì hiểu. Phải không bạn, phải không tôi? 
 Để trả lời có lẽ không gì bằng, ta dùng lại lời của đấng bậc trên mà kết thúc, bảo 
rằng: “Lời của Chúa và việc Ngài làm có giá trị vĩnh viễn. Nhưng cũng là lời và việc lịch 
sử: phải biết hoàn cảnh lịch sử.”  (x. Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR, bđd) 

Xem như thế, ta cứ bình tĩnh mà đọc Sách thánh và cứ tin. Tin, theo tinh thần 
của tác giả thánh muốn lồng khung cảnh lịch sử vào trong lời nói và việc làm của Chúa, 
theo nghĩa nào đó, không hẳn phải là nghĩa đen ngòm, rất bất tiện. 

 
Trần Ngọc Mười Hai  
và những quyết tâm      
học hỏi từ đấng bậc  
nhiều kinh nghiệm lịch sử 
và rất thánh. 
  

 
  
 

13. “Bao nhiêu nàng tiên… nỉ non,” 
Làm huyên náo, Thiên Đường lạnh lẽo.” 

(Phạm Duy – Cành Hoa Trắng) 
(Mt 25: 31-46) 

“Thiên Đường” đã có “nàng tiên nỉ non” rồi, sao “lạnh lẽo”? Hay, đó chỉ là tư 
tưởng vụt thoáng cũng rất xưa của nghệ sĩ già họ Phạm? Thế còn, lập trường nhà Đạo 
thì sao? Vẫn trẻ trung kiểu “Vũ Như Cẫn” tức “vẫn như cũ” đấy chứ!  

Nhà Đạo lâu nay quan niệm “Thiên Đường là đây”, như sau:  
 

“Trong lời Chúa Yêsu thấy rõ: Nước Thiên Chúa tuy sẽ đến, nhưng cũng là ơn huệ cánh 
chung xuất hiện trong đời Chúa Yêsu được dạm ban cho người ta. Ai chịu lấy quà tặng 
và được dẫn dắt trong đời sống thực tế, như những người nhận được quà đó, nghĩa là 
tin vào Cha, thì kẻ đó sẽ chịu lấy như trẻ con nhận quà nơi tay Cha mình. Nước Thiên 
Chúa không dựa trên những dữ kiện người ta phải có, đã ban cho trẻ con, là kẻ chưa có 
thể vịn vào công nghiệp gì ở đời mình: đó là đạo lý lạ không thấy ở tôn giáo nào khác.   
 
Vậy Nước Thiên Đường mà Chúa Yêsu rao giảng là ơn cứu rỗi vừa sẽ đến, vừa hiện tại. 
Đó là nghịch lý gặp ở Chúa Yêsu buổi sinh thời của Ngài: Ngài là Đấng Mêsia đã có mặt 
(nhưng trong hèn hạ), mà cũng là Đấng Mêsia sẽ đến trong vinh quang. 
 
Hội thánh cũng có tính nghịch lý tương tự như thế: cộng đoàn nhân loại gồm những 
người tội lỗi, nhưng cũng là cộng đoàn cánh chung được hưởng ơn cứu độ, Thiên 
Đường.” (x. Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR, Mặc Khải Cứu Rỗi: Chúc Lành Cho Trẻ Con, 
Tài Liệu Giảng Huấn Phổ Biến Nội Bộ, www.giadinhanphong.blogspot.com 15.02.2012) 
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 Thần học gia nhà mình thường quả quyết như thế. Tuy nhiên, thời buổi này, vẫn 
có nhiều đấng bậc vị vọng lại cứ quan niệm Thiên Đường/Hoả ngục rất ư là “trần tục”. 
Trần và tục, đến độ các đấng tuy có dựa vào Kinh Sách để biểu trưng, nhưng hãy cứ để 
mắt xem các cụ lý luận/biện bạch rất “huyên thuyên” nói rất mạnh nhưng chẳng thuyết 
phục được bao nhiêu người trẻ, thời hôm nay. Tuy nhiên, trước mắt, cũng nên lẳng lặng 
mà nghe thêm ca từ nghệ sĩ già nhà ta vẫn từng hát: 
 
 “Trời đầy cô tiên nữ  

Xuống đầu thai thành hoa 
Giữa đêm mờ, hoa nở ngát hương 
Người về trong đêm tối  
Ôm cành hoa tả tơi 
Bóng in dài gác đời lẻ loi.” 
(Phạm Duy – bđd) 

 
 Nghe hát xong, nay đề nghị bạn và tôi, ta nghe tiếp những phán quyết ỉ ôi kiểu 
“ôi thôi rồi nồi xôi” như sau: 
 

“Theo tôi hiểu, thì bạn rất thương mến các linh hồn ở chốn hoả hào nên mới cầu 
nguyện cho họ đến như thế. Nhưng ở đây, tôi phải lên tiếng nhắn bảo rằng: có cầu 
nguyện cho các linh hồn nhiều như thế, cũng không mấy cần thiết. Bởi, Chúa và Giáo 
Hội ta từng khẳng định rằng: việc Chúa trừng phạt linh hồn khi chết đi mà trong lòng còn 
vương vấn tội trọng thì sẽ bị đẩy vào chốn hoả ngục triền miên vĩnh cửu, không bao giờ 
có thể ra khỏi được. 
 
Tin Mừng vẫn còn ghi lời Chúa nói:  
 
“Hỡi quân bị nguyền rủa kia, hãy đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành 
sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; 
Ta khát, các ngươi đã không cho uống… Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, 
còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời." (Mt 25: 31-46) 
 
Dựa vào lời Chúa ở trên cũng như nhiều đoạn khác trong Tin Mừng, Hội thánh không 
ngừng răn bảo con cái mình về việc các linh hồn bị giáng phạt nơi hoả ngục cách triền 
miên, xuyên suốt như sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo còn viết thêm: “Giáo huấn Hội 
thánh vẫn khẳng định sự hiện hữu của hoả ngục và tính miên trường của chốn này.” 
(xem GLHTCG đoạn 1035) 
 
Thật khó mà hiểu rõ ý niệm này cho rành rọt. Hãy cứ để qua một bên chuyện thực hư 
nơi lập trường ấy. Bởi, đây nói đến chuyện các linh hồn chịu thống khổ nơi ngục thất đầy 
những lửa như một trừng phạt đời đời và không hy vọng có ngày ra khỏi. Hơn nữa, nỗi 
thống khổ chịu hình phạt như thế sẽ còn tệ hơn bất cứ khổ đau nào khác mà con người 
chịu đựng trên trái đất. 
 
Nghe thế, hẳn có người sẽ bảo: làm sao Đấng đầy lòng xót thương như Chúa lại nỡ lòng 
giáng phạt các linh hồn vào chốn lửa nóng đời đời như thế được? Câu trả lời, thật đơn 
giản: sở dĩ có chuyện ấy là vì chính con người tự chọn cho mình hình phạt ấy chứ chẳng 
phải ai. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cũng giải thích thêm: ”Khi con người chết đi 
mà trong lòng vẫn tràn đầy những tội mà không biết ăn năn hối cải cùng đền tội cho phải 
phép, ngõ hầu được Chúa xót thương, thì như thế có nghĩa: người ấy sẽ phải xa rời 



Chúa một cách vĩnh viễn. Việc này do con người tự mình chọn lựa. Trạng thái tự tách 
rời Chúa và các thánh cách vĩnh viễn, Hội thánh gọi đó là chốn ngục tù nóng bỏng, tức 
hoả ngục.” (xem. GLHTCG đoạn 1033) 
 
Bằng một chọn lựa chung cuộc trước khi chết, người sắp chết hiểu rằng việc mình chấp 
nhận xin Chúa tha thứ tội khiên bằng cách xưng hết các tội còn sót lại, mới thoát khỏi 
chốn khổ hình vĩnh viễn, bằng không cũng chẳng có cách gì đảo ngược được quyết định 
ấy hết. Hệt như thế, các thiên thần xấu xa tồi tệ đã hiểu rõ là nếu họ không nghe lời 
Chúa thì họ cũng xa cách Chúa mà vào chốn ngục tù trọn đời mãi mãi.” (x. Lm John 
Flader, Question Time, The Catholic Weekly 05/02/2012 tr. 10) 
 
 Hẳn những ai theo dõi mục hỏi/đáp đầy giáo luật này, sẽ mất đi tính hồn nhiên 
tươi trẻ, để rồi lại sẽ lo âu/hãi sợ. Nhưng, (lại chữ “nhưng”quan trọng) rằng: chắc ngày 
nay cũng chẳng có nhiều người còn thắc mắc chuyện thiêu đốt, nóng bỏng nữa. Có lẽ 
họ vẫn tin chắc Chúa lòng lành vô cùng Ngài vẫn thương xót kẻ tội lỗi đầy mình, đâu 
nào dám tin vào lời của đức thày ở trên dù thày rất giỏi về tu đức và giáo luật! 

Chừng như các thánh viết Tin Mừng đều diễn tả tình Chúa xót thương chiên đàn 
bé nhỏ nên mới viết là: Ngài đã bỏ mặc 99 chiên con hiền lành ở đó, để đi tìm chỉ mỗi 
chú chiên bê bối dám cả gan phạm lỗi bỏ đàn chiên ngoan mà phạm tội đi hoang.  

Thế nên, giới trẻ nay lại sẽ xa rời đấng bậc mục tử chuyên hù doạ, để về với 
giòng nhạc đầy tươi mát hát rằng: 
 
 “Một đàn chim tóc trắng  

Bay về qua trần gian 
Báo tin rằng: Có Nàng Giáng Hương 
Nàng ngồi trên cung vắng, 
Trong một đêm tàn trăng, 
Phá then vàng bước vào vườn hoang. 
Không gian tràn dâng niềm thương 
Rồi tiếng hát suôi cuộc tình duyên…” 
(Phạm Duy – bđd) 

 
 “Không gian tràn dâng niềm thương” hôm nay có là Thiên đường là Nước Trời 
hoặc có hoả ngục là lòng người gian ác ở trần gian không, vẫn còn đó bóng dáng Nàng 
Giáng Hương thiên thần trên cung vắng, vẫn đón chờ mọi người. Chính vì thế, nên đức 
thày nay thấy ngượng bèn lại có lời thêm thắt gỡ gạc, rất đôi câu: “Dĩ nhiên, ta sẽ hỏi: 
nếu linh hồn tội lỗi phải vào chốn tù ngục đầy lửa nóng thì còn đâu lòng thương xót của 
Chúa? 
 Thêm và thắt, hay thêm rồi thắt, là lập trường của các cụ Đạo rất cổ và rất hủ, 
vẫn biện luận: 
 

“Trước hết, lòng xót thương của Chúa được thấy nơi việc Chúa chịu khổ hình và 
nỗi chết trên thập giá là để cứu rỗi linh hồn. Như Đức Giêsu có nói ở Tin Mừng thánh 
Gioan rằng: “Không có lòng mến nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu. Các 
ngươi là bạn hữu của Ta, nếu như các ngươi làm điều Ta vẫn truyền dạy.” (Ga 15: 13-
14) 
 

Lòng Chúa thương con người biểu lộ ngang qua cuộc sống của chúng ta khi 
Ngài ban cho ta mọi ân huệ ta cần và đem ta trở về với Ngài khi ta sa ngã và xin Ngài 
tha thứ. Ngài sẽ thứ tha cho ta cả ngàn lần trước khi ta đi vào cõi chết. Đó mới là xót 
thương. 



 
Cuối cùng thì, lòng thương xót của Chúa được tỏ lộ ngay ở việc giáng phạt linh 

hồn vào chốn hoả ngục; ở đó, các linh hồn đã không phải gánh chịu khổ nhục do tội lỗi 
của họ đáng lẽ ra còn đáng bị phạt nặng hơn nữa. Nếu ai nghĩ rằng tội của mình xúc 
phạm đến tình thương yêu vô bờ và lòng nhân lành của Chúa, ắt sẽ hiểu được nỗi thống 
khổ muôn kiếp cũng không đủ để họ dám vi phạm chỉ một lỗi nặng thôi. Bởi thế nên, 
Thiên Chúa vì lòng nhân lành xót thương của Ngài, đã cho phép các linh hồn trong chốn 
hoả ngục chịu đau khổ ít hơn là tội lỗi của họ đáng lý còn phải chịu nhiều hơn thế. 
 

Thánh Catarina thành Gênôa có viết trong cuốn “Lửa Tình Thương” (nxb Sophia 
Institute Press 1996) như sau: “ Đối với người chết trong tội lỗi lẽ đáng phải chịu thống 
khổ cách vô biên trong thời gian kéo dài vô tận; nhưng vì Chúa lòng lành hay thương 
xót, nên Ngài biến sự vô tận để cho linh hồn có thời gian hạn định và làm bớt nỗi khổ 
trong cường độ nào đó, thôi. Cứ thẳng thừng mà giáng phạt theo lẽ công bằng, thì Chúa 
lẽ đáng ra sẽ còn đem đến cho linh hồn ấy nhiều khổ đau hơn.” (xem Ln John Flader, 
Question Time, The Catholic Weekly 05/02/2012 tr.10) 
 
 Cứ nhìn vào ngày giờ đức thày viết bài trên, người đọc chắc sẽ phải khóc thét 
lên mà khiếp sợ. Sợ, tính căng thẳng của lý sự về luật và luật. Nhất thứ, luật ấy mang 
tính chất rất Đạo. Nói về lòng thương vô bờ bến của Chúa, mà lại nói về luật và lệ của 
người xưa như thánh nữ Katarina, e khó thuyết phục được giới trẻ. Và, nguy hiểm nhất 
là đấng bậc nói về luật mà lại quên mất luật tình thương yêu vô bờ Chúa dạy, há nào 
nói về luật mà quên mất lệ.   
 Kỳ thực, thì luật và lệ của tình thương như Kinh thánh nói, là như sau:                
   
          “Cả anh em nữa,  

xưa kia anh em là những người xa lạ,  
là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng  
và hành động xấu xa của anh em. 
Nhưng nay nhờ Đức Giêsu là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết,  
Thiên Chúa cho anh em được hoà giải với Người,  
để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền  
và không có gì đáng trách trước mặt Người.  
Anh em chỉ cần giữ vững đức tin,  
cần được xây dựng vững chắc,  
kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận  
khi nghe loan báo Tin Mừng.” 
(Cô 1: 21-22) 

 
 Thật ra thì, vấn đề đặt ra hôm nay, cho tôi và cho bạn, là: người đọc Tin Mừng 
hôm nay dù đã thâm niêm tu trì hoặc mới chỉ đang lớn, lớn người lớn xác lớn cả tinh 
thần, thì không thể và không nên coi Lời Chúa nói ở các chương đoạn trong Kinh Sách 
như một câu nói lịch sử hoặc một dữ kiện mang tính khoa học rất có thực, rất hiện đại 
như vi tính, vv. Mà, chỉ nên xem tác giả Tin Mừng muốn truyền đạt điều gì qua giòng 
chữ hoặc ý từ đặt để cho Chúa nói. 
 Nói khác đi, Tin Mừng do các thánh viết vào thời điểm trên dưới 4 thập niên sau 
khi Đức Giêsu quá vãng, về với Cha. Và, thiên đường/hoả ngục mà các thánh diễn tả ở 
Tin Mừng đâu có là thời gian hoặc không gian/nơi chốn có lửa nóng cháy hoặc có khói, 
bao giờ. Dù lửa đó có là lửa ngọn hay lửa điện từ, điện tử, vi tính cũng đâu đốt cháy 
được linh hồn đâu mà sợ. Linh hồn là ý nhiệm tâm linh chứ đâu là xác thể vật chất, để 



sẽ bị đốt cháy thiêu rụi cả ngàn đời! Vậy, cũng nên hiểu rõ đại ý của tác giả khi viết Tin 
Mừng là doãn lại lời Đức Giêsu Kitô trong bối cảnh/ngôn ngữ thời Chúa sống. 
 Nói chung, cũng nên hiểu thiên đường/hoả ngục như trạng huống tốt/xấu, 
phúc/hoạ rất nghĩa bóng mà thôi. Nói về nếp sống tốt lành rất thiên đường, là phải nói 
như vị thày triết và thần học ở Đại học Công giáo miệt dưới rất Melbourne của nước Úc 
là Lm Andrew Hamilton sj, cũng từng viết và nói như sau: 
 

“Xã hội nào cũng có những đường lối tư riêng để khích lệ mọi người đối xử tử tế 
với nhau. Họ đề cao thăng tiến các nhân vật tiêu biểu để vinh danh và cũng để nói cho 
mọi người biết mà sống cho đúng chức năng của mình cho đáng sống. Sống cho vui, 
cho đúng, rất đáng phục. 

Kinh Sách cũng đem đến cho ta nhiều tài nguyên nhu liệu để suy nghĩ. Sách Cựu 
Ước trưng rất nhiều nhân vật tiêu biểu , như: Abraham, Môsê là những vị chung thuỷ 
đến tận cùng. Như: Tôbit là vị gia trưởng khá năng nổ, sùng đạo. Trong khi đó, bà 
Giuđita lại hy sinh tâm tình của riêng mình vì lợi ích của toàn dân. 

Các sách Cựu Ước lại bao gồm một loạt các bộ luật để hướng dẫn dân con mọi 
người sống cho tốt, cho vui với mọi người. Mười điều Giáo lệnh chỉ là một trong các ví 
dụ cụ thể, thôi. Sách Khôn ngoan phản ánh những gì được quan niệm để trở nên người 
tốt và còn cho ra những phương châm nhằm diễn tả người tốt phải hành xử ra sao trong 
công việc, đời sống hôn nhân, gia đình và giữ Đạo. 

Thế nhưng, ở Cựu Ước điểm chính yếu để trở thành người tốt lành không nằm ở 
những việc mình làm cho bằng ở tinh thần giúp mình thực hiện việc sống tốt lành. Người 
người thời Cựu Ước vẫn sống trong cảm kích về những gì Chúa đã làm cho dân Israel. 
Chính nhờ vào quan hệ đầy cảm kích đối với Chúa đã đem đến cho mọi người hơi ấm 
nồng nàn và lòng độ lượng được gán kết với chúng dân vẫn sống tốt lành… 

Tân Ước cũng bao gồm một trộn lẫn các nhân vật tiêu biểu, các giáo huấn khôn 
ngoan và luật lệ giúp ta hiểu thấu đáo việc sống tốt lành là thế nào. Các tác giả Tin 
Mừng vẫn kể nhiều truyện về Đức Giêsu sống hiền lành khiêm nhượng biết chừng nào. 
Những vị như người Samaritanô tốt lành và người con hoang tàng để giúp ta sống cho 
đúng, cho tốt.  

Thế nhưng, trọng tâm của việc sống cho tốt không tuỳ thuộc việc tuân thủ luật lệ 
hoặc làm những điều vẫn được bảo. Mà, là tuỳ vào việc ta cảm kích biết ơn Chúa vì 
những gì Ngài đã làm cho ta, ngang qua Đức Giêsu Kitô. Cảm kích biết ơn đối với Chúa 
và tình thân thương với Đức Giêsu là cung cách giúp ta đến với Chúa. Là, hơi ấm cho 
cuộc sống ta đang sống. Là, bổn phận ta phải thực hiện để sống cho tốt. 

Trong Hội thánh Nước Trời, ta vẫn khuyến khích nhau sống cuộc sống cho tốt. 
Các thánh vẫn là mẫu mực để ta học đòi bắt chước. Các vị tử đạo như Thomas More, 
Oscar Romero là gương sáng để ta bắt chước. Và, Frederic Ozanam cương quyết giúp 
đỡ người khó nghèo bằng cung cách thực tiễn, như Mary MacKillop tìm ra con đường 
Chúa thực hiện và qua được mọi khó khăn mình đang gặp. Thánh Phaxicô Atxi cũng là 
nhân vật điển hình làm mẫu để ta sống… 

Nói tóm lại, tâm điểm để sẽ sống cuộc sống tốt đẹp là biết được lúc nào mình 
hành xử không tốt và biết nói lời “xin lỗi” với những người mình từng xử tệ, rồi cố gắng 
chỉnh sửa để mọi việc trở nên tốt đẹp lành mạnh. Tắt một lời, nếu người người muốn 
sống cuộc sống tốt lành như các thần tượng mà mình chiêm ngưỡng thán phục, thì lời lẽ 
hay nhất cần học hỏi là biết nói lời “xin lỗi” với mọi người. Mọi sự.” (x. Lm Andrew 
Hamilton, The Importance of being Good, Australiancatholics.com.au Summer 2012               
 
 Nói cho cùng, cũng nên xem người ngoài Đạo nói và hiểu thiên đường/hoả ngục 
theo nghĩa nào, để rồi mình cùng quan hệ và nói năng với bạn bè ngoài luồng, cũng rất 



nên. Nói theo kiểu người thường ngoài luồng, ngoài Đạo về Thiên đường/hoả ngục là 
nói bằng truyện kể không dông dài, lễ mễ hoặc dễ nể, mà chỉ đơn thuần mỗi bây nhiêu: 
 

“Có tướng quân nọ tìm đến thiền sư Ekaku để hỏi một đôi câu, như sau: 
-Bạch thày. Thiên đường và hoả ngục có thật hay không? 
-Thế ngài là ai? 
Tôi là tướng quân. 
Nghe thế, bất ngờ vị thiền sự bật cười lớn tiếng rồi nói: 
-A ha! Thằng ngốc nào cho ông làm tướng vậy? Trông ông chỉ giống anh hàng 

thịt! 
Tướng quân nổi giận bèn rút gươm khỏi vỏ và nói: 
-Tao quyết băm xác mày ra ngay bây giờ!!! 
Thiền sư Ekaku vẫn điềm tĩnh nói tiếp: 
-Thế là ngươi đang mở cửa hoả ngục đấy!        
Chợt giác ngộ, vị tướng quân bèn sụp xuống lạy lục: 
-Xin thày bỏ lỗi cho cử chỉ thô bạo vừa rồi của tôi. 
-Đây mới là thiên đường ông đang mở cửa… 
Nói rồi, thiền sư Ekaku tủm tỉm cười rồi ngồi thiền. 

 
 Truyện kể về thiên đường/hoả ngục, chỉ có thế. Nhưng không chỉ thế mà thôi, vì 
người kể lại muốn thêm một lời bàn, mà bảo rằng: Thiên đường/hoả ngục không là chỗ 
con người đạt đến sau khi chết; nhưng nó vẫn ở đây, bây giờ. Mọi chuyện lành hay dữ 
đều do tư tưởng mà ra. Thiên đường hoặc hoả ngục vẫn mở ra bất cứ vào thời khắc 
nào mà người người đối xử với nhau, trong quan hệ. 
 Có kể nhiều truyện và bàn luận nhiều về truyện kể cũng chỉ để nói lên một tâm 
tình khác, vẫn được tác h nhân Phaolô từng minh xác ở thư từ gửi giáo đoàn Côloxê, 
rất rõ ràng như sau: 
 
 “Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã,  

và vì thân xác anh em không được cắt bì,  
nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô:  
Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. 
Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta,  
sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta.  
Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.” 
(Cô 2: 13-14) 

 
 Nắm bắt điều ấy rồi, nay đề nghị bạn và tôi, ta cứ vô tư/thoải mái, mà ca hát. Hát 
rằng: 
 

“Không gian tràn dâng niềm thương, 
 rồi tiếng hát xui cuộc tình duyên. 
 Bao nhiêu nàng tiên nỉ non, 
 Làm huyên nào thiên đường lạnh lẽo…” 
 (Phạm Duy – bđd) 
 
 Hát, thì hát thế. Chứ, thiên đường nay hết lạnh, và hoả ngục nay đâu còn nóng, 
khi mọi sự cũng đã xong. Xong, một nhận định. Rồi, một quyết tâm. Quyết và định rồi ra 
mai ngày ta sẽ sống trong tinh thần thiên đường của Nước Trời đầm ấm. Thân thương. 
Hạnh phúc. Rất bây giờ. 
  



 Trần Ngọc Mười Hai  
 vẫn quan niệm thiên đường 
 theo nghĩa yêu thương,  

bình thường. 
 lại rất đúng. 
 
 

14. “Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu” 

“Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau…” 
(Trịnh Công Sơn -  Hãy Yêu Nhau Đi) 

(1Cr 13: 2) 

            Giả như anh hát: “hãy trao cho nhau, hạnh phúc với sướng vui” thì còn nghe 
được. Chứ đằng này, ai lại trao cho nhau cả những thương đau, nghe thật cũng rầu. 
Đời người, đầy những đau thương, sầu buồn, khốn khổ đâu nào thiếu. Có thiếu chăng, 
chỉ thiếu mỗi niềm phúc hạnh, thương yêu, dạt dào thôi. Bởi thế nên, nếu bảo: “Hãy trao 
cho nhau dạt dào niềm phúc hạnh”, đó mới là khúc tình ngàn dặm còn lưu luyến. Dù 
không gian có cách biệt. Dù, thời gian có chìm đắm chốn thiên thu. 
            Người tình xưa, vốn chìm đắm nơi bể khổ đầy nhung nhớ, hẳn rồi nay sẽ hát: 
 

“Trái tim cho ta, nơi về nương náu, 
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 

 
Vâng. Sự thật là thế. Là thế, tức: một khi con người đã đắm chìm trong nỗi khổ 

đầy thương đau, dâu bể với âu sầu, cũng chỉ mong sao quên lãng ngày tháng tiêu điều, 
buồn bã, chán chường thôi. Và khi ấy, người nghệ sĩ lại hát thêm: 

 
“Hãy yêu nhau đi, bên đời nguy khốn, 

Hãy yêu nhau đi, bù đắp cho trăm năm. 
Hãy yêu nhau đi, cho ngày quên tháng, 
Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 

Sống thời bình, nước đã giàu dân đã mạnh rồi, ai mà để tâm đến lời nỉ non om 
sòm những súng đạn kéo dài suốt đêm thâu! Làm gì còn cảnh sáng sáng trời đất cứ thế 
ngập tràn những mưa bom, đại bác với pháo kích, vv. .. Hoạ chăng, chỉ nơi xa tít mù tắp 
xứ Lybia, Afghanistan, Sri Lanka. Ôi thôi! những là “thương nhau ngày đầu”, rất muốn 
như sau: 
 
“Ngày xưa, trong làng nọ có người nông dân nghèo khổ, không có tiền để trả món nợ lớn 
cho lão già xấu người, xấu cả tính nết. Nông dân ấy, có cô con gái xinh đẹp khiến chủ 
nợ cứ là mặc cả với nông dân nghèo để đổi nợ. Mỗi lần gặp con nợ nông dân, lão chủ 
hứa sẽ xoá hết nợ, nếu bác nông dân chịu gả con gái đẹp cho lão. 
 
Ở vào thế khó xử, hai cho con bác nông dân rất sợ. Nhìn nét mặt sợ hãi của hai cha con 
nông dân nghèo, lão chủ bèn đề nghị một giải pháp xem ra dễ thực hiện cho cha con 
nhà nghèo hơn. Đề nghị mà lão ta đưa ra, là: lão sẽ bỏ hai hòn sỏi nhỏ, một trắng một 
đen, vào túi xách và bảo cô gái bốc ra một trong hai hòn sỏi ấy. Túi xách được cột kỹ, 
nên khi bốc, cô bé chẳng thể nhìn ra mầu sắc của sỏi để chọn. 



 
Lão ta qui định, là: hễ cô bốc nhằm sỏi đen, thì phải chấp nhận lấy lão làm chồng, và 
như thế mọi món nợ từ trước đến nay đều được xoá. Nếu gặp may, cô bốc được hòn 
trắng, thì sẽ không buộc phải ở với lão, và mọi nơ nần của cha cô đều xoá sạch. Còn, 
nếu cô không chịu bốc, thì cha cô sẽ bị lão đem bỏ tù đến khi nào trả hết nợ mới thôi. 
 
Vì chuyện quan trọng cho đời mình, nên cô gái quan sát kỹ thấy hai hòn sỏi được lão già 
nhặt bỏ vào túi xách, đều có mầu đen. Biết thế, nhưng cô vẫn im lặng như không có gì 
xảy ra, chẳng thốt lên lời nào, e lão già biết được sẽ lật lọng. Xong đâu đấy, lão già yêu 
cầu cô gái cho tay vào túi xách bốc một trong hai hòn sỏi nhỏ, cho bá quan thiên hạ biết 
sỏi đó mầu gì.   
 
Trong tình thế rất căng, cô gái chợt nghĩ ra một kế: cô thọc tay vào túi sỏi, rồi làm như 
sơ xuất để nó rơi xuống đất, lẩn khuất trong đám sỏi đủ mầu. Cô buột miệng la 
lên: “Trời! Làm sao tôi lại vụng về đến độ để rơi mất hòn sỏi kia chứ!” Không sao, tôi sẽ 
bốc hòn sỏi còn lại trong túi. Ai cũng thấy hòn sỏi đầu mầu gì rồi phải không? Bây giờ tôi 
bốc hòn sỏi còn lại trong túi nếu mầu đen thì hòn sỏi đầu là màu trắng, phải không ạ?” 
 
Cô gái làm thế vừa để cho lão già quỷ quyệt không nhận ra là ông đã gian dối bỏ vào túi 
xách hai hòn sỏi mầu đen; vừa để biện luận cho mọi người hiểu là cô làm đúng, và kết 
cuộc đem lại lợi thế cho cô. Làm thế, vừa giải quyết chuyện nợ nần cho cha mình, như 
chủ nợ đã hứa, lại cứu vãn cho lão chủ nợ khỏi bị mất mặt vì gian lận.” 
 
            Lời bàn của người kể hôm nay, là: truyện này nói lên một bài học luân lý rất giản 
đơn sau đây: trong cuộc sống, mỗi sự việc mang nhiều khía cạnh, ít là hai. Hai đây, 
không chỉ là mầu trắng/đen của hòn sỏi. Trắng/đen cuộc đời, buộc mọi người chấp nhận 
sống, dù rằng không ưa hoặc chẳng thích. 

Lời bàn là thế, nhưng người nghe còn nhận ra được ý nghĩa khác không kém 
phần thực tế về yêu thương ở đó có tình tiết về hệ quả không thể lường trước. Thế nên, 
nghệ sĩ xưa lại viết lên lời bàn rất nhủ khuyên và rất thực, như sau:        

 
                        “Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá. 
Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa. 
Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ. 
Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 

 
            Bởi thế nên, “Hãy yêu nhau đi”, khi “rừng đang thay lá”, cả vào lúc “giòng nước 
đã trôi xa”, vẫn yêu. Yêu rất nhiều, dù đời u tối. Bởi một khi đã yêu, thì mình sẽ quên đi 
những ngày u tối, trong đời. Hãy yêu, cả vào lúc biết mình sẽ xa lìa thế giới, như ca từ 
người nghệ sĩ còn muốn hát, như sau: 
 
                                    “Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối 

Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới 
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với 
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời!” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 

 
            Hãy yêu đi. Yêu, hết lý trí cùng tâm can. Yêu, không chỉ con người. Hoặc, loài 
thú thôi. Nhưng, yêu cả vạn vật. Yêu thiên nhiên. Vũ trụ. Yêu, bằng con tim chân chính 



không cân nhắc. Yêu, với tất cả tâm trí không cần lý luận. Yêu hăng say. Yêu miệt mài, 
như thánh nhân nhà Đạo từng ca ngợi tình yêu nhiệm mầu, rằng: 
 
                                    “Giả như tôi được tất cả lòng tin, 

khiến chuyển được đồi núi, 
mà tôi lại không có lòng mến, 
thì tôi vẫn là không.” 
(1Cr 13: 2) 

                        
            Nói thế, thì: cuộc sống con người chính là để yêu. Yêu mọi nơi mọi lúc. Lúc nào 
người người cũng đưa lòng người đang yêu về với Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu, như được 
căn dặn rằng: hãy bày tỏ tình yêu với Chúa. Và, với mọi người. Bày tỏ tình yêu không 
cdhỉ bằng ngôn ngữ của xác thân. Hoặc, trí tuệ. Tinh thần. Mà bằng cả cử chỉ lẫn nghi 
tiết phụng vụ tình yêu. Bất cứ nơi đâu, lúc nào cũng bày và cũng tỏ 
            Ngôn ngữ diễn tả Tình-Yêu-ta-có với Chúa, được Hội thánh lâu nay sử dụng 
trong phụng vụ. Cả khi nghe và đọc Lời Chúa. Cả lúc khởi đầu câu tụng niệm khi dâng 
lễ, bẻ bánh. Ngôn ngữ mà người phàm sử dụng trong nguyện cầu, đôi khi khiến người 
cầu nguyện cứ tự hỏi: không biết lời kinh mình đọc có xứng hợp với đặc trưng Chúa 
dạy, hay không. 
            Vừa rồi, một phó thường dân nhà Đạo cũng thắc mắc đôi điều như thế, nên có 
thư về hỏi han đấng bậc phụ trách mục hỏi/đáp bằng lời lẽ rất sau đây: 
 
“Dự lễ, tôi và một số bạn như bị hụt hẫng về lời kinh ta đọc trong các lễ. Đặc biệt những 
câu được cha chủ tế cất cao giọng đọc trước khi đọc kinh Tiền Tụng, dâng Chúa những 
lời như: “Hãy nâng lòng lên”, để rồi giáo dân lại sẽ thưa: “Thật là chính đáng và phải 
lẽ.” Thắc mắc của tôi là: đằng sau kinh này, chắc có điều gì hàm ẩn bên dưới mà tôi 
chưa hiểu rõ. Vậy xin linh mục vui lòng giải thích. Thành thật biết ơn.” (Một người đi nhà 
thờ rất thường nhưng chưa am tường nhiều kinh kệ). 
 
            Am tường sao bằng đấng bậc vị vọng ở nhà Đạo được! Các ngài từng học cao 
hiểu rộng cả về thần học, tín lý, lẫn phụng vụ. Thế nên, dân con nhà Đạo nay thấy hay 
nhất là gửi câu hỏi nào “hơi bị” chuyên nghiệp về đấng bậc học cao hiểu rộng, bằng cấp 
đầy mình, chính là đức thày Lm John Flader của tờ The Catholic Weekly Sydney, vẫn 
chịu giảng giải trên báo, rất như sau:    
 
“Có thể nói: lời kinh cô vừa trích dẫn, có nguồn gốc cũng rất xưa trong các Sách Lễ. Tra 
cứu kỹ, có vị tìm được câu ấy trong tài liệu tham khảo của thánh Hippolytus gọi 
là “Truyền Thống Tông Đồ” xuất hiện vào năm 215, khi ấy được dùng làm kinh cầu buổi 
chầu Thánh Thể. Bởi thế nên, đọc lời kinh ấy ta thấy mình được kết hợp với người anh, 
người chị trong Đạo vào thế kỷ thứ ba cũng như với tất cả mọi người từ đó đến nay. 
 
Ngôn từ bản văn cổ có nói: “Hãy để phó tế đưa của lễ cho giám mục chủ sự. Khi ngài 
đặt tay lên lễ vật cùng với đoàn linh mục đồng tế, cứ để ngài nói lên lời cảm tạ: ‘Chúa ở 
cùng anh em’. ‘Và ở cùng thần khí ngài’. ‘Hãy nâng lòng lên’. ‘Tất cả hướng về 
Chúa’.’Hãy cảm tạ Thiên Chúa, là Chúa chúng ta’. ‘Thật là chính đáng và phải lẽ’. 
 
Xem thế thì, lời xướng đáp đây gồm những câu được thấy trong bản dịch mới của thánh 
lễ bằng tiếng Anh, tức toàn bộ được rút từ bản tiếng La tinh của thánh Hippolytus. 
Nhưng các câu ấy có nghĩa gì? 
 



Khi đọc lời chúc: “Chúa ở cùng anh chị em” xong, chủ tế xướng kinh bằng tiếng 
Latinh ‘Sursum corda’, tức: “Hồn ta ở bên trên” hoặc: “Tâm can ở trên cao”. Ý nghĩa này 
rút từ sách Cựu ước, trong đó nói: “Hãy nâng lòng và bàn tay với Thiên Chúa trên 
trời.”(Ai Ca 3: 41) 
 
Thánh Âu Tinh có lần từng giảng: “Hãy nâng lòng ta lên để nó không bị rữa nát nơi mặt 
đất. Lời ngài cốt cầu mong cho chúng không bị rữa nát, nhưng đuợc cứu vớt.”” (Bài 
giảng 60, #7) 
 
Trong thư gửi giáo dân ở Côlôsê, thánh Phaolô cũng viết: “Anh em đã được trỗi dậy 
cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô ngự bên 
hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng 
chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” (Cô 3: 1-2) 
 
Lời kinh vang vọng lời Chúa ở Bài Giảng Trên Núi khi Ngài phán:“Hãy tích trữ cho mình 
kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì 
kho tàng anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” (Mt 6: 20-21) 
 
Chính vì thế, khi bước vào phần chính của thánh lễ, tức phần truyền phép Thánh Thể, 
người tham dự được mời gọi bỏ lại đằng sau tất cả những gì là thế gian để nâng lòng trí 
và tâm can lên cùng Chúa. 
 
Cũng thế, ngôn từ của bài dạy trong sách lễ Rôma cũng nói: “Giờ đây ta bước vào trọng 
tâm và đỉnh cao của thánh lễ, tức lời truyền Thánh Thể, là lời cảm tạ và thánh hoá. Linh 
mục mời gọi người tham dự hãy nâng lòng mình lên cùng Chúa trong nguyện cầu cảm 
tạ.” (sđd 78) 
 
Thánh Cyril thành Giêrusalem (315-386) có nói về nghi tiết này trong cuốn “Sách Phần 
để Khai Tâm” do ngài viết gửi cho tân tòng ở Giệrusalem năm 352, có dặn rằng: “Vị chủ 
tế cất cao lời cầu ‘Hãy nâng lòng lên!’, là vì: đây là thời khắc long trọng nhất để ta nâng 
lòng trí lên cùng Chúa, chứ không phải để ta đặt nó thấp ở dưới đất cùng với phẩm vật 
phàm trần, là để dạy ta bỏ lại dưới đất mọi ưu tư cùng lo lắn thể xác để nâng lòng mình 
lên chốn trời cao cùng Thiên Chúa là Đấng vô cùng rộng lượng. Khi ấy, ta sẽ thưa cùng 
ngài rằng: “Chúng con đang hướng về Chúa.” Nói cách khác, làm thế là ta đồng ý những 
gì vị linh mục nguyện cầu bằng cách công nhận việc ta đang làm. Vậy thì, ai đến dự lể 
để thưa cùng vị chủ tế bằng câu “Chúng con đang hướng về Chúa”, mà lòng trí lại 
vướng bận chuyện xác phàm là chuyện không phải.”(trích Sách Phần Khai 
Tâm #848d)          
 
Tóm lại, điều này có nghĩa: quả là phải lẽ và chính đáng để ta cảm tạ lòng lành của 
Chúa đã vượt quá sự công bằng chính trực mà cứu vớt ta và đem ta về kết hợp cùng 
Ngài, để được làm con Ngài. Tức, những gì Chúa làm cho ta đều do lòng xót thương 
mẫn cán cho nên việc ta tạ ơn Ngài thật là phải lẽ. 
 
Khi xướng câu này, ta tìm ra được lý lẽ để ca tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa về việc 
Ngài dựng nên ta, và Ngài nhập thể làm người mà cứu chuộc ta nhờ Hội thánh, và 
ngang qua các phép bí tích. Ta cảm tạ Chúa ban cho ta có được lòng tin, sự sống, sức 
khoẻ, tài trí và gia đình rất yêu thương… 
 



Tựu trung, ta có thể nói rằng: những gì tóm gọn trong lời xướng/đáp giản đơn xưa cổ ở 
thánh lễ quả là dồi dào, súc tích thật không kể.” (x. Lm John Flader, The Catholic 
Weekly, 17/7/2011Question time tr. 11) 
 
            Như vẫn nói, mỗi lần có ai hỏi đấng bậc vị vọng phụ trách mục giải đáp thắc mắc 
mọi mặt trong Đạo, người nào cũng nắm phần chắc như “đinh đóng cột” và mãn 
nguyện. Mãn tâm nguyện, vì đấng bậc nhà mình thuộc giống giòng hào kiệt ở trời Tây. 
Rất nhiều năm kinh nghiệm. Bởi thế nên, lời giải mã của đức thày bao giờ mà chả chính 
mạch, đáng tin cậy. 
            Duy có điều, là: khi nghe lời giải của đức thày rồi, người đọc chắc chắn sẽ gật 
gù mà công nhận để rồi sẽ đi thẳng vào giấc mộng thiên thu, có Chúa có Mẹ đón chờ 
mình. Phần bần đạo, vẫn nghe quen những lời giải đáp như thế từ nhỏ, nay nhớ lại 
cũng vẫn gật gật gù gù không chỉ để đi vào giấc thiên thu mộng mị, đầy gật gật thôi, mà 
còn tìm ra được lời vui nơi câu hát ở bên dưới, rằng: 
 
                                    “Hãy ru nhau trên những lời gió mới, 
                                    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui. 
                                    Hãy kệu tên nhau trên gềnh dưới bãi 
                                    dù mai nơi này người có xa người.” 
                                    (Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
            Hát lời này, bần đạo thấy: lời ca trên đã không đem mình vào chốn miền nhiều 
gật gù, cho bằng vẫn dẫn đưa ta về với lời vàng hôm xưa có thánh nhân vẫn khẳng 
định: “Thiên Chúa là Tình Yêu”, và “nâng lòng trí lên cùng Chúa” chính là nâng tâm hồn 
cùng với lời dặn dò vàng ngọc từ các thánh vẫn cứ bảo: 
 
                                    “Anh em hãy gớm ghét điều dữ, 

tha thiết với điều lành; 
thương mến nhau với tình huynh đệ, 
coi người khác trọng hơn mình; 
nhiệt thành, không trễ nải; 
lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.” 
(Rm 12: 10-11) 

 
            Thể theo lời yêu cầu của thánh nhân mà thực hiện điều lành trong cuộc sống có 
lời nhủ khuyên: “hãy nâng lòng lên”, bần đạo lại dám thêm một đề nghị vào đoạn cuối 
buổi phiếm loạn chuyện cao siêu nhiệm mầu bằng truyện kể, rất dễ hiểu để còn nhớ, 
như sau: 
 
                                    “Truyện rằng: 
Người con đi Đạo hôm ấy thấy lòng mình dâng cao lên với Chúa, bèn có lời thân thưa 
cùng Ngài như sau: 
-Lạy Chúa Cha Nhân Từ, là Tình Yêu của con và của muôn người, hôm nay con nâng 
lòng lên với Tình Yêu Chúa để rồi sẽ thưa Chúa chuyện của con. Con thưa với Chúa là: 
con rất yêu vợ con. Yêu vô cùng tận đến độ nếu cô ấy có đau đầu đau óc, thì con đây 
xin đau thay. Nếu cô ấy rơi vào chốn buồn sầu lo lắng, thì con xin lắng đọng sầu buồn 
thay cho cô ấy. Và nếu cô phải chịu cảnh goá bụa nuôi con nhỏ, thì con đây xin chịu 
thay cho cô cảnh khổ ấy… 
Nay con khẩn nài xin Chúa nhậm lời con cầu van, Chúa ơi! Chúa của con ơi!!” 
 



            Nâng lòng trí, thì ai mà chẳng nâng được. Nhưng, cũng chớ có nâng hoặc nhấc 
theo kiểu gật gật gù gù hoàn toàn đồng ý hoặc thất hồn như người trẻ nọ vẫn cầu như 
trên. Tóm lại, nâng   th  nâng bạn  nh hăy cứ nhớ mà nâng hồn và  ng  nh với đấng 
bậc mình từng yêu dấu hoặc chưa yêu. Để rồi, Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu sẽ đoái hoài mà 
đỡ nâng hồn mình. Hồn người. Ở muôn nơi. 
 
            Trần Ngọc Mười Hai 
            vẫn muốn nâng lòng mình lên cao, lên cao mãi 
            đến độ gật gù chấp nhận  
            đi vào chốn ngủ vùi nhiều phút, 

vào buổi cầu kinh, và giảng giải. 
 
 
      

15. “Ngày nào anh yêu em,” 
“anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời, 

ngày nào em yêu anh, 
em hẳn quên với trời hạnh phúc mới.” 

(Trần Thiện Thanh – Mùa Đông Của Anh) 
 

            (Lc 12: 51-53) 
 

Không cần biết, ngày yêu em, anh có quen với “cay đắng tuyệt vời”, không? 
Chẳng cần hỏi: hồi yêu anh, em có quên cõi “trời hạnh phúc mới”, nữa rồi chăng? “Cay 
đắng”, “Lạnh giá”, “ngừng thở” như lời người nghệ sĩ viết lên thành câu nhạc/hát lên 
thành nỗi niềm ấy, phải chăng là niềm phúc hạnh/đắng cay, trong cuộc đời? 

 
Sự thật thì, cuộc đời của nhiều người vẫn đầy tràn những đắng cay, lạnh giá, 

như câu hát: 
 
                        “Em ơi, Đông lại về từ trăm năm lạnh giá, 
                        Tim anh như ngừng thở, từ sau ân tình đó… 
                        Em nghe không? Mùa Đông, Mùa Đông?.. 
                        (Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
Mùa Đông của đời người, hay mùa Đông của anh, phải chăng là mùa của đắng 

cay/lạnh giá, khiền “tim anh như ngừng thở”? Mùa Đông ở nhà Đạo, có phải là mùa của 
khờ khạo, rẽ chia, nhiều phân cách?  Phân và cách, như ý nghĩ của nhiều người khi 
nghiên cứu Sách thánh, có lời khuyên? 

 
Trước khi tìm câu trả lời cho đích đáng từ Đấng bậc rất vị vọng, tưởng cũng nên 

nghe vội câu truyện kể để dẫn nhập cho những câu nhiều người hỏi về phân chia, tách 
lìa, những lỗi tội như sau: 

 
            “Truyện rằng: 

Ở lớp giáo lý bỏ túi tại trường nọ, vị giáo lý viên hỏi đám học trò bé nhỏ những câu hỏi 
tưởng chừng cũng nhỏ cũng bé, mà sao các bé em lại cứ nghĩ là to tát, rất như sau: 
-Nào các em! Muốn được Đức Chúa yêu thương thứ tha cho mình những  lỗi cùng tội, 
thì ta phải làm gì? 
Cả lớp nhao nhao em nào cũng giơ tay xin trả lời. Một em hiên ngang đứng dậy nói: 



-Dạ, trước nhất là phải phạm tội ạ!” 
 
            Dĩ nhiên, lời mới vừa trả là của con trẻ, chẳng giống ai. Nhưng, điều đó cho thấy 
là cả đến đám trẻ cùng người lớn nay đã có những nhiều nhận định gây thắc mắc, và 
cũng khang khác khá nhiều, thời hồi trước. Thắc mắc của thời trước, cũng như thời bây 
giờ là thắc mắc tương tự như lời thư gửi đến toà soạn tuần báo The Catholic 
Weekly ở Sydney hôm rồi, như sau: 
 
“Thưa Cha. Nhiều lần giở Kinh Sách đọc trước đèn, sao con thấy dù có ánh sáng của 
ngọn đèn soi tỏ, vẫn không đủ để thấy được ý nghĩa đích thực về quan niệm lập trường 
rất đúng nơi Lời của Chúa khi Ngài bảo: Ngài đến với thế gian không phải để mang hoà 
bình, mà là chia rẽ giữa cha mẹ với con, vợ với chồng. Mỗi lần nghe đọc đoạn này, con 
thấy như có cái gì không ổn khiến con nghèn nghẹn hay sao ấy. Vậy ta phải hiểu giáo 
huấn của Chúa thế nào về chuyện này?” (trích thư của một độc giả rất hiền và cũng lành 
rất ít hỏi) 
 
            Thắc mắc/hỏi han, đâu liên can gì chuyện hiền lành, ở khắp chốn. Chí ít, là chốn 
Đạo/đời vẫn có nhiều người từ vua quan/lãnh chúa đến thứ dân vẫn cứ hỏi và cứ hát 
những câu những lời rất hỏi han như sau: 
 

“Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi? 
Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới? 
Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc… 
Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc? 
Em hỡi em! 
Có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? 
(Trần Thiện Thanh – bđd) 

 
            Thật ra, hỏi như thế chỉ để anh, để em và để chúng ta không còn mang trong 
mình những thành kiến không nên có, mà thôi. Hỏi như thế, là hỏi những chuyện 
thường xảy ra ở huyện nhà Đạo và huyện dân gian, ở nơi đó có bậc vị vọng vẫn chờ 
người đến hỏi, để rồi có cơ hội mà giải đáp. Dù, thắc mắc ấy/lời hỏi nọ có nhiêu khê, 
diệu vợi vềLời Chúa, thì đấng bậc vẫn ra tay giúp giùm để mọi người còn dễ thở, rất 
như sau: 
 
“Rõ ràng đây là một trong những đoạn sách rất gây hoang mang, ngỡ ngàng cũng 
không ít. Thôi, để tôi xin có đôi lời trích dẫn ít chương đọan Phúc Âm, mà giải toả. Trước 
nhất, tưởng cũng nên trích dịch nguyên văn đoạn nói về vấn đề này, ở ngay đây: 
 
"Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em 
biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một 
nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.3 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống 
lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng 
chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng." (Lc 12: 51-53) 
 
Nếu đưa đoạn này ra khỏi bối cảnh lời lẽ của Kinh thánh, ắt là ta sẽ nghĩ rằng Chúa 
Giêsu đến Ngài chỉ đem đến những bất bình cùng cãi tranh thôi; và như thế,ta cũng sẽ 
thôi không còn theo chân Chúa nữa.Thế nhưng, như một bạn đồng nghiệp rất khoa 
bảng chuyên chú giải Thánh Kinh của bổn báo đã từng nói: “Nếu ta lấy bất cứ câu Kinh 



thánh nào đem ra khỏi bối cảnh Lời Chúa, ắt hẳn còn lại chỉ là những chương đoạn ngớ 
ngẩn, chẳng nghĩa lý!” Và, đây là một trong những cái-gọi-là vớ vẩn, vẩn vơ ấy. 
 
Bởi thế nên, ta hãy đưa bản văn/câu nói ấy vào với bối cảnh của toàn bộ Sách Tân Ước, 
mới được. Làm thế, ta sẽ hiểu được rằng Đức Giêsu thực sự đến với trần gian con 
người là để mang cho họ sự bình an và hiệp nhất. 
 
Để bắt đầu, ta hãy nghe về lời loan báo tin vui gửi đến các mục đồng về việc Chúa giáng 
hạ làm người, lúc mà triều thần thánh trên thiên quốc đồng thanh hát rằng: “Vinh danh 
Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.".” (Lc 2: 14) 
 
Cùng một kiểu như thế, ta đến với trình thuật về Bài Giảng Trên Núi, ở đó Chúa ca tụng 
những ai đem hòa bình đến với người khác, qua lời khuyên: “Phúc thay ai xây dựng hoà 
bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”(Mt 5: 9) 
 
Quan trọng hơn, ta cứ nhìn vào những gì Chúa nói về sứ vụ Thiên sai của Ngài: “Bình 
an Ta để lại cho anh em; bình an mà Ta ban cho anhem, thế gian này không thể cho 
được như Ta đã ban cho anh em.” (Yn 14: 27) Xem như thế, rõ ràng là Chúa đến, Ngài 
đích thị là để mang bình an cho mỗi người.Rõ hơn nữa, hiển nhiên là Ngài chẳng khi 
nào lại muốn thấy sự rẽ chia, mà đúng hơn phải là sự kết hợp hiệp thông. Vào buổi 
tiệc Tạ Từ, Ngài nguyện cầu cùng Cha Ngài, rằng: “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện 
cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên 
một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. (Yn 17: 20) 
 
Và, có điều là ta cứ tưởng là mình hiểu biết hết những lời bí nhiệm trong đoạn mà chị 
vừa trích dẫn, xem ra đã nghịch chống lại các đoạn văn khác chăng? 
 
Trước hết, nên nhớ rằng chính Đức Giêsu là dấu tích của sự “mâu thuẫn, rẽ chia”. Khi 
Ngài có mặt ở đền thánh Giêrusalem, cụ già Simêon đã tiên đoán về Ngài rằng: "Thiên 
Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. 
Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng” (Lc 2: 34) 
 
Nhằm rao giảng sự thật cần nắm vững, Chúa đã gặp biết bao nhiêu là chống đối rất 
đáng kể trong suốt cuộc đời Ngài và cuối cùng Ngài cũng bị dẫn đến cái chết do chính 
bàn tay của những người không sẵn sàng chấp nhận giáo hấn của Ngài được. 
 
Đồ đệ theo chân Ngài cũng thế, các vị đều đã gặp nhiều chống đối. Thánh Phaolô liệt kê 
một loạt những nỗi khổ mà thánh nhân phải chịu khi rao giảng Tin Mừng (2Cr 11: 12-
28). Và chính Hội thánh của Chúa cũng bị bách hại trước nhất là từ những người Do 
thái, rồi sau đó từ đế quốc La Mã suốt 250 năm. 
 
Thế nhưng, tại sao Chúa lại nói về sự rẽ chia ngay trong gia đình? Là bởi vì, cũng thế, 
điều này thường là kết quả khi thành viên trong gia đình tin vào Lời Chúa, trong khi đó 
người kia lại không. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều biết đến chuyện hễ có ai 
hồi hướng trở về với niềm tin nơi Đạo Chúa, thường thì người ấy dễ bị thành viên khác 
trong gia đình hoặc toàn bộ gia đình mình khích bác, cấm cửa không cho về lại với gia 
đình. 
 
Tin Mừng theo thánh Mátthêu, có nhiều đoạn Chúa cũng ám chỉ chuyện này. Sau khi nói 
về mẹ chồng sẽ chống lại nàng dâu, Ngài còn bảo: “Kẻ thù của mình chính là người 



nhà.” (Mt 10: 36) Chúa còn trích dẫn lời của tiên tri Micah, khi ông nói: “Quả thật, con trai 
khinh thường cha, con gái đứng lên chống lại mẹ, nàng dâu chống mẹ chồng, người 
trong nhà lại hoá ra thù địch.” (Mic 7: 6) 
 
Và từ đó, Ngài nói tiếp: "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu 
con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.” (Mt 10: 37) 
 
Thế thì, nếu có ai khám phá ra sự thật ở Tin Mừng rồi đến mà thực thi Lời dạy của 
Chúa, hẳn nhiên là người đó yêu Chúa hơn gia đình mình và họ sẽ nghe theo tiếng gọi 
của Chúa, dù cho có phải gặp nhiều chống đối rẽ chia, từ phía gia đình. 
 
Hiển nhiên là, Chúa đâu nào đã mang sự chia rẽ đến với ai bao giờ. Ngài chỉ muốn nói: 
Ngài biết là đôi lúc những người theo chân Ngài sẽ gặp phải chống đối. Sẽ có sự rẽ 
chia, và ly cách. 
 
Điều Chúa mang đến, Ngài đã nói rõ điều đó, chính là sự bình an và hiệp nhất: bình an 
trong tâm hồn cho tất cả những ai theo chân Ngài. Hiệp nhất, tất cả mọi dân con đồ đệ 
của Ngài.” (x. Lm John Flader, The Catholic Weekly, 6/11/2011, tr. 12) 
 
            Nghe đấng bậc giải đáp thắc mắc rất ở trên, bần đạo lại cứ liên tưởng đến ca từ, 
vẫn thấy hát: 
 
                                                “Ngày nào ta xa nhau, 

anh bước sâu trong vũng tối nhạt nhòa 
Từng mùa Đông theo qua, 
Anh đã quen với đường đời băng giá.” 
(Trần Thiện Thanh – bđd) 

 
            Bóng tối nhạt nhòa đây, chính là sự đông cứng, xót xa, như câu ca của nghệ sĩ 
còn cứ hát: 
 
                                                “Xưa hôn em một lần, 
                                                Rồi đau thương tràn lấp. 
                                                Anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp 
                                                Nên anh yêu mùa Đông, 
                                                Nên anh yêu mùa Đông, 
                                                Ôi! Mùa Đông của anh!” 
                                                (Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
            Hẳn là Mùa Đông của anh, nay đà xảy đến khiến anh phải ôm phải ấp chỉ vì anh 
đã trót hôn em một lần. Hôn chỉ một lần thôi, mà rồi đau thương tràn ngập. Ôi thôi mùa 
Đông. Của anh. Của người.Mùa Đông thì như thế. Vẫn cứ đem lại bóng tối nhạt nhòa. 
Băng giá. Chia xa. Còn Mùa Xuân trọn kiếp do Đức Chúa mang lại vẫn kết hợp, rất hài 
hòa. Bình an. 
 
            Về những chia xa, nhạt nhòa của Mùa Đông hay mùa hạ nhiều nắng rẽ phân, 
hoặc thu qua đầy ảm đạm, bần đạo nhớ về lời của thầy dạy môn Kinh thánh từng dặn 
dò: Khi đọc Kinh thánh, nhớ đừng hiểu từng chữ, rất nghĩa đen. Hoặc đối chiếu với khoa 
học lịch sử, ở bên ngoài; mà phải đặt lời lẽ trình thuật theo ý hướng và chủ đích của 
thánh sử khi viết Tin Mừng ấy. 



 
            Theo vị thày dạy của bần đạo, thì thánh sử Mát-thêu viết lên Tin Mừng của mình, 
hồi 80 hay 85 sau Công nguyên, đem vào đó nhiều dụ ngôn/truyện kể, là để trình và 
thuật về tình hình của cộng đoàn Hội thánh thời mình sống. Thời tiên khởi, là thời có 
nhiều bách hại, phân hóa. Tách lìa. Ngài viết là muốn để lại lời khuyên răn, khích lệ hơn 
là chứng cứ lịch sử Lời Chúa nói. Nói theo kiểu văn hoa thêu thùa nhiều tính chất thi 
ca/âm nhạc, là nói như nghệ sĩ trích ở trên vẫn hát và nói những rằng: 
 
                                    “Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái. 
                                    Anh chỉ là người say, bên đường em nhìn thấy. 
                                    Anh đi đi, người điên không biết nhớ, 
                                    Và người say không biết buồn…” 
                                    (Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
            Tiếc rằng bần đạo không còn trẻ như tác giả bài ca “Mùa Đông của anh”, khi anh 
yêu Mùa Đông ấy, đã thấy “rất cay đắng tuyệt vời”. Vì không còn cái tuổi rất trẻ của mùa 
Xuân, nên bần đạo và bạn bè thân quen cùng trang lứa, nay cũng thấy phần nào mùa 
Đông của tình yêu. Yêu mình và yêu người. nên, mới thấm thía lời của thánh nhân vẫn 
trình và thuật về Hội thánh thời tiên khởi, cũng rất cay đắng, tuyệt vời dù phân rẽ. Phân 
rẽ đến độ, thánh sử thấy mình “như ngừng thở”, bèn phải viết lên những lời “thơ” khá ai 
oán, rẽ chia. Kình chống. 
 
            Nói cho cùng, như các cụ xưa nay từng nói “yêu nhau lắm, cắn nhau đau”, có 
thể đó cũng là tâm trạng của thành viên trong thánh hội thời tiên khởi, nên mới có 
những lời như thế, gán cho Chúa.  
 

Nói nào ngay, lâu nay đấng bậc vị vọng của tờ The Catholic Weekly là linh mục 
John Flader nổi tiếng cứng rắn, chững chạc, hoặc “cựu trào” như nhận xét của một số 
người “vẫn chưa già nhưng không còn trẻ’ đã từng gán cho “đức ngài” cái mũ chụp ấy. 
Tuy nhiên, đức thày quan niệm rất không sai, khi bảo rằng: “Chúa đâu nào đã mang sự 
chia rẽ đến với ai bao giờ. Ngài chỉ muốn nói: Ngài biết là đôi lúc những người theo chân 
Ngài sẽ gặp phải chống đối. Sẽ có sự rẽ chia, và ly cách.” 

 
Nói cho rõ, thì chính ra phải nói: thánh sử Mát-thêu là người viết lên trình thuật 

có lời lẽ rất “đắng cay tuyệt vời” vào thời điểm những 50 năm sau ngày Chúa chịu nạn, 
cũng là để diễn tả tâm trạng của các thành viên trong nhóm hội rất thánh, là Hội thánh. 
Nói như thế, không chỉ để khuyên răn, hoặc đưa chứng cứ mà để nói lên một sự thật rất 
đau lòng. Và, cũng là sự thật rất mất lòng. 

 
Để minh họa cho những sự thật đau lòng hay mất lòng, cũng nên kể về một dụ 

ngôn thời đương đại, rất như sau: 
 

“Bố mẹ cô gái nọ thấy con mình nay đến tuổi cần có người trông nom và ở cạnh “lúc vui 
cũng như khi buồn”, bèn mở một cuộc tuyển lựa… chàng rể.Trong số các chàng trai đến 
dự thi tuyển để được chuẩn nhận làm rể thảo, Chàng trai thứ nhất, hiên ngang khoe: 
-Dạ! Tài khoản của con trong ngân hàng tròm trẻm chỉ độ triệu đô, thôi. 
-Cũng được. Thế còn anh B này thì sao? 
-Dạ! Con chỉ có mỗi biệt thự trị giá hai triệu đô, cũng tạm sống ạ. 
-Thế cũng được. Thế còn anh trai trẻ này, có những gì? 



-Dạ thưa bác! Cháu chả có gì ra hồn cả ngoài mỗi đứa con đang nằm trong bụng của 
con gái bác. 
Chánh chủ khảo nghe thế cũng “tá hỏa!”, nhưng thấy anh này cũng không đến nỗi tệ, vì 
dám nói lên một sự thất…rất mếch lòng…” 
 
            Dù truyện kể, không là chân lý hoặc nguyên tắc để sống, mà chỉ nói lên tình hình 
hiện tại ở một số huyện dân gian, tại nhà khiến ta cần chú ý, thế thôi. Nhưng người kể 
truyện lại rút ra được một bài học rất thấm, đó là: Muốn thắng các địch thủ rất kếch xù 
trong khi mình chẳng có lấy một xu, thì chỉ còn cách duy nhất là “có tay trong”, mới hòng 
thắng. Và, người kể lại cứ thêm: Đây không phải là chân lý sống, nên cũng đừng thắc 
mắc hoặc hỏi han, tại sao thế. 
 
            Thật đúng thế. Cuộc đời người, có những chuyện không thể cứ mãi hỏi han: sao 
như thế? Sao lại thế? Mà, hãy cứ nhìn thẳng vào sự thật, rồi hiên ngang dấn bước, để 
còn sống. 
 
            Nói cho cùng, không thể kể cho nhau nghe: thế nào là nguyên tắc, hoặc chân lý 
sống ở đời. Cho bằng cứ kiếm tìm chân lý ấy, rồi sẽ sống. Vì, chân lý hay sự thật sẽ 
được phơi bày trên mái nhà. Chí ít, lại là sự thật như câu hát của người. Ở đời, rằng: 
 
                        “Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý… 
                        Nhưng người vẫn tìm nhau, trong vòng tay tình ý. 
                        Như đôi ta, niềm yêu xưa chỉ còn 
                        Một vì sao anh lẻ loi.” 
                        (Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
            Vì “sao” kia, có là anh hay là em rất lẻ loi, có là cuộc tình dương gian hoặc gì đi 
nữa thì cũng chẳng nghĩa lý chi khi mà “người người vẫn cứ tìm nhau, trong vòng tay 
tình ý” rất tế nhị. Bởi đời người là như thế. Người đời là như vậy. Nên, hãy cứ 
thươngyêu cho trọn. Yêu thương, như Chúa vẫn thương yêu con người. Ngài 
không cách ly, chia lìa hoặc rẽ đám bất cứ một ai. Chí ít, là đồ đệ của Ngài, dân con 
Nước Trời. Ở mọi nơi. 
            
            Trần Ngọc Mười Hai 
            Nay không còn trẻ gì nữa 
            Nhưng vẫn cứ kiếm tìm 

một cuộc tình chí lý rất thân thương 
Nơi nhà Đạo. 
Với con người. 

 

16.“Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ tiên!” 
“Em ước mơ mơ gì, tuổi mười hai, tuổi mười ba? 

“Em ước mơ em là, em được là tiên nữ. 

Ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người 

Ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời.” 

(Phạm Duy – Tuổi Mộng Mơ) 

  

  

(CV 2: 17) 



  

Y như rằng, tuổi mộng mơ của “nghệ sĩ già” nhà ta chỉ gồm những mơ và mộng, thành 

tiên nữ dù tuổi nhỏ. Nếu bạn và tôi còn tuổi một ba hay ba một thì mơ gì? Chẳng biết 

trường hợp của bạn mơ với mộng ra sao, chứ với tôi ở vào tuổi ấy, chỉ biết mỗi tinh 

nghịch, hoặc vẫn cứ nghịch như tinh, hoặc thành tinh rồi vẫn cứ nghịch, chứ đâu nào đã 

mơ, những chuyện lờ vờ, hoặc nghịch ngạo chuyện mộng mơ của người khác, lác đác 

những mơ và mộng, thế này đây: 

  

“Em ước mơ mơ gì, tuổi mười ba, tuổi mười bốn? 

Em ước mơ mang hồn, em mang hồn thi sĩ 

Theo gió mưa em đi, hát xây mộng cho người 

Trên cánh thơ tuyệt vời, hát yên vui cõi đời. 

Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ hoa! 

Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ hoa! “ 

(Phạm Duy – bđd) 

  

Đúng y chang. Chẳng biết bạn ra sao, chứ bầy tôi đây chỉ thích mỗi “giấc mơ hoa”, chứ 

nào mấy thích “giấc mơ tiên” hay mơ “tiền” gì đâu cho phí sức! Không tin ư? Thì, mời 

bạn cứ thử hát câu tựa đề của bài phiếm rất hôm nay, sẽ thấy người hát kết thúc ở chữ 

“tiền” chứ nào mấy chứ “tiên”! Và thấy đó, tác giả xuống câu thành chữ “tiền” chứ nào 

phải chữ “tiên” hay “Phật” gì cho cam. Thôi thì, để xác chứng nay mời bạn và mời tôi ta 

nghe câu hát tiếp, sẽ đỡ hơn: 

  

  

“Em ước mơ mơ gì, tuổi mười lăm, tuổi mười sáu? 

Em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu 

Không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người 

Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi. 

Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ ngoan! 

Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ ngoan!” 

(Phạm Duy – bđd) 

  

  

Mơ gì thì mơ. Khi đã mơ như cô gái nước Việt rồi, thì giấc mơ nào mà chả là giấc mơ 

hoa những ngoan cường, ngoan ngoãn, rất khôn ngoan? Về giấc mơ ngoan hay giấc 

“khôn ngoan”, là nói giống hệt nhiều người. Cả, người trong Đạo/ngoài làng, như một số 

nhân vật nổi tiếng, vẫn mơ như sau: 

  

“Quả vậy, ta dù có giáp mặt với khó khăn của hôm nay và mai ngày, tôi vẫn mơ. Giấc 

mơ của tôi cắm rễ sâu nơi giấc mơ của mọi người Mỹ. 

  

Tôi mơ ngày nào đó đất nước tôi sẽ trỗi dậy mà sống đúng ý nghĩa của điều mình từng 

coi như niềm tin để nói rằng: ”Chúng ta nắm vững chân lý này để xác chứng rằng tất cả 

mọi người được tạo dựng ngang bằng, đồng đều.”    

  



Tôi mơ ngày nào đó ngay trên đồi mầu đỏ ở Georgia này, các con của những người 

trước đây là nô lệ và con của những người trước đây là người chủ sở hữu các nô lệ có 

thể ngồi chung một bàn mà tỏ bày tình huynh đệ.    

  

Tôi mơ ngày nào đó ngay tiểu bang Mississipi này lâu nay từng bị ngột ngạt vì lực hấp 

của bất công, từng chảy mồ hôi vì sức nóng của chèn ép sẽ biến thành ốc đảo có công 

lý và tự do. 

  

Tôi mơ ngày nào đó cả bốn đứa con tôi được sống tại một đất nước ở đó chúng không 

còn xét đoán vì mầu da nhưng qua phẩm chất của cá tính. 

  

Tôi vẫn mơ điều ấy, hôm nay! 

  

Tôi mơ ngày nào đó thủ phủ Alabama nơi từng có những kẻ chuyên kỳ thị, có quan toàn 

quyền từng cương quyết “can thiệp” để “tẩy trừ” mọi bất công  – mơ ngày nào đó ở đây 

các bé em trai cùng bé gái có da mầu sẽ cùng nắm tay các em bé da trắng và trở thành 

anh chị em. 

  

Tôi vẫn cứ mơ điều ấy, hôm nay! 

  

Tôi mơ rằng một ngày nào đó mọi thung lũng được nâng cao và mọi núi đồi bị san bằng 

xuống thấp, nơi sần sùi được san phẳng, đường cong queo sẽ thẳng tắp và “vinh quang 

Chúa được tỏ hiện và mọi xác phàm sẽ nhìn lại nhau, mà gần nhau.” 

  

  

Đó là hy vọng. Là niềm tin tôi đem về miền Nam đây. Bằng vào niềm tin này, ta sẽ đập 

tan núi đồi tuyệt vọng bằng đá tảng của hy vọng. Với niềm tin, ta biến đổi mọi cãi vã/bất 

đồng ở nước ta để nó trở thành bản giao hưởng tuyệt tác có tình huynh đệ. Nhờ vào 

niềm tin, ta sẽ cùng nhau tiến bước, nguyện cầu, cùng đấu tranh, vào tù, rồi vùng dậy 

cho tự do và tin chắc rằng một ngày nào đó, ta sẽ có tự do, cũng rất gần.” (x. Martin 

Luther King Jr. “I Have A Dream”, tìm trên Google)            

  

  

            Thế đó là giấc mơ, ở chính trường. Của một người. Người nổi tiếng nhất nước 

Mỹ, được coi như thánh nhân. Là, anh hùng tầm cỡ Mahatma Gandhi. Đó chính là Mục 

sư Martin Luther King Jr cũng có giấc mộng của nhà thơ. Của, người cùng Đạo nhưng 

khác phái. Khác, rất nhiều điều, nhiều sự. Khác, cả giấc mơ của người bình thường ở 

dân gian, âm thầm chốn huyện thành, chẳng ai biết. Chẳng ai mơ cùng mộng. 

  

            “Giấc mơ hoa” hay “mộng ngoan cường”, là giấc mơ của tuổi mười tư/mười tám, 

rày vẫn hát: 

  

  

“Em ước mơ mơ gì, tuổi mười tư, tuổi mười lăm? 

Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn 



Thoa phấn son em mang chiếc áo dài khăn hồng 

Em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng. 

Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ xinh! 

Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ xinh!” 

(Phạm Duy – bđd) 

  

  

Thế đó, vẫn là giấc mơ của nghệ sĩ, người đời. Ở nhà Đạo, lại cũng có những giấc mợ 

trở thành hiện thực trong đó thánh Phêrô trụ cột Hội thánh, đã trích lời tiên tri Joel hầu 

tuyên bố: 

  

  

“Sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, Thiên Chúa phán: 

Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên mọi xác phàm. 

 Và con trai, con gái các ngươi sẽ tuyên sấm, 

Thanh niên của các ngươi sẽ thấy thị kiến, 

kẻ già lão trong các ngươi sẽ chiêm điềm mộng.” 

(Cv 2: 17) 

  

  

            “Chiêm điềm mộng” , để thấy được ân sủng Thần Khí Chúa vẫn lấp đầy. Ân 

sủng ấy, vẫn tràn đầy nơi mọi người, một khi người người biết thực thi điều Thiên Chúa 

truyền dạy, ở Kinh Sách. Chúa truyền và dạy mọi người hãy biến giấc mơ thương yêu 

thành hiện thực cách ngoan cường, chứ đừng mơ suông. Bởi, dù có mơ hay không, 

Thần Khí Chúa cũng đà đổ xuống với mọi con trai con gái những xác phàm, trong 

những ngày rất sau hết.    

  

            Ngày sau hết hay buổi khởi đầu, bao giờ con người cũng có giấc mộng và giấc 

mơ. Mơ hay mộng cả ban ngày. Mơ hay mộng vẫn là những ao ước của người đời, 

sống ở đời hay trong Đạo, dù đạo hạnh lành thánh, cả triết nhân. Nhà Đạo khi trước, 

hay hôm nay đều vẫn có các vị vẫn cứ mơ và vẫn ước. Mơ và ước suốt đời mình, như 

đấng bậc nọ ở trời Tây nước Mỹ, rất như sau: 

  

  

“Sáng hôm ấy, vừa thức dậy, tôi bèn bước vội xuống phòng ăn làm một ly cà phê nóng 

để sưởi ấm cõi lòng, rồi lim dim đôi mắt để suy nghĩ về bài chia sẻ sắp tới rồi bất chợt 

thiếp đi từ lúc nào mà không biết. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đi dần vào giấc mơ có cảnh 

êm đềm của thủ đô Bagdad ở I-rắc không còn tiếng bom tự sát nổ banh xác người trẻ 

nữa. Rồi lại mơ về cảnh trí có những đứa trẻ tung tăng thả diều lộng gió bốc lên cao, lên 

cao mãi. 

  

  

Thề rồi, trong giấc mơ ban ngày ngắn ngủi, tôi lại thấy cảnh người Mỹ ở siêu thị tự dưng 

ngừng lại không còn mua sắm nữa,cặp mắt lại cứ dán vào màn hình ra như muốn giã 

biệt người lính vừa chết trận xác còn nằm trong quan tài buồn đưa về nước. 



  

  

Trong giấc mơ này, tôi nghe như có tiếng nói của các lãnh tụ trẻ tuổi đang tái tạo danh 

dự và phẩm cách cho đất nước đáng yêu của tôi, để đất nước này không còn chứng 

kiến cảnh dầu sôi lửa bỏng cùng bạo lực diễn ra ở khắp nơi nhưng đã thấy hoà bình ló 

dạng ở muôn chốn. 

  

  

Trong giấc mơ ấy, tôi lại thấy mấy nhà giảng thuyết trên truyền hình quyết định nghỉ hưu 

sớm để quay về với giáo hội ở địa phương vì nhận ra rằng chia sẻ Lời Chúa cho cái máy 

vô tri vô giác lấy tiền từ người dưng khách lạ đang ngồi nghe không đòi hỏi của Đức 

Chúa. Lâu nay Chúa chỉ muốn nhà giàu đến nhà thờ mà ngồi cạnh người nghèo kẻ hèn 

nhưng cả hai vẫn vui vẻ sẻ san Lời Kinh nhiều ý nghĩa. Mơ đến đó, trong tôi chợt nảy ra 

ý nghĩ: nếu đây là loại hình của thánh Hội những người theo chân Chúa, thì tôi đây rất 

muốn theo. 

  

  

Trong cơn mơ này, tôi lại thấy tường rào/cửa ngõ lâu nay được dựng lên để ngăn chặn 

những người nhập cư bất hợp pháp nay bị sập, gần nơi đó lại có vị giảng thuyết đang 

hăng say tuyên bố: Không gì nói lên sự thất bại chua cay của loài người cho bằng dựng 

lên bức tường rào ngăn chặn người nhập cư rồi gán cho họ danh xưng ngạo mạn là 

“người hành tinh lạ” hoặc “nhập cư bất hợp pháp” hay sao đó. 

  

  

Trong giấc mơ ấy, tôi lại thấy chẳng ai buộc lòng phải chọn lựa hoặc khoa học hoặc 

niềm tin tôn giáo, như thể đầu óc và tâm can con người không thể đi đôi chung sống; rồi 

trong đó, người phụ nữ nay có chỗ đứng rất thích hợp cả trong phục vụ người khác cũng 

như được người khác phục vụ mình. Tranh giành vai vế về giới tính không còn là vấn đề 

bận tâm của Hội thánh nữa. Mơ tới đó, bỗng dưng trong tôi nảy ra ý định: giả như Hội 

thánh trở thành những người con đi theo Chúa, tôi sẽ vui lòng chấp nhận. 

  

  

Trong cơn mơ, tôi lại thấy các giáo hội đang dẫn dắt mọi người có quyết tâm bảo vệ môi 

trường, đang tiết kiệm năng lượng, tái chế mọi phế phẩm, rao truyền cái lợi của ngành 

nuôi trồng rất hữu cơ, biết chăm sóc bồn cỏ và thiết lập sân vườn cho cộng đồng. Tôi 

mơ có được các lớp ngày Chúa nhật đều miễn phí và mở rộng nhiều hội thảo trong đó 

người lớn tuổi có thể bàn cãi bất cứ vấn đề gì và chẳng ai còn sợ đưa ra tư tưởng và ý 

kiến mới đưa ra hoặc đường hướng mới để giữ Đạo phù hợp với thế giới hôm nay, nữa. 

  

  

Trong giấc mơ nhẹ, tôi thấy rằng từ nay người đồng tính luyến ái sẽ được coi như tạo 

vật chính đáng chứ không phải là thất bại của thiên nhiên. Và do nhận thức bất toàn về 

bí nhiệm của giới tính, Hội thánh nay đã biết tiếp đón hết mọi người và hành xử đúng 

chức năng Chúa tạo dựng, bởi dưới chân thập giá, sàn đất vẫn bằng phẳng để mọi 

người đứng đó rất ngang bằng, không ai cao cũng chẳng ai thấp. Mơ đến đó, trong tôi 



bỗng chợt tỉnh bằng suy nghĩ: Giả như đây là Hội thánh trong đó có các người theo chân 

Chúa, tôi cũng muốn Hội thánh như thế…” (x. Robin R. Meyers, A Preacher’s dream: 

Faith as following Jesus, Saving Jesus from the Church, HarperOne 2009 tr. 228-230) 

  

            Đức thày trong Đạo mà lại mơ về một thánh Hội như thế, kể cũng lạ. Lạ lùng 

như thể, trong Hội thánh chưa từng thấy có hiện tượng mơ màng đến thế cả. Bởi mơ 

hay màng vẫn chỉ là trạng huống không thật, hoặc chưa diễn tiến. Đằng này, mơ hay 

thật, thì thành viên nơi thánh hội đều đã nghe và đã biết ý định của Chúa qua Lời Vàng 

trong Kinh Sách. Bởi thế nên, cách thức của con người thời đại, là cứ sống thực, như 

mơ. Như chưa bao giờ thấy như vậy. 

  

            Xác chứng điều này, cũng nên có được một cảm nghiệm qua lời kể của ai đó, 

trong câu truyện nhè nhẹ về một chính trị gia khá nổi tiếng ở Nam Mỹ cũng từng có ước 

mơ. Ước và mơ không cho riêng mình, mà là nhiều người cả người già lẫn trẻ bé thơ, 

cũng có mơ. Mơ, được no ấm cho mình và gia đình. Mơ, mọi người có cơ hội để phát 

triển khả năng, tài cáng để giúp người, như bên dưới: 

  

“Chú bé Lula ,sinh ra vào tháng 10 năm 1945, tại  1 gia đình nông dân ở Ba-Tây (Brazil). 

Vì nhà nghèo ,nên từ lúc mới 4 tuổi ,thằng nhỏ đã phải đi bán đâu-phụng ngoài đường, 

nhưng vẫn quần áo tả tơi, và  thiếu ăn. Sau khi được lên tiểu học, lúc đó đã dọn lên thủ 

đô Rio de Janeiro, sau buổi học chú bé thường hay cùng với 2 người bạn cùng lứa đi 

đánh giầy ở đâu đường, hôm nào không có khách, thì kể như nhịn đói. 

  

Năm 12 tuổi, vào buổi xế chiều, có người khách lạ là chủ tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần  

đến chiếu cố, 3 đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhìn vào 3 cặp mắt van xin 

khẩn khoản đó, không biết quyết định chọn đứa nào. Cuối cùng, ông nói: Đứa nào cần 

tiền nhất , thì ta cho nó đánh giầy và sẽ trả công những 2 đồng. 

  

Công đánh 1 đôi giầy chỉ 20 xu, 2 đồng đúng là món tiền lớn. Cả ba cặp mắt nhỏ sáng 

rực hẳn lên. Đứa này nói: từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả, nếu hôm nay cháu 

không kiếm được đồng nào, có lẽ cháu sẽ chết đói mất thôi! Đứa khác nói: "Nhà cháu 

hết thức ăn từ 3 ngày nay, mẹ cháu lại đang bệnh, tối nay cháu phải mua thức ăn cho cả 

nhà, nếu không kiếm được đồng nào, chắc chắn tối nay cháu sẽ bị ăn đòn…“ 

  

Bé Lula nhìn 2 đồng bạc nằm trên trong tay ông chủ tiệm giặt ủi và xấy nhuộm, suy nghĩ 

một lúc, xong rồi nói: “Nếu cháu được ông cho 2 đồng bạc này, cháu sẽ chia cho 2 đứa 

bạn của cháu mỗi đứa 1 đồng còn cháu thì xin miễn lần này!” Câu nói của Lula làm chủ 

tiệm giặt suy nghĩ cũng thấy lạ. Hai đứa bé kia cũng rất đỗi ngạc nhiên. Cậu bé Lula thấy 

tình hình im lặng đến dễ sợ, bèn nói thêm: “Mấy đứa này là bạn thân nhất của cháu; nên 

cháu biết là tụi nó đã nhịn đói hết ngày trời rồi, phần cháu thì trưa nay cũng có ăn ít hột 

đậu phụng, nên mới có sức đánh giầy cho khách. Thôi! Ông cứ để cháu đánh giày cho 

ông đi, chắc chắn là ông sẽ hài lòng thôi, cháu bảo đảm như thế.” 

Nghe vậy, người chủ tiệm giặt thấy cảm động trước câu nói của chú bé Lula, bèn chấp 

nhận cho nó đánh giày mình, Đánh xong, ông trả cho nó 2 đồng và công nhận là nó 



đánh giày cũng bài bản lắm. Lula giữ đúng lời hứa, trao ngay cho hai đứa bạn mỗi đứa 

một đồng, dù không đánh. 

  

Vài ngày sau, ông chủ tiệm giặt ủi lại tìm đến thằng nhỏ Lula hôm trước, nhận nó làm 

việc tại cửa tiệm của ông mỗi khi tan học để học nghề, ông còn bao cả bữa cơm tối nữa. 

Lương tiền học nghề tuy rất thấp, nhưng so với đánh giầy thì khá hơn nhiều.Lula nay đã 

hiểu: chính vì mình quyết định ra tay giúp đỡ những kẻ còn khốn đốn hơn mình, nên mới 

đem đến cho mình cơ hội thay đổi cuộc đời, như giấc mộng. 

  

Từ đó trở về sau, mỗi khi có điều kiện, chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những 

người sống khốn khổ hơn mình. Về sau, Lula quyết định không học lên, mà chỉ làm thợ 

trong nhà máy sản xuất để rồi hễ có cơ hội là bênh vực cho quyền lợi của giới thợ. Từ 

đó, cậu còn tham gia công-đoàn mãi đến năm 45 tuổi Lula cũng đã thành lập đảng Lao-

Công. 

  

Năm 2002 , Lula lại đã tham gia ứng cử tổng-thống nước Brazil với khẩu hiệu : Ba bữa 

cơm no cho mọi người trong nước. Và năm ấy, công nhân Lula đã đắc cử làm Tổng 

Thống  xứ Brazil.  Đến năm 2006, ông lại đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa, những bốn 

năm. 

  

Trong 8 năm tại chức, Tổng thống Lula nhà ta đã thực hiện đúng lời hứa, là: 93% trẻ em 

và 83% người lớn ở nước này được no ấm. Thực hiện đúng tâm niệm của mình: luôn tìm 

cách giúp mọi người đạt giấc mơ ở đời! Và nước Brazil dưới sự lãnh đạo của Ông Lula 

không còn là "khủng long to đùng chỉ biết nhai cỏ" nhưng đã trở nên "Mãnh hổ xứ Mỹ 

Châu". Và cũng chính ông đã thành công trong việc xây dựng nền kinh tế vững mạnh 

đứng thứ 10 thế giới. Cũng từ đó, Luiz Inácio Lula da Silva, tên thật của vị tổng thống 

Brazil suốt nhiệm kỳ 2002-2010, đã nằm sâu trong đầu của người dân xứ Brazil. Chính 

ông là người biến giấc mơ “ăn no mặc ấm” của người dân thành hiện thực, rất để đời.” 

  

  

            Truyện kể ở trên, là chuyện thật không hư cấu. Cũng rất thật như giấc mộng và 

ước mơ của nhiều người ở trong Đạo cũng như ngoài đời. Giấc mơ, mà nhiều lúc cũng 

không to lớn hoặc cao siêu mầu nhiệm gì. Nhưng, giấc mơ ấy có thành hiện thực hay 

không, đó mới là vấn đề. 

  

            Phải chi, giấc mơ của người đi Đạo và giữ Đạo của Chúa chỉ giản đơn/chân chất 

như của bé em tuổi mười hai, mười ba hay là mười bốn đi nữa, thì chắc chắn bạn và 

tôi, ta sẽ luôn vui mà ca hát. Hát những lời lẽ rất đơn điệu của nghệ sĩ họ Phạm tiếng là 

già nhưng tâm hồn lại rất trẻ như sau: 

  

  

“Em ước mơ mơ gì, tuổi mười hai, tuổi mười ba? 

“Em ước mơ em là, em được là tiên nữ. 

Ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người 

Ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời.” 



(Phạm Duy – bđd) 

  

  

Mơ gì thì mơ, bạn và tôi cứ mơ và ước, rất bình thường, ở đời. Để rồi thánh Hội của ta 

cũng sẽ biến ước mơ ấy thành hiện thực, tức thành “tiên nữ” nói được tiếng người. 

Tiếng của yêu thương, nhường nhịn như của bé Lula xứ Brazil hay của nhà hoạt động 

cho chính nghĩa, rất Martin Luther King của mình. Và, của người. Ở khắp nơi.    

  

  

Trần Ngọc Mười Hai 

Cũng đã từng mơ và ước 

những ước vọng của đời thường. 

Rất ở đây. Bây giờ.           

   
  

17. “Em yêu nhất đôi vai chàng.” 
yêu anh dáng hiên ngang 
em yêu lúc anh tươi cười 
khẽ nói yêu em nhiều.” 
(Văn Phụng – Yêu Và Mơ) 

(Rm 5: 18)                           
            Cứ tưởng tượng, rằng thì là: câu hát có lời âu yếm rất nên thơ ở bên trên, là: 
của người nữ đầu đời nói với người đàn ông duy nhất mình đang yêu, thì chắc chắn, 
cuộc đời con cháu của cụ ông Adong và cụ bà Evà, cứ thế mà đẹp mãi. Đẹp dài lâu. 
Miên trường. Trong sương khói.  

Không tin ư? 
Nếu thế thì, mời bạn và mời tôi, ta nghe người nghệ sĩ từng yêu rất nhiều, nay 

hát thêm: 
 
                        “Yêu em biết bao đêm dài 
                        Yêu em lúc ban mai 
                        Yêu em thiết tha bao tình 
                        Mãi mãi không phai nhoà.” 
                        (Văn Phụng – bđd) 
 
Yêu miệt mài. Yêu mãi mãi. Không phai nhoà. Câu hát ấy, là của Adong rất đàn 

ông chỉ hát cho vợ mình là Evà -người tình rút từ khúc sườn cụt của Adong- là tình lòng 
dài lâu. Không chỉ một sáng một chiều, đã đến hồi chấm dứt sau khi ăn trái cấm, mà 
thôi. Câu hát ấy, vẫn cứ là tình đẹp dù dang dở? Về tình dở dang hay không, vẫn được 
nhiều người viết luận bình/bình luận từ muôn thuở, làm sao biết. Viết, là viết lời bình về 
đời của người tình đầu tiên như câu truyện ở bên dưới: 

 
            “Truyện rằng: 

Bàn về tình tự nam nữ có bình luận, là bàn về hình dáng lẫn tuổi tác đến mà ghê, như 
sau: 

            Adong ngày nay thoạt nhìn thấy ai đó một nữ phụ, hẳn sẽ luận bàn rằng: 



-Ở tuổi 18 đến 22, người phụ nữ giống như châu Phi. Một nửa được khám phá ra rồi. 
Phân nửa còn lại vẫn cứ hoang vu biền biệt thật khó biết. Bởi thế nên, nhiều đấng phiêu 
bạt giang hồ hẳn vẫn muốn tìm cho được đâu là Chân, Thiện, Mỹ, rất tuyệt diễm… 
-Sang lứa tuổi 23-30, thì cũng giống như Bắc Mỹ, đã khám phá toàn bộ hoàn chỉnh về 
mặt kỹ thuật, nhưng vẫn còn là mơ ước của nhiều gã như Adong đang tìm việc, để an 
phận… 
-Ở tuổi từ 31 đến 40, thì như vùng nhiệt đới nóng bỏng. Tuy đẹp đấy, nhưng đầy huyền 
bí khiến bao nhà thông thái đến ngã ngửa vì không giải thích nổi. 
-Bước sang lứa tuổi 41-50, lại giống như châu Âu, một nửa đã bị tàn phá sau thế chiến. 
Nhưng, nửa còn lại vẫn thu hút và không kém phần hấp dẫn/khuyến dụ để rồi bao nhà 
thám hiểm vẫn muốn đến một lần cho biết… thân biết phận, nghèo mà ham! 
-Ở tuổi từ 51 đến 60 thì lại như Úc châu. Trông thì rộng rãi, quyến rũ đấy; nhưng đa 
phần toàn là sa mạc. Chắc chắn sẽ yên tĩnh. Nhưng, phần đông sống an phận, chịu sự 
bảo hộ của Anh quốc, thứ “Miệt dưới” ít kẻ muốn quấy rầy. 
-Ở tuổi ngoài 60 lại sẽ như Nam Cực, ai cũng thừa hiểu là một khi đặt chân tới nơi này 
rồi, sẽ chẳng còn ai thèm bén mảng tới nữa. 
 
Nghe bình loạn thế rồi, Evà ngày nay cũng góp giọng thành tiếng mà liến thoắng như 
sau: 
-Đàn ông 20 tuổi: như con gà trống. Sáng nào cũng gáy liên hồi chẳng cần ai nhắc. 
-Ở tuổi 30, Adong ta như xe hơi mùa lạnh nổ máy hơi khó nhưng chạy lại khá tốt! 
-Đến cỡ 40, Adong như bóng đèn, lúc cháy lúc ngủm, khó đoán trước hôm này ra sao. 
-Kịp đến tuổi 50 tròn, Adong ta y như xe tăng thiết giáp, nổ thì rất chậm, di chuyển lại ì 
ạch chẳng như trước. 
-Lục thập tuổi 60, lại như cái đồng hồ quả lắc nếu không dùng tay mà lắc, chắc chắn sẽ 
không chạy và chưa chạy đã hết xăng. 
-Tuổi 70 trở lên, thì thôi Adong ôi! Không thấy có ý kiến nào khác hơn ngoài việc cứ để 
cụ ông mình cụ bị hậu sự “nhân sinh thất thập cổ lai hy” đi là vừa rồi đó, hỡi Tám nó…” 
 
            Ấy đấy! Cuộc đời của các “nam thanh nữ tú” là như thế. Nhưng sao hôm nay, 
nghệ sĩ nhà mình lại cứ vui hát: 
 
                                    “Chiều chiều bên nhau nhìn trăng vàng 
                                    Tay cầm tay ta cùng mơ màng 
                                    Xây đắp mộng đẹp cho tương lai 
                                    Thương yêu nhau mãi mãi…” 
                                    (Văn Phụng – Yêu Và Mơ) 
 
            Phải thế không, đấy? Khi nói chữ “yêu”, đương nhiên là “yêu nhau mãi mãi”, 
nhất định rồi! “Mãi mãi” đây, là thời gian của “lúc ấy”, đấy thôi? 
            Nói về tình yêu chân chất, tưởng rằng “dài lâu”, “miên trường”, như tình mình 
thuở đầu đời rất nhiều nơi, cũng là tình rất đẹp. Đẹp, ở ngoài đời. Đẹp, trong nhà Đạo. 
Cả ở Lời Chúa, rất Cựu Ước.  Đẹp là thế, mà sao nhiều vị vẫn cứ là thắc mắc với hỏi 
han/gạn hỏi dài dài như bên dưới: 
 
“Đọc trình thuật viết về Adong người nam khởi đầu ở Cựu Ước, nhiều lúc tôi nghĩ: đó có 
thể là chuyện thật do người thật viết về quyền năng của Giavê Thiên Chúa, theo hiểu 
biết của người xưa. Người xưa có viết cũng để bảo rằng: nam thanh nữ tú thuở đầu đời 
khi Giavê Thiên Chúa dựng nên trời đất, là tạo vật do từ Chúa mà nên. Hiển nhiên là 
thế. Nhưng sao, dạo gần đây, tôi lại được nghe nhiều người lại cứ nói đi rồi thì nói lại 



rằng: ta phải đồng ý chấp nhận mà bảo rằng thuỷ tổ loài người xuất tự giống vượn, thì 
truyện kể về Ađam - Evà là huyền thoại sao? Là linh mục Công giáo, ngài nghĩ thế nào 
về chuyện này, xin cho biết. (Người hỏi hôm nay cũng chẳng chịu ghi tên ghi tuổi, nên 
không rõ người đó là đàn ông hay đàn bà? Còn trẻ hay đã già, thật không rõ)         
 
            Hỏi, vị đó là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, để làm gì! Bởi, có tìm ra câu trả lời 
đi nữa, đã nào giúp được điều gì cho ai! Chi bằng, ta cứ tập trung vào câu trả lời của 
đấng bậc chuyên trách mục giáo lý với sách phần, mới phải lẽ. Lẽ Đạo và lẽ đời, như lời 
suy tư, từ từ rồi ra ta cũng sẽ thưởng lãm cốt truyện dân gian, rất người phàm đặc sệt 
chất Adong nay dính dự vào niềm tin đi Đạo, bạo dữ lắm! 
            Hỏi về chuyện Đạo đời mà lại hỏi đấng bậc phụ trách từng viết lách cho báo/đài 
ở Sydney, thì dù gì đi nữa cũng có được giòng chảy lan man giải đáp, rất thần học rồi 
chọc thần, như sau: 
 
“Để bắt đầu, tôi nghĩ: ta nên nói ngay rằng: ta không dựa vào Sách Thánh cũng sẽ thấy 
được là lẽ thông thường của người phàm vẫn dạy cho ta biết rằng: là người, ai cũng có 
điểm khởi đầu, khi lọt lòng. Nói thế có nghĩa là: người phàm như ta thật ra vẫn hiện hữu 
như mọi loài, từ nhiều thiên niên kỷ trước. Thế nên, ở giai đoạn nào đó rất khởi đầu, bao 
giờ cũng phải có một nam và một nữ ngay buổi đầu đời, thoạt kỳ thuỷ. 
 
Vấn đề nên hỏi là: phải chăng ta xuất thân tự cặp tiền nhân nam nữ đầu đời, như Sách 
Thánh nói chăng? Hoặc, ta sinh ra từ nhiều cặp rất sống động từ động vật? Nếu bảo: ta 
tiến hoá từ nhiều hữu thể sống động này khác  -cứ cho đi là từ loài khỉ hay loài gì đi nữa-
  là từ các cặp dã nhân đầu đời, để rồi trở thành người phàm rất nhân tính, sau đó mới 
lan tràn/nở rộ thành nhiều giống người khác biệt. Dù sao, Hội thánh cũng có đôi điều 
dạy dỗ con dân về chuyện này, khi các ngài phán bảo. 
 
Thoạt vào năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII, có viết một thông điệp với tựa đề “giòng 
giống con người” đề cập đến vấn đề tiến hoá của con người. May, mà các tổ phụ trong 
Hội thánh không loại bỏ thuyết ấy và còn cho rằng con người đến từ các động vật sinh 
động khác. Thay vào đó, các ngài chủ trương: thuyết tiến hoá là vấn đề để ngỏ cho đến 
khi nó chế ngự mọi suy tư nhận xét về sự tiến triển nơi thân xác của người phàm từ 
động vật. Đức cố Giáo Hoàng Piô XII còn khẳng định: ở trường hợp nào đi nữa, Thiên 
Chúa là Đấng đem linh hồn nhập vào với người phàm, ngay từ khi xảy đến sự sống. 
 
Về số lượng phàm nhân ban đầu sống có cặp, Đức Piô XII còn tỏ cho biết: ta phải tin là 
ngay từ buổi đầu, vẫn duy nhất chỉ mỗi cặp nam nữ đầu tiên là hiện hữu, thôi. Lý do ngài 
đưa ra, là vì: nếu ta tin rằng có nhiều cặp nam nữ xuất hiện từ thuở tạo thiên lập địa, thì 
ta không thể nhất trí mà hoà giải cho được tín điều về tội nguyên tổ mà Sách thánh và 
Thánh truyền vẫn dạy bảo, coi đó như sự kiện lịch sử, tội đó là do cặp nam nữ đầu tiên 
mắc phải, và từ đó mới truyền xuống nhân loại, từ hai người đầu tiên. (x. Rm 5: 12-19) 
 
Theo các tài liệu do Uỷ Ban Kinh Thánh thuộc Giáo triều từ năm 1909 nhận định, thì: sự 
nhất thống giống giòng người phàm cần được coi như sự kiện có thật trong các sự kiện 
dẫn vào nền tảng Đạo Chúa. Từ đó, người người phải nhìn nhận việc ấy mang tính lịch 
sử, rất khách quan. 
 
Ngày nay, dù các sử gia diễn giải sự việc theo dữ liệu khoa học khác nhau đi nữa, thì 
khoa học tiên tiến chính đáng vẫn công nhận những gì Kinh thánh và thánh truyền từng 
nói đến. Các nhà khoa học cũng xác chứng cho thấy: nghiên cứu nhiễm sắc thể “Y” 



được lưu truyền từ đời cha xuống con trai, chứng tỏ là mọi đàn ông sống đến hôm nay 
đều có cùng tổ tiên, đôi khi nhiễm sắc thể “Y” của Ađam lồng vào đó, và có lẽ đã hiện 
diện ở châu Phi khoảng 600,000 năm trước. 
 
Cũng thế, công cuộc nghiên cứu DNA có tế-bào-tương chuyển tải từ người mẹ xuống 
con gái, chứng tỏ cho thấy mọi nữ phụ sống đến hôm nay đều do tự người nữ là Evà có 
nhiều nhiễm-sắc-thể “X” lồng vào với mình. Mọi người đều tin là: người nữ đầu tiên tên 
Evà có lẽ đã sống ở châu Phi từ 140,000 năm nay. Sự thể có ra sao và cơ thể con người 
có tiến hoá tự động vật sinh động cách nào đi nữa, thì đó vẫn là vấn đề để ngỏ. Rõ ràng, 
Kinh thánh vẫn xác quyết rằng: từ buổi đầu, đã thấy xuất hiện cặp nam/nữ tiên khởi mà 
tác giả sách Sáng Thế Ký đặt tên cho họ là Adong và Evà. Và, mọi giống giòng người 
phàm mới từ đó phát xuất rồi nhân rộng thêm lên. 
 
Thế nên, ta có thể kết luận là: đúng, Adong – Evà đã hiện hữu, ngay từ buổi đầu đời. Họ 
là người phàm trần đầu tiên xuất hiện trên trái đất.” (x. John Flader, Question Time, 
Oconnorcourt Publishing 2008, tr. 8-9) 
 
            Trích dẫn gì thì cứ trích và cứ dẫn. Dẫn giải và biện luận gì thì cứ biện và cứ 
giải. Hãy biện và  giải như nghệ sĩ trên từng liên tưởng đến cảnh đầu đời thời tiên khởi 
của loài người, nên mới hát: 
 
                                                “Anh yêu nhất đôi môi hồng 
                                                Yêu đôi mắt say mơ 
                                                Anh yêu tóc em buông dài 
                                                Yêu em tình ngất ngây…” 
                                                (Văn Phụng – Yêu Và Mơ) 
 
            Cũng chẳng biết, khi viết nhạc, nghệ sĩ Văn Phụng có liên tưởng đến nữ phụ 
đầu đời tên Eva chăng? Nếu không, sao ông lại cứ hát những là: “tóc em buông 
dài”, “đôi mắt say mơ”, “môi hồng”, ”tình ngất ngây”, như thế để làm gì. Và, khi hát bài 
“yêu và mơ” này, nghệ sĩ nhà ta có tưởng có nghĩ đến Ađam thời đại mình chợt thấy 
“tóc em buông dài” của Evà cũng từng “yêu và mơ” đến độ lơ mơ lờ mờ đầy tưởng nhớ 
người yêu có “đôi môi hồng”, có “mắt say mơ” không lờ đờ, đấy chứ? Mơ hay không, 
vẫn là “tình ngất ngây” hôm rày vào buổi sớm ban mai đấy chứ?  
            Ngất và ngây, đến độ cả chàng trai đầu đời thời nguyên thuỷ lẫn trai thời nay vẫn 
hay hát: 
 
                                                “Anh yêu mãi đôi tay mềm, 
                                                Yêu em lúc em đan. 
                                                Anh yêu tiếng ca êm đềm, 
                                                Khẽ hát câu dịu dàng…” 
                                                (Văn Phụng – bđd) 
 
            Dịu dàng thay, câu hát ấy! Dịu dàng là thế, mà khi sự việc đổ bể, nữ phụ đầu đời 
vẫn cứ là đổ lỗi những là: “Con rắn đã phỉnh tôi nên tôi đã ăn…” Ôi, khi còn yêu thì 
bảo:“Yêu em nhất” rồi lại: “Yêu em mãi đôi tay mềm”, “yêu tiếng ca êm đềm”, thế mà khi 
bị Bề Trên hạch hỏi thì lại bảo: “Người đàn bà mà Ngài đặt bên tôi, chính y thị đã… 
đã…” Vâng! đích thị là y thị hay y chang nam nhân đầu đời vẫn cứ nói rồi lại chối. Chối 
bay chối biến, để rồi thánh nhân hiền lành đời sau, đã thốt lên một lời: 
 



                                    “Thật vậy, 
cũng như vì một người duy nhất 
đã không vâng lời Thiên Chúa, 
mà muôn người thành tội nhân, 
thì nhờ Một Người Duy Nhất 
đã vâng lời Thiên Chúa, 
muôn người cũng sẽ thành 
người công chính. “ 
(Rm 5: 18) 

 
            Thành thử, với Cựu ước và Tân Ước, phàm nhân thuở đầu đời có làm chuyện 
chẳng lành, thì người cùng thời hôm nay lại vẫn cứ phải làm điều phải chăng/phải lẽ, thế 
mới đúng. Đúng, là làm y hệt như thánh nhân hiền lành từng khuyên nhủ, ở Tin Mừng, 
rằng: 
 
                                    “Chúng tôi đã quý mến anh em, 

đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, 
không những Tin Mừng của Thiên Chúa, 
mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, 
vì anh em đã trở nên 
những người thân yêu của chúng tôi.” 
(1Th 2: 8) 

 
            À thì ra, một khi đã “Yêu và Mơ” rồi, thì vẫn cứ nên “sẵn sàng cống hiến cả mạng 
sống” cho người mình yêu nữa. Thế đó là chân lý. Thế đó mới thật chí lý. Sự thật rất chí 
lý, như bao chuyện ta từng nghe biết, vẫn ở đời. 
            “Yêu và mơ”, như bài thơ để đời, mà bầu bạn thời nay vẫn chuyển cho nhau vào 
những tháng ngày rất “sáng nắng chiều mưa, trưa xìu xìu ển ển” vì con người. Con 
người, là người xuất tự xương sườn cụt có vần thơ âu yếm như thơ 10 thương mà tình 
nhân đầu đời, thời nguyên thuỷ vẫn ngâm nga ca hát, rằng: 
 
                        “Một thương đôi má của nàng, 
                        Xài toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương. 
                        Hai thương giọng ngọt như đường, 
                        Nàng xin một tiếng vua nhường mất ngôi. 
                        Ba thương đo đỏ đôi môi, 
                        Anh không chạm được sợ trôi son nàng. 
                        Bốn thương mười ngón thiên đàng, 
                        Liếc tình cọp cũng biến thành nai tơ. 
                        Sáu thương cái nết ngây thơ, 
                        Quen nàng một tháng anh khờ ba năm. 
                        Bảy thương mái tóc buông xuôi, 
                        Làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm. 

Chín thương nàng biết nấu cơm, 
Ba năm một món anh ròm như ma. 
Muời thương ăn nói mặn mà, 
Em la một tiếng cả nhà điếc tai.” 
(Trích từ bài thơ “con cóc” (?) xuất tự bạn bè trên mạng) 

 



            Nghĩ cho cùng, dân gian truyền tụng từ thời Adong - Evà có làm thơ hoặc viết 
nhạc, thậm chí viết cả bản văn khoa học bình dân hay văn chương uyên bác đều vẫn ca 
tụng nhau y như thế. Như thế là như thể nói đến “yêu và mơ” mà lại toàn những lơ tơ 
mơ, rất lờ mờ như người ngoài phố chợ. 
            Dầu gì đi nữa, hỡi bạn và hỡi tôi, ta cứ yêu và cứ mơ, để rồi tiếp tục hát lên lời 
thi ca rất thẫn thờ, mà rằng: 
 
                                    “Chiều chiều bên nhau nhìn trăng vàng, 
                                    Tay cầm tay ta cũng mơ màng. 
                                    Xây đắp mộng đẹp cho tương lai, 
                                    Thương yêu nhau mãi mãi.” 
                                    (Văn Phụng – bđd) 
 
            Mộng và mơ, tuổi còn thơ hay chợt đến bến bờ ở buổi xế. Xế bóng tà dương 
hay chiều rất xế. Hoặc xế gì đi nữa, hãy cứ hát tiếng “yêu nhau mãi mãi”. Bởi, thế đó là 
tương lai/mai ngày. Của mọi người. Ở huyện. 
 
            Trần Ngọc Mười Hai 
            Vẫn muốn gửi đến bạn 

và đến tôi 
            lời thơ dạt dào yêu mến. 

Rất diễm tuyệt.    
                    

                              
 

 18. “Nhắm mắt, cho tôi tìm một thoáng hương xưa, 
cho tôi về đường cũ nên thơ, 

cho tôi gặp người xưa ước mơ.” 
(Phạm Đình Chương/Thanh Tâm Tuyền – Nửa Hồn Thương Đau) 

(Ti 3: 3-5 ) 
            Có nhiều vị, từng nhắm mắt nhưng không để đi về miền vĩnh cửu rất sáng láng, 
cho bằng để lâm râm khấn vái, xôn xao. Lào xào. Mà, nào tìm thấy được “một thoáng 
hương xưa”. Và, cũng nào gặp được/được gặp cố nhân hoặc ai  đó, ở đâu đây! Chí ít, là 
chốn âm u, vời vợi, sao đạt tới. 
            Không đạt được, nhưng nhiều cụ vẫn đinh ninh là mình vẫn “về đường cũ nên 
thơ”, vẫn “gặp người xưa ước mơ”. Gặp đây, không bằng xe/bằng cộ, mà bằng phương 
pháp mà người thời đại xưa nay gọi là “cầu cơ”/lên đồng, tử vi/bói quẻ. Có cụ lại cứ tin 
và coi đó như chuyện thật. Nhiều vị khác, dù chỉ là dân thường ở huyện, rất “chân chỉ 
hạt bột”, nhưng lại có lập trường vững chãi, ở cuộc sống, nên vẫn “bình chân như vại”. 
Sống thoải mái. Chẳng tin gì, chuyện bói bài với tử vi, vv...  
            Truyện kể ở bên dưới, sẽ cho bạn và tôi thấy những điều mà người kể gọi là 
“Qui Luật Của Xe Rác”, xin mời bạn mời tôi, ta cứ đọc rồi sẽ thấy: 
 
                        Truyện kể rằng: 
                        “Một hôm tôi đón taxi để đi phi trường. 
Ðang chạy đúng lằn ranh dành cho xe mình, bỗng từ phía trước xuất hiện một chiếc xe 
nhà đang phóng về phiá chúng tôi. Tài xế taxi chúng tôi bèn thắng gấp nghe tiếng két, 
cuối cùng cũng tránh được tai nạn trong đường tơ kẻ tóc! 
Tài xế bên xe kia ngoái cổ lại quát tháo chửi rủa chúng tôi bằng một tràng tiếng “Đức”, 
rất tức bực. Tài xế xe của chúng tôi chỉ mỉm cười rất nhẹ, rồi vẫy chào tử tế, cứ thế tiếp 



tục đi. Nhìn sự việc diễn tiến rất lạ, tôi bèn hỏi người tài xế: “Sao bác hiền thế? Nếu 
mình không tránh được, thì chắc tôi và bác đều phải nhập viện, mà bác lại chẳng có 
phản ứng nóng giận gì là sao vậy?" 
Bấy giờ bác tài bèn kể cho tôi nghe truyện mà bác gọi là 'Qui Luật của Xe Rác', giải 
thích rằng: nhiều người cứ xử sự như xe rác, không khác chút nào. Họ làm đủ mọi 
chuyện như đổ rác vứt vào người khác... Anh thấy đấy, mỗi chuyện la lối, quát tháo om 
sòm là không ai bằng. Như thế là đem rác chất đầy mình, những là bực tức, nóng giận, 
cùng tị hiềm, ghét ghen… 
 
Bởi thế nên, hay nhất là: đừng nên đem rác đổ vào người mình. Cứ mỉm cười, mà vui 
sống. Cứ, mong cho mọi người gặp chuyện tốt lành, suốt đời họ, thế cũng xong. Ðừng 
lấy rác của người khác mang vào mình. Thành công hay thất bại trên đường đời, đâu 
nào do người khác định đoạt.     
 
Hãy yêu mình và yêu người, cứ xử tốt với mọi người. Thế cũng đủ. Cuộc sống đều do 
mình tạo ra cho chính mình, thôi. Có tham khảo chuyện đời mình với thầy bói hay âm 
binh ở thế giới bên kia cũng chỉ đạt hạnh phúc có mươi phần trăm thôi, chín mươi phần 
trăm còn lại có được vui hay buồn cũng tùy cách ta tiếp nhận nó! Cứ gọi đó là “Qui Luật 
Của Xe Rác”, là thế đấy.” 
 
            Chẳng biết quan điểm của bác tài xế nói ở trên có là lời khuyên cho mọi người 
sống ở huyện có dính dấp gì đến chuyện mê tín với dị đoan hay không. Nhưng, có dính 
gì thì chắc cũng dính và dấp đôi chút lời thơ và ý nhạc được nghệ sĩ biến thành giòng 
chảy, rất “Nửa Hồn Thương Đau”, như sau: 
 
“Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, 
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau. 
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào.  
Anh ở đâu? Em ở đâu?.” 
(Phạm Đình Chương/Thanh Tâm Tuyền – bđd) 
 
             “Anh ở đâu? Em ở đâu?” Phải chăng là câu hỏi gửi đến bạn bè/người thân nay 
không còn cận thân với cận lân như khi trước? Hỏi, là hỏi thế, nhưng không biết người 
hát và hỏi có biết nhiều về chuyện mai ngày xẩy đến, như các cụ nhà ta xưa nay vẫn cứ 
hỏi các vị coi tử vi/bói bài và cứ khăng khăng bảo chuyện tiên đoán rất như thần đoán 
sẽ xảy đến rõ ràng như đinh đóng cột. 
            Tử vi hay bói bài, nhiều lúc cũng là chuyện cần bàn vì đôi lúc ta cũng thắc mắc 
theo cách này cách khác, chủ quan hoặc khách quan. Thời buổi này, mà tin tưởng 
chuyện thần thiêng lỉnh kỉnh là vấn đề khiến một số các nhà khoa học phải lên tiếng. Lên 
những tiếng thật to, để người người am tường sự việc, mà nhận định.  

Những năm về trước, khoảng niên biểu 2003, bà con ở bên Anh từng tổ chức 
Tuần Lễ Khoa Học Thần Bí hôm đó có tâm-lý-gia Richard Wiseman và nhóm hợp tác 
nghiên cứu thuộc Đại Học Hertfordshire đã thực hiện một công trình khảo sát gửi đến 
2068 nhân sĩ trên toàn quốc để hỏi về hành vi và động thái mê tín dị đoan của nhiều 
người. Các vị khoa bảng này có nhận xét như sau: 
 
“Hiện nay, chiều hướng tin vào chuyện bói toán ở Anh đang lên đến mức độ khá cao 
khiến nhiều người phải chú ý. Ngay các vị được coi là có đầu óc khoa học cũng nhận ra 
chuyện ấy. Bởi, ở nước Anh hôm nay, vẫn còn thấy nhiều tập tục lạ lùng như “sờ vào 
thanh gỗ” vẫn còn phổ biến khá rộng. Thêm vào đó, là tục bắt chéo ngón tay, hoặc tránh 



không đi lại phía dưới cầu thang, không làm vỡ gương soi, hoặc luôn luôn đeo ngọc may 
mắn và/hoặc tin những điều gây xúi quẩy do con số 13 quỷ quái đem lại, nhất nhất đều 
là những điều mà dân thị thành cũng còn tin như kinh Tin Kính vậy.”      
 
            Tác giả nói trên còn cho biết: hiện thời có đến 25% số người có nguồn gốc rất 
khoa bảng vẫn cứ tin vào những chuyện như thế còn dị đoan mê tín hơn nữa. Một số 
các nhà thực hiện khảo sát tìm ra được một vài số liệu cũng khá lạ, như sau: 
 
“Về già, bà con bớt dị đoan mê tín hơn lớp trẻ. Thống kê ở Anh gần đây cho biết: đến 
59% những người ở vào tuổi từ 11 đến 15 (tức tuổi “teen”) vẫn còn mê tín. So với 44% 
số người chững chạc ở độ tuổi từ 31-40 tin như thế, và 35% số người ở tuổi 50 và hơn 
nữa, lại ít tin hơn vào những chuyện dị đoan như thế. Khám phá từ nghiên cứu khảo sát 
không cho biết về tánh mê tín/dị đoan có dính dấp chuyện xảy ra trong quá khứ hay 
không. Nhưng, rõ ràng là: người trẻ hôm nay là những người nặng đầu óc mê tín hơn 
người lớn tuổi.” (x. Denyse O’Leary, Will Science banish superstition 
forever? MercatorNet 10/8/2011)      
 
            Đồng ý hay không với kết quả của khảo sát trên, cũng nên tự hỏi: rồi ra khi về 
già, bà con có bớt dị đoan/mê tín hơn dạo trước hay không. Hoặc giả, bà con nay vốn 
được giáo dục theo truyền thống văn hoá của Đạo Chúa, nên cũng bớt phần nào tính dị 
đoan, chuyên mê man những điều bán tín bán nghi? Có điều là, giới trẻ ở ngoài đời, bớt 
hăng say chuyện đạo hạnh, lại là người mang nặng tính dị đoan hơn người già chuyên 
chăm chuyện nhà thờ nhà thánh, cuối đời mình.  
            So sánh tìm hiểu để có được xác quyết vững vàng, thì: Viện đại học Baylor ở Mỹ 
đã thực hiện một khảo sát từ năm 2007-2008 lại đã đưa ra nhận xét cũng tương tự: 
 
“Nhiều người tin rằng người sống siêng năng chuyên đi nhà thờ/nhà thánh, là người dễ 
tin vào đủ thứ chuyện, hơn cả. Như, các đấng bậc thuộc nhóm Giảng Thuyết Tin Mừng 
nhóm chủ trương Tái sinh, hoặc nhóm tin vào Phúc Âm một cách rất triệt để, vẫn là 
những người tin nhiều hơn mọi người. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng: 
người chuyên chăm đạo đức ở Mỹ tuy mang tiếng là bảo thủ nhưng lại ít tin vào những 
chuyện thần bí/kỳ dị bằng những người tự cho mình là người thông thoáng/phóng 
khoáng về Đạo. Trong khi đó, thì đám vô thần hoặc người không mấy đạo đức lại thua 
xa về chuyện dễ tin dị đoan. Các nhà nghiên cứu nói: điều này cho thấy không phải tôn 
giáo chung chung mà là lối sống đạo theo kiểu cổ mới có thể loại được tính dị đoan, mê 
tín nơi nhiều người.” (x. bđd) 
 
            Năm 2008, một số nghiên cứu gia Đại học Scripps-Howard ở Ohio, Hoa Kỳ thực 
hiện khảo sát cho biết: 
 
“Người thường xuyên đi nhà thờ, nhóm chủ trương Tái sinh cũng như nhóm Giảng 
Thuyết Tin Mừng lại ít tin vào vật lạ hành tinh đến từ đâu đó. Các vị này cũng chẳng tin 
vào những chuyện như bảo rằng: “người hành tinh lạ” thông minh hơn người trái đất, 
nên chắc chắn ít dính dấp đến chuyện tôn giáo.” (x. bđd) 
 
            Ngoài ra, ở Anh nhiều người xem báo thấy có nhà vật lý tên là David Tyler đã 
phản ứng đối với những ai cho rằng những vị chuyên chăm đi nhà thờ/nhà thánh sẽ bịu 
nhiều hậu quả xấu xa. Nhà vật lý này từng tuyên bố: 
 



“Ngày nay, ta thấy nhiều nhà vô thần ủng hộ người có lập trường riêng về vũ trụ. Tuy 
vậy, cũng nên hỏi: những người như họ thực hiện được bao nhiêu cuộc khảo sát không 
thiên vị? Cũng giống như nhiều nhà nghiên cứu khác, các vị này cũng nên coi lại quan 
điểm của mình mà tham gia biện luận với người khác quan điểm hoặc đối chọi mình. 
Nhiều dấu hiệu cho thấy không được mấy người từng làm thế. Học giả Shermer, nhà 
khảo sát nghiên cứu về những người có tánh dị đoan mê muội đủ mọi thứ chuyện 
thường không tương tác với người chỉ tin những gì có chứng cớ mà thôi. Học giả 
Grayling có lần xem xét nhận định của nhà khảo sát Shermer thấy rằng: tưởng cũng nên 
khen học giả Shermer về những nhận định của ông. Và thông điệp của ông được 
chuyền xuống cho dân thường nào có cơ hội tìm hiểu để họ thấy rằng các phân tích như 
thế rất ư là sai quấy.” (x. bđd) 
 
            Cuối cùng, thì mọi người đều nhận ra là: có khích bác hoặc kình chống cho lắm 
các thói quen và niềm tin rất đạo của những người sống đời đạo đức, thì người kình 
chống khích bác như thế nay đếm được bao nhiêu. Phải chăng những vị này chỉ nhân 
danh khoa học hoặc kiến thức rất cao để khoả lấp chuyện mình cũng tin tưởng vào mọi 
chuyện như người bình dân, thôi. 
            Nói cho cùng, có mê tín/dị đoan hay không vẫn là lựa chọn của mỗi người. Lựa 
chọn đó, tin tưởng nọ, đâu nào dính dự gì ai. Chỉ thành chuyện, nếu người cả tin vẫn cứ 
tin chuyện này chuyện khác rất rối bời, để rồi không hành xử cho đúng đạo làm người 
như giới văn minh/lịch sự, thôi. 
            Chỉ thành vấn đề cho người tin vào Đạo Chúa, khi họ không nhớ rằng đấng 
thánh nhân hiền từng dặn dò và nhủ klhuyên như sau: 
 
                                    “Xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, 

lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, 
sống trong gian ác và ganh tị, 
đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau. 
Nhưng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, 
đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. 
Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, 
nhưng vì Người thương xót, 
nên Người đã cứu chúng ta 
nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, 
để chúng ta được tái sinh và đổi mới.” 
(Ti 3: 3-5)        

            
            “Tái sinh, đổi mới” phải chăng đó là: sống hiền lành, thương yêu giùm giúp cả 
những người vẫn cứ dị đoan/mê tín như xưa. Đổi mới và tái sinh, có phải là: sinh lại 
trong Thánh Thần, nhờ phép rửa. Rửa sạch, khỏi mọi tì vết rất lỗi tội hoặc lối sống chịu 
ảnh hưởng từ người khác, mà còn tẩy hết quan niệm cho rằng: người khác là đồ bỏ, chỉ 
vì những người đó tin vào chuyện lỉnh kỉnh, dị đoan rất mê đắm. Và, như Đấng thánh 
hiền từng khuyên, thì dù có tin hay không mà cứ sống trong ghét ghen, và đố kỵ thì đó 
mới là những “rác rưởi” của đời người và đời mình, rồi.  
            Mê tín hay không. Dị đoan hay không, là động thái của người sống ở đời có lời 
ca dễ hát như:                  
                                    “Đôi khi em muốn tin 

Đôi khi em muốn tin 
Ôi những người ôi những người 
Khóc lẻ loi một mình.     



            Khóc ...lẻ loi một mình.” 
            (Phạm Đình Chương/Thanh Tâm Tuyền – bđd) 
 
            Nói về những khác biệt ở niềm tin, bần đạo nhớ chuyện của bạn bè/người thân, 
đôi khi thấy lấn cấn mỗi lần nghĩ đến chuyện tử vi/tướng mạo cứ lạo xạo trong đầu, thật 
khó bỏ. Có lần bần đạo liên tưởng đến câu hỏi của một vị trưởng lão bảo rằng: ông tự 
bấm số tử vi thấy con trai mình sau này trở thành linh mục nổi đình đám… Làm thế chắc 
cũng không có tội có lỗi gì thì phải? Có thể là khi nói thế, cụ không tin gì cho lắm. Nhưng 
ngày nay, ở chốn trên cao cùng Chúa ngó xuống, cụ ắt thấy chuyện tin hay không vào 
tử vi đẩu số hay tướng mạo cũng để lạo xạo cho vui, qua ngày đoạn tháng, chứ làm sao 
tin như kinh Tin Kính được. 
            Nghĩ là nghĩ thế, bần đạo mình chẳng dám thêm thắt dù chỉ một lời bàn rất “Mao 
Tôn Cương” vẫn thường khiếm khuyết. Chỉ dám về với thơ văn/truyện kể để cho qua đi 
những thời khắc rất linh tinh, chuyện mình/chuyện người, có thế thôi. Chuyện mình thì 
ít, chuyện người làm sao kể ra cho hết. Tựa hồ như câu truyện kể ở dưới chỉ để nói lên 
rằng, tất cả chỉ luận phiếm với phiếm luận, dù chỉ phiếm loạn con cào cào, hay châu 
chấu, rồi thôi.  
            Truyện kể, là để minh hoạ tình tiết của người kể đã và đang nhập vai, như ở 
dưới: 
                        
                        “Truyện rằng: 
Tôi mới chuyển về nơi ở mới này, đã phát hiện ra rằng: cứ gần nửa đêm đang ngon giấc 
điệp, tôi lại bị đánh thức vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở lầu trên và cả tiếng chân lộp cộp 
rất khó chịu. 
 
Nhiều ngày tiếp theo sau đó, tiếng đóng cửa và tiếng dép lẹp xẹp vào đúng giờ khắc ấy 
khiến tôi không sao chịu nổi nỗi bức bách đó. 
 
Mẹ tôi thấy vậy bèn khuyên: ''Con à, mẹ con mình mới đến chưa biết ất giáp gì, con 
đừng vội vã trách móc một ai, kẻo mất lòng chòm xóm nhé''.Tôi đem chuyện này tâm sự 
cùng một số người hàng xóm. Có người khuyên mẹ con tôi: '' Bà và chị cố mà chịu đựng 
tiếng cửa đóng cùng tiếng chân đi nặng nề một thời gian. Chắc cũng không lâu đâu!'' 
 
Rồi người ấy tiếp: 'Nửa năm trước, có một người cha bị tai nạn xe cộ qua đời; người mẹ 
bị bệnh ung thư, nằm liệt giường, không đi lại được. Tiếng đóng cửa đó là của người 
con về đây chăm sóc mẹ mình. Hoàn cảnh của họ thật đáng thương, xin bà và chị thông 
cảm cho họ!' Cậu thanh niên chỉ độ 16 tuổi thôi. Nên tôi tự nhủ: ''Trẻ người non dạ, thôi 
thì mình cũng cố mà chịu đựng một thời gian''.Thế nhưng, tiếng đóng cửa cứ tiếp tục 
ngày một mạnh, đến khó chịu, khiến tôi phải lên lầu nhắc nhở họ. 
 
Cậu bé ra mở cửa, thấy tôi, cậu vội xin lỗi: ''Xin Dì thứ lỗi cho, cháu sẽ cố cẩn trọng 
hơn.' Thế nhưng, cứ mỗi lần tôi vừa thiu thiu được vài phút, tiếng đóng cửa ầm ầm kia 
lại trổi lên đập vào màng tang tôi như một thách thức, rất bức bách. 
 
Mẹ tôi thấy vậy lại bảo: 'Thôi. Ráng chút nữa đi con, có lẽ rồi cũng quen! Từ từ thì họ 
cũng sửa được thói quen xấu ấy!'' Khoảng tháng sau, đúng như lời mẹ tôi nói, tiếng 
đóng cửa kia đột nhiên biến mất. Tôi lên giường nằm cứ nín lặng mà lắng tai nghe xem 
có gì xảy đến khác trước không, thì thấy tiếng khép cửa nhỏ hơn và bước chân người đi 
lại cũng nhẹ nhàng hơn trước. Tôi bèn nói với mẹ: 'Mẹ nói quả có đúng! Bây giờ không 
còn tiếng động ồn ào như trước nữa''. Nhưng, bất chợt tôi thấy hai mắt mẹ tôi ngấn lệ. 



Mẹ tôi nghẹn ngào bảo: ''Con ạ! Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi, tội nghiệp cho thằng 
bé, ban ngày đi học, đêm đến quán ăn chạy bàn, nó cố gắng làm thêm để kiếm tiền 
chữa chạy cho mẹ, nhưng bà vẫn không khỏi''.Trong tình hàng xóm, tôi sắp xếp thời 
gian viếng xác người phụ nữ ấy. Gặp tôi, cậu bé cúi thấp đầu, tiến đến bên tôi rồi nói : 
“Dì ạ ! Nhiều lần cháu làm Dì mất ngủ, cháu xin Dì tha lỗi!'' 
 
Rồi cậu ấy nói trong tiếng nấc: ''Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, nghe 
không rõ, sở dĩ cháu phải đóng cửa thật mạnh để mẹ biết là cháu đã về, có thế bà mới 
an tâm đi ngủ. Nay mẹ cháu không còn nữa, Dì ạ!” 
 
Nghe chuyện, tôi bỗng cảm thấy như bị ù tai, giòng lệ từ hai khóe mắt tôi bỗng tuôn trào 
xuống. Tôi thấy mình thật vô tâm, thiếu cảm thông hoàn cảnh của người khác. Cảm 
thông là chuyện tối rất cần trong mọi quan hệ. Và, lòng khoan dung là quà tặng quí giá 
nhất trên đời. Cảm thông với những người sống khác mình. Thông cảm với người tin vào 
những điều ngược lại với mình. Với khoa học tiên tiến. 
 
Cầu mong mọi người luôn hướng về nhịp đập của trái tim quảng đại. Của, tấm lòng vị 
tha, nhân ái, vượt qua được mọi suy nghĩ tầm thường, để mặc lấy cho mình tâm tình yêu 
thương mà Tạo Hóa ban tặng riêng cho '' Con Người. Ở mọi thời!''. 
 
            Cuối cùng, chắc hẳn người người đều nhận ra một điều rất dễ thấy và cũng dễ 
hiểu, đó là: có hai thứ trong đời người mà người đời chẳng thể nào vứt bỏ nó đi được: 
trước nhất, là nền khoa học; và thứ đến, là niềm tin. Khoa học, dù là khoa học dân gian 
hay khoa uyên bác cũng vẫn tiến về phía trước, không thoái lui. Còn niềm tin, lại đi 
ngược về những gì mình nhất quyết mang vào người trong quá khứ. 
            Niềm tin của con dân nhà Đạo phải luôn vững mạnh. Còn, tin vào chuyện bói 
toán/tử vi/tướng số, thật khó mà bỏ nó, chi bằng cứ dùng nó rồi hoàn thiện, cũng có 
sao. Hoàn thiện rồi, sẽ thấy mình hạnh phúc sướng vui. Vui sướng và phúc hạnh, để từ 
đó ta lại sẽ cùng người nghệ sĩ ra đi mà ca hát. Hát những lời cay đắng, rất như sau: 
 
“Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt  
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất  
Và tiếng hát và nước mắt.  
Đôi khi em muốn tin  
Đôi khi em muốn tin  
Ôi những người! ôi những người!  
Khóc lẻ loi, một mình.  
Khóc, lẻ loi một mình.” 
(Phạm Đình Chương/Thanh Tâm Tuyền – bđd) 
 
            Tắt một lời và cũng là lời cuối cho bạn và cho tôi, là: dù tin hay không tin vào 
khoa học hay bói toàn, vẫn cứ đừng “Nhắm mắt! và nhắm mắt!” dù chỉ “tìm một thoáng 
hương xưa”, “đường cũ:, hoặc “gặp người xưa ước mơ”…  Bởi, cứ nhắm như thế thì bao 
giờ mà gặp và thấy, nơi cuộc đời của bạn và của tôi, cũng rất hiền. 
 
            Trần Ngọc Mười Hai 
            Xưa nay vẫn mở to đôi mắt 
            vẫn cứ đi tìm mà chưa gặp 

Đấng mình thờ phụng và yêu thương 
nhưng vẫn tin rằng ngày sẽ đến 



cũng chóng thôi. 

               
 
 
  

19. “Ơn em thơ dại từ trời,” 

“theo ta xuống biển vớt đời ta trôi.” 
(Từ Công Phụng  - Ơn Em) 

(Kh 3: 20) 
            Phải chăng “ơn em” còn là ý tưởng của nhà thơ kiêm nghệ sĩ viết nhạc họ Từ? 
Hay là, tư tưởng của nhà Đạo hết còn thơ như bần đạo đây, bao năm đi Đạo cũng đã 
cảm nghiệm điều đó, một đôi lần. 

Cảm nghiệm, gồm xúc cảm và kinh nghiệm về tháng ngày dài những viết và lách 
dăm ba chuyện dông dài đầy những “phiếm”, mà bạn đọc nọ vốn là trưởng ban/ngành 
đoàn thể ở nhà thờ vùng Tây Nam Sydney đã nhận xét: “Tôi có đọc bài ông này viết trên 
nguyệt san Dân Chúa Úc Châu, thấy nó “chả ra làm sao”!” 

Vâng. đúng thế. Có lẽ cũng chả ra làm sao hết! Bởi, tất cả chỉ là những cảm và 
nghiệm về chuyện phiếm “chẳng ý nghĩa” khi nghiệp viết lách của bần đạo vẫn cứ “theo 
ta xuống biển vớt đời ta trôi.” Vâng. Bần đạo nhiều lúc thấy mình cũng như những người 
theo nhau xuống biển đời đen ngòm để “vớt đời ta trôi!” mà thôi. Kỳ thực, lại vớt được 
cả ơn “mưa móc”, tựa hồ tác giả vẫn còn hát: 

 
“Ơn em dáng mỏng mưa vời 
Theo ta lên núi về đồi yêu thương. 
Tạ ơn em. Tạ ơn em.” 
(Từ Công Phụng – bđd) 
 

            Vâng. Bần đạo lại cũng nghêu ngao hát chữ “Tạ ơn Em! Tạ ơn Em!” cả khi cảm 
nghiệm về những phản hồi  bảo mình “chả ra làm sao” nhưng vẫn cảm tạ, trân trọng và 
xem đó là “ân lộc” khi có bạn đọc và bạn-không-đọc bài mình viết. Cảm tạ cả những ý 
kiến ở trên và ở bên dưới: 
 
            “Thưa anh Tá thân mến, 
Chị Mai nói là sách của anh khô khan và khó nuốt, mà Thảo đây đọc thấy vui lắm vì nó 
cho Thảo biết nhiều chuyện mà Thảo không biết. Thảo đọc tới bài số 9 trong tập sách số 
6 của anh rồi. Có điều là Thảo không hiểu được hết, nhưng có thể là do tiếng Việt của 
Thảo không giỏi chứ không phải tại anh viết “khô khan” và “khó nuốt” đâu. Cám ơn anh 
thật nhiều đã cho Thảo sách của anh để Thảo được học hỏi thêm.” (Trích điện 
thư  08/7/2012 của người bạn tên Thảo Nguyễn) 
 

Điện thư hay “thư điện” vẫn là ý kiến tư riêng của một người, hoặc vài người 
từng đọc hay không đọc sách/bài của người viết đôi giòng phiếm rất “chả ra làm sao 
cả”. Điện thư hay thư điện có được từ cuộc đàm đạo nọ, là cơ hội để bần đạo cảm 
nghiệm nhiều điều. Bởi có cảm nghiệm, nên mới cả gan nghêu ngao hát tiếp giòng nhạc 
trên, lại viết thêm: 
 
“Ơn em tình những mù lòa, 
Như con sâu nhỏ bò qua giấc vùi.  
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi, 
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. 



Tạ ơn em. Tạ ơn em.” 
(Từ Công Phụng – bđd) 
 
            Hát câu “tạ ơn em, tạ ơn em” xong, bần đạo liền hồi âm cho chị bạn tên Thị 
Thảo họ Nguyễn từng có lời bộc bạch đơn thuần, mà bần đạo vẫn cứ coi mọi sự như 
“ơn em” từ trời đem đến, nên mới viết: 
            “Chị Thảo thân, 
Cảm ơn chị đã có đôi lời bộc bạch về bài viết của tôi trong tập sách “Chuyện Phiếm Đạo 
Đời” số 6. Thật ra thì, khi viết những chuyện lăng nhăng rất “phiếm” như thế, tôi đều viết 
theo tính cách thông tin, chuyển tải đến bà con nào biết khá ít về phụng vụ, giáo luật, 
giáo sử cũng như luân lý đạo đức, vv. Nói chung, là những điều mà người Đạo mình đã 
quên hoặc chưa biết… 
 
Ở đây nữa, giòng chảy thông tin hoặc vận chuyển tư tưởng không mang tính cách của 
một giải đáp thắc mắc cho ai, mà chỉ cùng nhau tạo cảm thông cốt giữ gìn tình thân 
thương trong Hội thánh, thôi. Điều quan trọng, là: tình thân thương/thông cảm cần có 
giữa người cùng Đạo chứ tuyệt nhiên không là giải đáp luật Hội thánh, có từ ngàn năm. 
Chị thông cảm cho mình nhé.” (hồi đáp của người viết để đả thông tình thân huynh đệ 
trong Giáo hội) 
 
            Hồi âm hay phản hồi, bần đạo chỉ muốn “trần tình” với bầu bạn thêm một lần rồi 
thôi. Trần tình rồi, nay lại đến với đấng bậc tầm cỡ thày dạy trong Đạo thuộc nhóm/hội 
được gọi là Công Trình của Chúa để hiểu thêm về “ơn mưa móc” rất huệ/lộc cho mình 
như sau: 
 

“Như lần trước, tôi có đề cập đế cập ở mục “hỏi/đáp” trên báo này, tờ tuần Công 
giáo Sydney về Ân lộc Chúa ban gồm hai sắc thái: ơn thánh-hoá và các ân huệ đích 
thực. Về ơn thánh-hoá, sách Giáo lý Hội thánh Công giáo có đoạn nói: “Ơn thánh-hoá 
khác với ân lộc lành thánh là ơn và huệ vốn dĩ qui về sự can thiệp của Chúa hoặc ngay 
từ đầu hoặc vẫn cứ xảy đến trong tiến trình thánh-hoá.” (x. GLHTCG đoạn 2000) 

Trong lúc ơn thánh-hoá nằm lại ổn yên nơi tâm hồn con người, thì ân lộc lành 
thánh lại tiếp tục chuyển giao mọi trợ giúp Chúa ban hầu kéo ta về gần Chúa. Cũng thế, 
trong khi ơn thánh-hoá tự nó khiến cho ta nên thánh, thì ân huệ lành thánh lại dẫn ta đến 
với Chúa để ta lại nhận thêm ơn thánh-hoá mà trở thành thánh-nhân. 

Qua ân-huệ lành thánh, Chúa giúp ta hiểu được sự thật dẫn đưa ta về với Ngài 
và hành xử sao cho phù hợp với sự thật ấy. Vì thế, ân lộc lành thánh hành xử cả trong 
tâm thức lẫn ý lực. Thánh Âu Tinh từng bảo rằng ân lộc lành thánh ấy tạo nên “không 
chỉ mỗi điều là ta khám phá ra được những gì phải làm mà cả đến việc phải làm những 
gì mình khám phá ra nữa; không chỉ những gì ta tin rằng mình đã được yêu mến mà còn 
phải yêu mến những gì mình tin nữa.”(x. Sách viết về Ơn Thánh Chúa, chương 12) 

Ân huệ Chúa ban, đến với mọi người. Thế nhưng ta vẫn có quyền tự do ứng đáp 
lại ân huệ ấy hay không. Cũng tựa như trời mưa tuôn đổ thật nhiều nước uống cho trái 
đất và nhờ đó tặng ban sự sống cho mọi loài, nhưng con người vẫn có tự do làm máng 
hứng hay làm mái chặn cho khỏi ướt đầu từ chối mọi lợi lộc từ giòng chảy đó. Chính đây 
là sự tương tác bí nhiệm giữa ân lộc và tự do của con người, trước ân và lộc đó. 

Khi con người đáp ứng với ân lộc Chúa ban rồi từ đó thực hiện ý định của Chúa, 
họ sẽ tăng trưởng sự lành thánh và tồn trữ ân và lộc đó trong phần sâu thẳm đáng giá 
của họ trên thiên quốc. Còn nếu họ ngoảnh mặt làm ngơ như người điếc lác thì họ sẽ để 
mất cơ hội bằng vàng và có thể lại càng xúc phạm đến Chúa qua tội lỗi.” (x. Lm John 
Flader, Question Time, The Catholic Weekly 24/6/2012 tr. 11)         



 
            Nói như đấng bậc thày dạy về đạo đức, cũng là nói như thánh nhân khi xưa vẫn 
từng bảo: 
 
                        “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. 

Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, 
thì Ta sẽ vào nhà người ấy, 
sẽ dùng bữa với người ấy, 
và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.” 
(Kh 3: 20) 
 

            Nói theo nghệ sĩ ngoài đời, bằng giòng nhạc, lại nói khác. Có khác lắm, chỉ như 
sau: 
 
                        “Ơn em ngực ngải môi trầm 

Cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan. 
Ơn em hơi thoảng chỗ nằm 
Dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơị 
Tạ ơn em. Tạ ơn em.” 
(Từ Công Phụng –bdd) 

 
            Thật ra, khi người nghệ sĩ viết lên giòng nhạc “Ơn Em” trên, ông nói không khác 
nhà Đạo. Bởi thế nên, trong lần ghé bến Sydney năm 2012 gặp đồng hương từng 
nguyện cầu cho ông “tai qua nạn khỏi” cơn bạo bệnh, để nhận lãnh ân lộc Trời ban. Kết 
quả là, ông đã qua được cơn bệnh hiểm nghèo đến chết được, để rồi hôm ấy ông lại hát 
thêm nhạc bản chép ở trên, chứng tỏ ông cũng được “Ơn Em” tuyệt vời ấy, Nên, giòng 
nhạc những ân và lộc đó, vẫn cứ chảy trong lòng người, như: 
 
                        “Ơn em, dáng mỏng mưa vời, 
                        Theo ta lên núi, về đồi yêu thương. 
                        Tạ ơn em. Tạ ơn em.” 
                        (Từ Công Phụng – bđd) 
 
            Không cần biết, ai đó một khi đã qua được cơn khó, có ngồi lại nói lời “Tạ ơn 
Em” hay không. Cũng không cần bảo, và cắt nghĩa cho người người hiểu thế nào là ân 
là lộc. Tưởng, cũng nên nghe thêm đấng bậc tầm cỡ thày dạy, lại nói thêm về ân và lộc, 
rất như sau: 
 

“Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo lại cũng có chương/đoạn nói thêm về các loại 
ân lộc lành thánh khác, như: ơn nhận lãnh bí tích, ân lộc theo tình trạng được ơn làm 
đẹp lòng Chúa và ơn đặc sủng Chúa riêng ban. 

Về ơn huệ đầu, ta được biết là mọi bí tích đều dẫn về ơn thánh-hoá tức ta được 
phép san sẻ sự sống với Chúa. Đồng thời còn được Chúa phú ban ơn đặc biệt nhận 
lãnh các bí tích. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo mô tả ơn nhận lãnh bí tích như “quà 
tặng đích thực cho mỗi bí tích Chúa ban ơn.” (x. GLHTCG đoạn 2003) 

 Thánh Tôma Akinô trong cuốn Tổng Luận Thần Học có viết: Các phép Bí tích 
Chúa ban là để thêm vào với ơn thánh-hoá, sự trợ giúp thánh thiêng nào đó để ta đạt 
đến mục tiêu của bí tích lành thánh” (x. Tổng Luận Thần Học quyển 62) mà thánh nhân 
gọi đó là ơn nhận lãnh bí tích. 



Vì thế nên, ơn nhận lãnh bí tích là ơn đặc biệt cho mỗi bí tích gia dĩ giúp mọi 
người đạt mục đích của mỗi bí tích. Có thể coi đó như sự hướng dẫn cuộc sống siêu 
nhiên của mỗi người về với mục đích của bí tích ấy. Ơn nhận lãnh bí tích chuyển đến 
cho ta sự trợ giúp từ Đức Chúa mà con người cần có để thực thi bổn phận và quyền lợi 
có được từ mỗi bí tích. 

Cộng thêm vào với ơn nhận lãnh bí tích, là tình trạng của ơn lành làm đẹp lòng 
Chúa. Bằng ngôn từ này, Hội thánh muốn ám chỉ ơn lành đặc biệt Chúa phú ban cho 
con người khi ở vào tình trạng nào đó trong đời ngõ hầu giúp họ thực thi các bổn phận 
của mình trong tình trạng đó. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo có nói rằng: các ân 
lộc này “đi theo với việc thực thi mọi trách nhiệm trong đời tín hữu Công giáo và các tác 
vụ trong Hội thánh Chúa.” (x. GLHTCG đoạn 2004) 

Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng trích dẫn lời thánh Phaolô tồng đồ vẫn 
từng bảo: 

“Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho 
mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn 
phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. 
Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì 
vui vẻ mà làm.” (Rm 12: 6-8) 
 

Xem như thế, thì các vị như nhà giáo, hiệu trưởng của các trường, những vị hiến 
thân phục vụ người nghèo, Bề trên các Dòng tu, linh hướng, cha mẹ con trẻ, vv. đều cần 
đến ân lộc đặc biệt để giúp họ hoàn thành bổn phận và công tác trong tình trạng sống 
của chính mình. 

Cuối cùng thì, sách Giáo lý Hội thánh Công giáo lại cũng viết: “ân lộc đặc biệt 
còn gọi là “đặc sủng”, tức ngôn từ bên tiếng Hy Lạp được thánh Phaolô sử dụng mang ý 
nghĩa của một “đặc ân”, thứ quà tặng “nhưng-không”, “lợi lộc”. Và, sách Giáo Lý Hội 
Thánh Công Giáo coi “đặc sủng” ấy như quà tặng lạ lùng mà người nào đó có được nhờ 
miệng lưỡi là còn bảo: tất cả mọi ơn lành “đặc sủng” đều hướng về ơn lành thánh-hoá 
được tặng ban vì ích chung của Hội thánh” (x. GLHTCG đoạn 2003). 

Ngoài ra, còn nhiều đặc sủng khác dễ thấy hơn, đó là: đặc ân trong giảng dạy, 
lòng độ lượng cho người nghèo, vv… Tắt một lời, tất cả là quà tặng từ Chúa để con 
người tự thánh hoá bản thân, chứ không phải để mình cao ngạo, tự mãn. (x. Lm John 
Flader, Question Time, The Catholic Weekly 01/7/12 tr. 12) 
 
            Đích thực là như thế. Như thế, có nghĩa là bần đạo đây đồng ý với đấng bậc 
thày dạy để bảo rằng: ân lộc vẫn là và còn là “ơn em thơ dại từ Trời”, thứ quà tặng Trời 
ban rất “nhưng-không” để người nhận biết mà “tạ ơn Em”, tạ ơn Người, trong đời. 
            Để minh hoạ cho cuộc đời có khá nhiều quà tặng từ Người và từ Trời, xin đề 
nghị bạn/đề nghị tôi, ta đọc thêm một truyện kể để thư giãn và từ đó biết “tạ ơn (người) 
Em” của bạn và của tôi, như sau: 
 

“Cô gái nọ còn trẻ, vừa dời nhà đến khu vực khá mới. Vừa đến nơi, cô đã phát 
hiện ra bà hàng xóm nhà mình là một phụ nữ goá chồng, cũng nghèo, lại sống với hai 
đứa con nhỏ. 

Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ bèn lục ngăn kéo bàn lấy 
nến ra thắp sáng căn phòng. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé nghèo con 
bà hàng xóm. 

Nó hồi hộp hỏi: 
-Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ? 



Cô gái trẻ nghĩ: “Nhà nó nghèo đến nỗi nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà 
nó một lần, lần sau nó lại sang xin nữa cho mà xem!" Nghĩ thế rồi cô xẵng giọng lạnh 
lùng nói: 

-Không có!" 
Cô định đóng cửa lại thì đứa bé nghèo hàng xóm bèn mỉm cười nói: 
-Cháu biết ngay là nhà cô không có nến mà!" 
Nói xong, nó chìa hai cây nến ra và nói: 
-Mẹ cháu với cháu sợ cô sống có một mình, đã cúp điện lại không có nến, nên 

bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm nè" 
Cô gái sững sờ không nói được một lời “tạ ơn” trước cử chỉ quá đẹp của đứa 

bé…” 
 

Truyện kể đơn giản là thế. Nhưng ở đây, lại có thêm lời bàn của người kể, như 
sau: “Sống trong đời, đôi lúc ta cũng có những cảm nghiệm hệt như thế. Con người, dù 
sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có thế nào đi nữa, họ vẫn cần sự quan tâm, an 
ủi từ ai đó. Bởi thế nên, cũng đừng bận tâm chuyện vị kỷ chỉ bo bo lo cho mình mà thôi, 
nhưng hãy lắng nghe âm thanh vang vọng của cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ không 
trở nên tồi tệ, nhưng ngược lại nó sẽ đẹp biết chừng nào khi ta nghĩ đến người khác mà 
cho đi. Cho đi chứ không đòi hỏi điều gì, dù chỉ một lời tạ ơn. Vì khi cho, tức mình đã 
nhận được thứ gì đó rồi. Có thể là ơn trời. Ơn người, cũng tốt thôi! 

Nếu là ca sĩ hay người viết nhạc, hẳn bần đạo cũng lại hát lên lời ca đầy ý nhị 
như sau: 

 
“Ơn em tình những mù lòa, 
Như con sâu nhỏ bò qua giấc vùi.  
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi, 
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau. 
Tạ ơn em. Tạ ơn em.” 
(Từ Công Phụng – bđd) 
 
            Hát thế rồi, bần đạo nay lại nghĩ thêm: cuộc đời mình cũng chả “ra làm sao cả”. 
Và, chỉ “ra thế nào” khi tôi và bạn, ta biết hành xử như em bé trong truyển kể ở trên để 
minh hoạ cho lời “tạ ơn Em”. Hoặc như người kể truyện chỉ muốn nhắn bảo bạn và bảo 
tôi rằng: dù tư tưởng của tôi và của bạn hoặc ý nghĩ của ai đó dù “chả ra làm sao cả”, 
cũng vẫn xin tạ ơn đời, tạ ơn người, “tạ ơn Em” vì chính Em mới là người từng nhắc 
nhở bày tôi đây là người dù viết nhiều nhưng vẫn biết và vẫn vui lòng chấp nhận rằng 
chuyện phiếm của mình có thể cũng “chả ra làm sao” hết. 
            Và dù thế, vẫn cứ xin tạ ơn người, “tạ ơn Em”, tạ ơn bầu bạn. Vì “Em” và bầu 
bạn là người đã cho tôi biết điều đó, nên rất mừng. 
 
            Trần Ngọc Mười Hai 
            Từng biết mình “chả ra làm sao cả” 
            nhưng vẫn cứ xin phiếm lai rai, phiếm dài dài 

để còn hát bài “ơn em thơ dại từ trời”, cũng rất “phiếm” 
 20. “Ru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn” 
“Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm” 

“Trên mùa lá xanh, 
“ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm ”  

 (Trịnh Công Sơn – Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng) 
  



  
(Mt 6: 5) 
            Một lần nọ, có một bạn gọi điện về hỏi bần đạo: sao truyện phiếm của anh lúc 
nào cũng thấy trích cả thơ lẫn nhạc ngoài đời, như lời ru? Ru cho lắm, người đọc đi vào 
chốn ngủ vùi, rồi “thăng” cho mà xem. Nghe bảo thế, bần đạo đây chả dám thốt lên lời 
mà “thanh minh thanh nga” về đường lối vẫn rất phiếm. Khi về nhà, lục lọi bộ nhớ khá 
cũ kỹ để trả lời/trả vốn, bần đạo lại gặp được câu hát ru của nghệ sĩ họ Trịnh cứ văng 
vẳng bên tai: 
  
  
                                    “Thôi ngủ đi em, 
                                    mưa ru em ngủ, 
                                    tay em kết nụ nuôi trọn một đời, nuôi một đời người. 
                                    Mùa Xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi.” 
                                    (Trịnh Công Sơn – bđd) 
  
  
            Có ru hay không, thì người em mình đâu nào đi vào chốn dễ ngủ. Ngủ vùi, ngủ 
gục hoặc vẫn cứ “trắng con mắt đen”, nên người em mình đâu nào muốn nói chỉ một lời 
ru, như nghệ sĩ cứ hát: 
  
  
                                    “Còn lời ru mãi, 
                                    Vang vọng một trời. 
                                    Mùa xanh lá vội, ru em miệt mài. 
                                    Còn lời ru mãi, còn lời ru hoài, 
Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
  
  
            Hồi thập niên ’60, bần đạo nghe đài thấy có vị cứ hát đi hát lại mãi một lời ca rất 
dễ ru hồn người vào chốn ngủ vùi với ngủ gục ở nhà thờ mà nhiều đấng thánh rất ít 
thấy. Gật gù đồng ý ở nhà thờ, đâu có là động thái những ngủ vùi hay ngủ gục. Có gật 
gù đồng ý tí chút, cũng chỉ là động thái ngủ gà ngủ gật ít phút giây đến khi đức thày 
chấm dứt bài chia sẻ, sẽ tỉnh ngay thôi. Nói thế nghĩa là: dân con nhà Đạo ngồi nghe 
dức thày giảng giải dù rất hứng, vẫn thấy cái gì đó rất không ổn, nên mới như vậy. 
  
            Sống Đạo chốn chợ đời, cũng có điệu ru cho dễ ngủ ở bài chia sẻ tuy không 
khô, nhưng sao đầu óc người nghe vẫn cứ “đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt”. Vì mỏi 
mệt, nên kịp khi tỉnh giấc điệp có lời ru nhẹ, đã thấy khác. Khác nhiều nên biết sợ, bèn 
thư về đức thày ở Sydney nhờ giải đáp nỗi thắc mắc xem như thế có là lỗi/tội gì không? 
  
            Hỏi, là hỏi thế chứ đức thày nhà mình quyết nhận lời mà giảng giải những điều 
từng nói rất nhiều nhưng chưa thông. Vì người hỏi vẫn chưa thông, nên hôm nay đức 
thày lập lại những điều mình vẫn nói và nói chứ không ru, cho dù đó có là ru ngủ hay “ru 
em từng ngón xuân nồng” bằng những lời như sau: 
  
  
“Câu hỏi của anh/chị, là một trong những thắc mắc mà nhiều người còn để trong đầu, dù 
từng có rất nhiều đấng bậc trả lời khá xuyên suốt. Theo tôi nghĩ, thì vấn đề anh/chị đặt 
ra rất dễ trở thành cố tật mà nhiều vị nay vuớng mắc. Gọi là cố tật, hay thói quen cứ bối 



rối về những lo ra, chia trí rất khó nghĩ. Lo ra, là thành phần có sẵn nơi bản chất con 
người. Gọi là lo ra hay chia trí, chỉ là những xao lãng/đãng trí như động thái dẫn vào 
tưởng tượng mang cho ta ý tưởng hoặc hình ảnh khác những gì ta đang tập trung, tìm 
kiếm. 
  
  
            Là dân thường ngoài đời, chắc bạn và tôi, ta sẽ cứ là hay chạy đến với thi ca/âm 
nhạc mà hát và hò, để có bạn đạo nào đó lại sẽ cho rằng mình vẫn cứ lo ra, sa đà nhiều 
chia trí. Thật ra thì, có đãng trí lo ra hay không, cũng chỉ để thư giãn đôi phút mỗi khi 
nghe bài chia sẻ nào cao siêu, nhiệm màu nên mới chán. Thế nên, có bạn đạo lại phút 
chốc quay về với lời ca như bài ru ở dưới, hát rằng:    
  
  
                        Ru mãi ngàn năm, từng phiến môi mềm, 
                        Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm. 
                        Cho vừa nhớ nhung, có em dỗi hờn 
nên mãi ru thêm ngàn năm.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
  
  
            Sợ có dỗi hờn ở đâu đó, nay bần đạo đây xin quay về với lời đáp của đức thày ở 
nhà Đạo rất Sydney lại phán tiếp: 
  
  
“Càng lo ra/chia trí nhiều, ta càng bận rộn rất không ít. Bận đến độ, ta ít đi vào chuyện 
vãn với Chúa trong nguyện cầu hơn là khấu láo chuyện vãn huyên thuyên không dứt với 
bạn cùng sở hoặc với những giải khuây, ngay khi ngủ. 
  
  
Việc trước tiên ta có thể làm được để ngăn chặn, là tự ra biện pháp kỷ luật cho những 
chuyện tưởng tượng đi ra ngoài mục tiêu cầu nguyện. Nếu cứ để nó chạy rông như ở 
chỗ không người mỗi khi ta làm việc hay nghỉ ngơi hoặc chuyện vãn với người nào, thì 
chuyện dễ thấy nhất là ta sẽ khó mà kiểm soát được nó trong lúc cầu nguyện. Chuyện 
này có nghĩa là, ta phải nỗ lực mà tập trung tư tuởng vào những gì mình đang làm mà 
quên đi những điều làm ta đãng trí. Một khi ta quên nó đi, thì chắc chắn nó sẽ bỏ đi, 
không quấy rầy nữa. 
  
  
Ngược lại, nếu ta cứ để đầu óc đi đây đi đó mà lo ra chia trí mỗi khi nó xuất hiện, thì 
chẳng chóng thì chày ta sẽ mất đi hiệu năng/ý chí, lãng phí nghị lực và đầu óc sẽ bị sói 
mòn hoặc tản mác đi nơi khác. Chính vì thế, ta nên học cách tập trung đầu óc vào 
những điều mình đang làm và quên đi mọi đãng trí, với lo ra. 
  
  
Kỷ luật tâm thần ta đạt được theo cách này sẽ giúp ta nhiều thứ, cả việc tập trung mà 
nguyện cầu nữa. Nói đến lo ra đãng trí khi cầu nguyện, là bao gồm nhiều hình thức cầu 
nguyện, trong đó có cả chuyện suy tư tụng niệm, lần chuỗi hạt Mân Côi, dự Tiệc Thánh 
Thể, hoặc đọc các bài sách thánh, lẫn tu đức… 
  
  



Điều cần nhớ, là: lo ra và đãng trí tự nó không là tội. Mà là, thành phần của tình trạng 
sống nơi con người, tức hoa trái của óc tưởng tuợng. Chúng có thể làm cho ta bị phân 
hoá như dịch tễ như thể đàn nhặng cứ bay loanh quanh bên mình, vào mọi lúc. Thế 
nhưng, một khi ta không tình nguyện định cư nơi đó, thì cũng chẳng sao, cũng chẳng là 
tội. Cả khi đầu óc ta bị lôi kéo ra khỏi công việc mình đang làm, dù trong phút chốc có 
định cư nơi chia trí, nếu không ý thức hoặc tình nguyện, cũng chẳng là tội. 
  
Nhưng nếu ta cứ để cho những chuyện lo ra/đãng trí nán lại dù trong chốc lát rồi chủ 
tâm mở cửa tâm hồn cho nó ngự trị, như đang lúc lần chuỗi Mân Côi mà lại tạt ngang 
chia trí, thì việc này thường dẫn đến tình trạng bất hoàn chỉnh, để vụt mất lòng mình yêu 
Chúa nhất thời, chứ chưa thành tội. 
  
  
Những chuyện như thế, không cần thiết phải tỏ bày cho cha giải tội mà xưng thú. Bởi đó 
vẫn là tình trạng bình thường trong cuộc sống. Chỉ khi nào ta thích chí quyết ở lại với vụ 
việc lo ra rất thiện nguyện suốt thời gian dài, nghiêm chỉnh trong đời mình, như thời khắc 
sau khi rước Chúa vào lòng, thì đó có thể là tội. Cho nên, cách hay nhất để chống chọi 
lại lo ra chia trí là quên nó đi mà nhất mực tập trung vào chuyện nguyện cầu đang đang 
thực hiện mới được. Nếu nó cứ dai dẳng không dứt như thường thấy ở nhiều trường 
hợp, thì Chúa lòng lành biết là ta có cố gắng tập trung hướng về Ngài, thì Ngài vẫn vui 
lòng. 
  
  
Thêm nữa, nếu đãng trí lo ra cứ kéo dài không dứt lại khiến ta nói điều buồn phiền đến 
Chúa, hậu quả của việc đầu óc mình lang thang đây đó một cách không có chủ đích khi 
cầu nguyện hoặc vào giờ lễ, thì hành xử này vẫn làm Chúa vui lòng. Thế có nghĩa là, lo 
ra chia trí vẫn có thể là cách thức để nên thánh. Bởi, nó đốc thúc ta dốc toàn lực ra mà 
chiến đấu trong cuộc sống thiêng liêng. Và, nội cái cố gắng của ta thôi, cũng sẽ làm 
Chúa vui lòng rồi. 
  
  
Nếu chuyện chia trí xâm nhập lúc ta suy niệm nguyện cầu bắt ta cứ phải quan tâm đến 
những vụ việc quan trọng như đang có khó khăn trong việc giảng hoà với người nhà, thì 
cũng nên chuyển đề tài của kinh nguyện và cầu Chúa soi sáng để ta có thể giải quyết 
vấn đề đó, trong thành tựu. Thay vào đó, cũng có thể trao sự việc để Chúa lo và xin 
Ngài ban thêm cho mình nhiều ân huệ để giải quyết vấn đề, vào khi khác. 
  
  
Những khi cầu nguyện theo hình thức khác như lần chuỗi hạt Mân Côi hoặc dự thánh lễ, 
cũng đừng nên lái đầu óc hoặc tư tưởng vào chuyện lo ra chia trí hoặc cứ tự hỏi sao 
mình hay lo ra đến như thế, rồi tự chuốc lấy phiền toái hoặc càm ràm, chẳng tới đâu. 
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo có đoạn viết:  Ngõ hầu đánh gục mọi chia trí/lo ra để 
mình không bị rơi vào bẫy cạm của nó. Cần nhất là hãy quay trở về với tâm can của 
mình, bởi lo ra chia trí chứng tỏ cho ta thấy rõ mình thường dính bén vào chuyện gì. Và, 
nếu biết khiêm nhu tự hạ trước mặt Chúa để ta tỉnh thức mà đặt tình thương yêu trọn 
vẹn vào nơi Ngài sẽ giúp ta dân trọn tâm can mình cho Chúa để Ngài thánh hoá biến nó 
trở nên tinh sạch. Nơi nào có sự phấn đấu mãnh liệt, nơi đó sẽ buộc ta phải có chọn lựa 
chỉ làm tôi vị chủ nào đáng để ta phục vụ, thôi.” (x. GLHTCG đoạn #2729) 
  
  



            Với đức thày nhà Đạo rất chuyên nghiệp về chuyện đạo hạnh, ra như thế. Ra 
như thế, tức rất như là cung cách chính mạch của đấng bậc, ở trên cao. Còn, với dân 
thường ở huyện dưới, thì ra như thế cũng chưa hẳn là rất dễ để thi hành. Nói cách 
khác, với dân thường ở huyện nhà Đạo, thì chuyện đãng trí với lo ra nhiều lúc cũng 
không đơn giản như những chuyện ta bàn luận. 
  
  
            Đơn giản chuyện ở đời, là những chuyện người đời ở huyện dưới thường hay 
nói theo cung cách thơ văn, nhiều thực tế. Thực tế, như phương châm để đời, mà nhiều 
người còn nhớ đến. Nhớ, như vẫn tuởng và vẫn nhớ câu vè/câu thơ rất hạp vận mà 
người xưa thường nghe thấy, như:”Hãy nói cho tôi biết anh đọc sách nào, tôi sẽ cho 
anh/chị biết anh/chị là người thế nào”, tức là ai. Và rồi, từ lập trường đó, có người lại đổi 
thành câu tương tự:“Hãy cho tôi biết anh/chị thường hay lân la với loại thơ văn/âm nhạc 
nào, tôi sẽ bảo: anh/chị là ai, là người nào.” 
  
  
            Là ai hay lai rai người nào, đâu nào liên can đến những lo ra và chia trí? Rất 
đúng thế, nhưng nếu bạn và tôi, ta áp dụng phuơng châm trên vào lối giữ đạo hoặc sinh 
hoạt ở nhà Đạo theo cung cách rất đời mà không Đạo, ta cũng sẽ chia trí với lo ra, thật 
không ít. 
            Về lo ra và chia trí khi sinh hoạt trong lễ lạy ở nhà Đạo, bần đạo lại nhớ đến 
cung cách mà người thường ở huyện nhà Đạo nay thấy có nhiều nghi thức phụng vụ dù 
ở nhà thờ, vẫn mang tính rất đời, chứ không Đạo. Rất đời, là ở điểm: sinh hoạt tuy 
mang tính tế tự, tiệc thánh nhưng lại rất nặng phần trình diễn hơn là nguyện cầu trong 
lặng thinh, êm ả. Dù có lẽ và có thể, việc trình diễn ấy rõ ràng chỉ vụ hình thức chứ nào 
nâng lòng ta lên với Chúa. 
  
  
            Nói rõ hơn, thì nói như thế này: dù sinh hoạt tế lễ hay tiệc thánh mà sao nhiều 
người/nhiều vị cứ chủ trương “vụ hình thức” nhiều hơn nguyện cầu trong im ắng. Lặng 
thinh. Nói rõ hơn, là bảo rằng: nguyện cầu tập thể trong tiệc thánh không chỉ mỗi việc: 
kiệu rước linh đình, hay hoạt náo thánh kinh, ca và hát có trống có kèn lớn hơn lời ca và 
ý tứ, vv. Nguyện và cầu qua nghi thức phụng vụ, thật ra là cùng nguyện và cầu cho 
nhau không mang tính phô trương, đánh bóng, mà chỉ cốt nâng lòng mình về chốn suy 
tư, tụng niệm có Chúa, có anh em. Nói rõ hơn, là nói và bảo rằng phụng vụ thánh là 
phụng sự trong phục vụ có đấng thánh tập trung chung vui, nhưng không để trình diễn. 
Và, nói rõ hơn là hỏi rằng, khi cử hành phụng vụ, ta có phụng sự và phục vụ thánh hội 
trong nguyện cầu giùm giúp nâng lòng nhau lên với Chúa. Hay chỉ để phô trương chất 
giọng hoặc tài năng hiếm có, để người người trầm trồ, thích thú. 
  
  
            Nói rõ hơn, là nói nhỏ, và nói ít, nhưng người nghe nói lại hiểu nhiều để ta kiểm 
định lại cung cách thực hiện phụng vụ Đạo Chúa, sau Công Đồng Vatican 2, hay 
không? Nói nhỏ và nói ít, để rồi ta tự suy đi và nghĩ lại xem đó có là vấn đề để vấn nạn 
cộng đoàn nhỏ của ta, ở đây. Bây giờ? Nói nhỏ và nói ít, nhưng hiểu nhiều để mỗi 
người ra soát lại xem cung cách ta phụng sự và phục vụ có gì là hình thức. Bề ngoài, 
chỉ để khoa trương, trình diễn rất kỳ khú? 
  
            Nói ít nhưng hiểu nhiều, là nói theo cung cách của truyện kể, rất như sau: 
  
  



                                    “Truyện rằng: 
Thời buổi này, người trẻ và giới trẻ nói với nhau không bằng ngôn ngữ của người 
thường, theo cách thức thông thường của thường dân ở huyện làng như khi trước. 
Nhưng truyền thông/đối thoại giữa người trẻ hôm nay, lại đã ra như thế vầy. Như chàng 
và nàng, thay vì nói to nói nhỏ, lại chỉ gửi cho nhau những thông điệp/lời nhắn rất vắn tắt 
rằng: 
-Anh yêu của em ơi. Anh đang làm gì đó? Nếu đang ngủ, thì xin anh gửi cho em toàn bộ 
giấc mộng đẹp của anh đi.Anh yêu ơi. Nếu anh đang cười, thì anh hãy gửi đến cho em 
nụ cười nhẹ, rất mỉm chi được hay không?Anh yêu ơi, nếu anh đang khóc thì anh cứ gửi 
cho em những giọt nước mắt ngà, để em cũng cùng khóc với anh, cho vui… 
-Ấy ấy. Anh chẳng khóc, chẳng cười, cũng chẳng ngủ gà ngủ gật gì đâu. Chả là, anh 
đang ở nhà thờ cầu kinh. Thế, em có muốn anh gửi qua di động cho em cả chuỗi hạt 
Mân Côi những 5 sự thương, hay sự mừng. Thôi đừng gửi lời nhắn cho anh nữa làm gì, 
để anh còn tập trung suy nghĩ về năm sự vui, nhé em!” 
  
  
            Năm sự Vui, sự Thương hay sự Mừng, cũng đều là ngắm đều đọc rất nhiều 
kinh. Người trẻ ở trên dù đang đọc những kinh rất “Kính Mừng” nhưng nào đã chắc gì là 
mình đang nguyện cầu, cùng Chúa. Và, với Chúa. Bởi, nguyện và cầu, đâu phải chỉ có 
nhắn hoặc có ngắm rất nhiều sự, như: Vui, Thương, Mừng, Sáng. Nguyện cầu khá đích 
thực là nguyện và cầu như thánh nhân hiền lành ở nhà Đạo từng nhắn nhủ. Như sau: 
  
  
“Còn anh, khi cầu nguyện, 
hãy vào phòng, đóng cửa lại, 
và cầu nguyện cùng Cha của anh, 
Đấng hiện diện nơi kín đáo. 
Và Cha của anh, 
Đấng thấu suốt những gì kín đáo, 
sẽ trả lại cho anh.” 
(Mt 6: 5) 
  
  
            Như thế thì, hỡi bạn và hỡi tôi, ta cứ nghe đấng thánh hiền nhà Đạo chỉ dẫn lẫn 
khuyên nhủ. Để, có được cung cách tập trung suy tư, nguyện cầu không sao lãng. Đãng 
trí. Như vẫn nhất mực làm đẹp lòng Chúa. Đẹp lòng, hết mọi người.               
  
  
            Trần Ngọc Mười Hai 
            xin đuợc nhủ mình và nhủ người 
những lời khuyên của thánh nhân 
rất hôm trước. 

 
 

21. “Rồi mai đây, khi mình xa nhau” 
“nhớ đến nhau hoài. 

Rồi mai đây, khi tình bay xa, nhớ đến hôm nào.” 
(Nhạc Ngoại Quốc: Lo Mucho Que Te Quiero)  

(Lời Việt: Trường Kỳ: Rồi Mai Đây) 
(1GA 3: 11-12) 



 Nhớ nhau hoài, khi mình đi xa. Phải thế không? Bởi, một khi mình đã cao bay xa 
chạy, hay vĩnh viễn đi vào lòng đất rồi, thì làm sao còn nhớ/còn thương được? Thế 
nhưng, đây lại là khắc khoải lớn của người tình còn sống sót, sau vụ giết người hàng 
loạt ở Mỹ, xứ Aurora. Trong rạp hát!  

Kể cũng lạ. “Aurora”, tự nó đã là rạng đông rực sáng của mọi ngày, mang đến 
cho con người nhiều ước vọng, nhưng với 3 nữ phụ được kể ở bên dưới, thì lại khác:  
 

“Ba thiếu nữ thoát chết trong vụ thảm sát trong rạp xi-nê ở thành phố Aurora, tiểu 
bang Colorado, nhưng đã sống với những khổ đau trong tim vì bạn trai của họ đã anh 
dũng đưa mình hứng đạn thay cho chị. Tin được loan cho hay các anh Jon Blunk, Matt 
McQuinn và Alex Teves đã đưa thân làm bia đỡ đạn cho bạn gái của mình đến nỗi cả ba 
người đã bị sát thủ James Holmes bắn chết. 

Jon Blunk, cựu binh sĩ hải quân Hoa Kỳ đồng thời là nhân viên an ninh đang nạp 
đơn xin trở thành chiến sĩ biệt hải Navy Seal, đã đưa thân anh đỡ đạn cho bạn gái mình 
là Jansen Young, nay không còn nũa. 

Trường hợp của Matt McQuinn cũng dũng cảm như thế với người yêu của anh là 
Samantha Yowler và Alex Teves với bạn gái Amanda Lindgren. Nhận định của David 
Frum, bỉnh bút tờ Newsweek đã cho rằng: trong 20 năm qua, nỗ lực của nhiều người đòi 
kiểm soát việc sử dụng súng ống ở Mỹ đã không thành công. Trái lại, hiện nay, lại thấy 
có hơn ba phần tư người Mỹ muốn được quyền xử dụng súng ngắn, loại võ khí có mục 
tiêu duy nhất là giết người ở tầm ngắn. So với năm 1959, 60% dân chúng Mỹ khi ấy ủng 
hộ việc cấm lưu hành súng ngắn, ngoại trừ ưu tiên dành cho cảnh sát. 

Nhiều tiểu bang ở Mỹ lại cũng cho phép cư dân được quyền mang súng ngắn 
trong người ở bất cứ nơi đâu như: nhà hàng, quán rượu, v.v.. Rượu và súng, cũng giống 
nhau: rượu vào thì lời ra. Còn súng, nếu sử dụng không đúng cách thì cũng thế, nghĩa là 
sẽ còn có thêm nhiều vụ giết người ở Mỹ chỉ vì lý do nổi giận. Sở dĩ nhiều người Mỹ ủng 
hộ quyền mang súng trong người là vì họ tin rằng súng ống là thứ cần thiết để tự bảo vệ. 

Các phương tiện truyền thông đại chúng cũng hỗ trợ việc người Mỹ mua súng để 
tự bảo vệ mình, sau khi có hàng loạt tin tức giết người, bạo hành tội ác được đăng tải 
hàng ngày. Ngoài ra, qua áp lực của một số công ty sản xuất súng đạn, thì việc ngăn 
cấm sử dụng võ khí tại Hoa Kỳ vẫn là điều khó khăn.” (x. http://thoibao-online.com/the-
gioi/tin-the-gioi/7496-nhng-mu-chuyn-anh-hung-trong-v-git-ngi-hang-lot--aurora) 
 

Đó là hướng nhận định thời sự về việc sử dụng súng ống của nhà báo, rất Hoa 
Kỳ. Ngoài chuyện trên, lại thấy có lề lối tư duy, am hiểu việc đời theo lối khác. Những 
lối, những kiểu như người viết nọ ở Úc đã tường thuật, như sau: 
 

“Chuyện giết người ở Mỹ như từng xảy ra tại Columbine, Virginia Tech, Ft. Hood, 
Tucson, Aurora, vv.. đã gây sửng sốt rất nhiều, khiến cư dân ở bên ấy đã trở nên câm 
lặng, không còn nhận định gì thêm nữa. Lý do chẳng phải vì họ thấy bão hoà từng nói 
quá nhiều mà chẳng ăn thua gì. Mà vì, những điều nhà báo phát biểu chỉ để tạo dư luận 
chính trị hoặc chẳng mang chút trách nhiệm nào hết. Ngoài bấy nhiêu chuyện, những gì 
nhà báo viết ra, chỉ thêm vô nghĩa, chẳng tích sự gì. Bởi, việc giết người hàng loạt nay 
tấn công vào sự cảm xúc bén nhạy của con người. Và, những việc như thế càng kéo 
chúng ta về gần lại bên nhau để rồi một lần nữa, buộc ta đi sâu vào chốn miền không ai 
rà soát, hoặc tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, trái lại cứ run rẩy, sợ sệt, tìm nơi trú ẩn cho 
an toàn, thoải mái hơn.    
 Vấn đề đặt ra hôm nay, là: làm sao ta có thể giải quyết hoặc đương đầu với sự 
ghê tởm đó mới là việc cần thiết. Mỗi lần có chuyện tàn bạo, độc ác xảy đến, thường thì 
cộng đồng ta chung sống, cả đến đất nước và nhóm hội/đoàn thể ta thiết lập đều ra như 
rã rời ít liên lụy hoặc có chăng cũng ít có thiện cảm để dính dự hoặc tính chuyện xử lý 

http://thoibao-online.com/the-gioi/tin-the-gioi/7496-nhng-mu-chuyn-anh-hung-trong-v-git-ngi-hang-lot--aurora
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cũng chỉ theo tính cách tách rời sự việc, thôi. Thế nên, nay tìm đâu ra điểm tốt lành nơi 
người phản ứng? Làm sao để phát huy điều tốt lành khi xảy ra sự cố gây chết người? 
Điều này, thiết tưởng cũng không quan trọng bằng chuyện làm sao biểu tỏ động thái 
mang tính trách nhiệm được, đây?  
 Vào thời khắc căng thẳng như thế này, thì cụm từ “Ghê tởm” không còn thích 
hợp với những gì con người không thể diễn tả ra nơi đầu óc và môi miệng được nữa. 
Thế nên, thiết tưởng cũng hãy “dừng lại” để có được động thái chính đáng như đề nghị 
của tổng thống Barrack Obama khi ông quyết định ngưng tranh cử vào ngày Thứ Sáu 
hôm rồi và ông có nói với những người ủng hộ ông rằng:  
“Thật ra chúng ta cũng đã có nhiều tháng ngày dành cho chính trị rồi. Hôm nay, tôi nghĩ, 
phải là ngày để bà con ta dành riêng cho nguyện cầu và tư duy, thôi.”  
 

Đúng hơn, lời lẽ của tổng thống Obama còn nói thế này:  
“Dù ta nay chưa biết rõ động lực nào thúc đẩy thủ phạm lấy đi sự sống của nhiều người, 
nhưng chúng ta vẫn biết rõ một điều về những gì làm cho sự sống của chúng ta rất 
đáng sống. Những người bị giết chết ở rạp Xinê tại Aurora tối hôm đó, cũng từng 
thương yêu và được yêu thương Họ là cha, là mẹ và có người cũng là vợ, là chồng. Là 
chị, là anh, là con cái, bạn bè, chòm xóm từng có nhiều mơ ước như mọi người, nhưng 
chưa đạt.”   
 
Và, tổng thống Obama lại cũng thêm:  
“Những gì ta rút được bài học từ thảm cảnh như thế, theo tôi, đó phải có tầm quan trọng 
đặc biệt để mọi người đối xử với nhau và thương yêu nhau, cho tốt đẹp thôi.” (x. Sheila 
Liaugminas, Movie Theater Violence: We’ve Seen This Before, MercatorNet  23/7/2012) 
 

Quả thật rất đúng. Đúng ý của đương kim tổng thống nước Mỹ vừa mới nói mỗi 
người và mọi người trong ta đều có nhu cầu thâm sâu/theo bản năng là nguyện cầu và 
suy tư. Suy tư, để tìm hiểu lý do hoặc động lực nào thúc đẩy những người kkhông đến 
nỗi tàn-bạo-độc-ác sao dám cất đi sự sống của người khác? Những “người khác mình”, 
cũng có ước vọng và tương lai tươi sáng chưa hiện thực chứ!  

Thế nhưng, nhân danh ai, mà thủ phạm lại dám xuất thủ/xử sự như thế? Từ 
những sự kiện đau lòng như thế, hãy tìm hiểu xem con người ngày nay đối xử với nhau 
ra sao? Họ có còn yêu thương giúp đỡ, thay vì giành giựt cuộc sống của nhau không? 
Hiển nhiên, câu hỏi này được nhiều người cũng từng đặt, nhưng nào đã có ai đưa ra 
câu giải đáp chính đáng? 

Để trả lời, có vị lại đưa đề nghị gửi đến một số chính trị gia nào đó, nghĩa là: có 
lẽ, ta cũng nên hội nhập vào với mình và người khác, tức các công dân ở mọi nơi, niềm 
tin-yêu chính đáng. Là tổng thống và chính trị-gia mà ông ta cũng còn biết kêu gọi công 
dân người nhà nên tạo ra giây phút nguyện cầu và suy tư. Suy tư/nguyện cầu để có 
được niềm tin/yêu thương, nơi mọi người. Bởi, làm chính-trị-gia, không chỉ là người chỉ 
biết đến lý sự ở chính trường để làm luật hoặc áp đặt luật lệ thôi, nhưng còn cổ võ niềm 
tin/yêu cho thật rộng. 

Muốn được như thế, xã hội hôm nay không chỉ nên tôn trọng luật pháp thôi, 
nhưng còn phải tạo lại niềm tin tưởng nơi lương tri con người; để rồi chính lương tri sẽ 
khích lệ mình duy trì/thực hiện sự tốt lành cho chính mình và người khác. Việc đó, 
không chỉ mỗi tổng thống của một cường quốc mới dám kêu gọi công dân mình, mà tất 
cả mọi người đều nên làm như thế, suốt đời. 

Còn nhớ, đã có lần bậc thánh nhân trong Đạo cũng khuyến khích bà con đi Đạo, 
như sau:  

 



“Anh em đã nghe từ lúc khởi đầu: 
chúng ta hãy yêu thương nhau; 
chúng ta đừng bắt chước Ca-in: 
nó là người của Ác thần, nên đã giết em mình. 
Tại sao nó đã giết em? 
Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa, 
còn các việc em nó làm thì công chính.” 
(1Ga 3: 11-12) 
 

Thế đó, là lời vàng ngọc từ đấng thánh hiền, nhà Đạo. Thế đấy, là lời hát xuất 
phát từ nghệ sĩ trên, rày vẫn thưa: 
 
“Còn mãi mãi những gì mình chất chứa trong lòng. 
Còn cho nhau chút dư hương, 
Đừng tiếc nhau những gì vấn vương.” 
(Nhạc Ngoại quốc – Lời Trường Kỳ, bđd) 
 
 Hãy “cho nhau chút dư hương”, là tình thương yêu chính mình và người mình, 
hoặc những gì “mình chất chứa trong lòng”, là đề nghị rất quý gửi đến người nghe và cả 
người thưởng thức giòng âm thanh chứa đầy tình tự nguyện cầu/suy tư, như chính-trị-
gia/tổng thống nước Hoa Kỳ, đề nghị. 
 Suy tư/nguyện cầu thời buổi này, là suy và cầu cho mọi người sẽ giữ mãi niềm 
hy vọng hiếm quý trong thế giới nhiễu nhương/sôi sục, hiện tại. Nhiễu nhương, vì để lạc 
mất niềm tin-yêu, lẫn lương tri. Sôi sục, vì không còn tìm được khoảnh khắc lặng thinh, 
tươi mát để nguyện cầu, nữa. Nhiễu nhương/sôi sục, có thể vì người thời nay đã lạc 
mất nỗi niềm hy vọng mình vẫn có, rất xưa nay. Và, niềm hy vọng ấy sẽ làm cho thế giới 
hiện tại trở lại cuộc sống an nhàn, tự tại. 
 Còn nhớ, có lần Đức đương kim Giáo Hoàng Bênêđíchtô XVI từng kêu gọi mọi 
người tìm đến Chúa trong nỗi niềm hy vọng ở đời thường, của con người. Chừng như 
ngài vẫn kêu gọi mọi người sống như thế qua tông thư “Hy Vọng Cứu Rỗi” để người 
người thực sự được cứu độ. Cứu độ, để thế giới trở nên tốt lành hơn. Bởi dù sao, con 
người vẫn có niềm tin và lòng thương xót cần biểu tỏ, với mọi người.  

Đức Bênêđíchtô XVI lập luận:  
 

“Giống như mong ước ta đặt vào những gì đang triển nở, ở gia đình, bè bạn, công việc 
và tương quan ta có với mọi người, ta vẫn có thể đặt hy vọng vào khoa học và chính trị, 
dù hạn chế. Hy vọng, không làm ta nản chí. Hy vọng, khiến ta tìm về với Chúa, sẽ đạt 
được mọi sự tốt lành. Vì Thiên Chúa chính là Tình Yêu.” (x. Tông thư Spe Salvi) 
 
 Cùng với vị thủ lãnh tối cao trong Đạo, người Công Giáo lâu nay khẳng định 
rằng niềm hy vọng sẽ kéo mọi người về với nhau, gìn giữ nhau để duy trì niềm tin. Và, 
đào sâu niềm tin-yêu ấy trong Chúa nữa.    

Với người Công giáo thời xa xưa, thì niềm hy vọng bao gồm cung cách khác biệt 
để mọi người tạo hình ảnh về thế giới theo tầm nhìn của mình. Hình ảnh ấy, tập trung 
vào sự sống lại của thân xác như đã được hứa trong kinh Tin Kính thời tiên khởi.  

Các ngài hy vọng, nhưng không tưởng tượng là thân xác sẽ sống lại như điều 
xảy đến trong tương lai cho cá nhân riêng lẻ. Nhưng, vẫn liên kết chặt với ảnh hình về 
Thân Mình sống động của Đức Kitô Phục Sinh nay hiện diện nơi Thánh Thể và cộng 
đoàn Hội thánh như Thân Mình rất thánh gắn kết với xác phàmcủa mọi người.  

Nhìn về thế giới như thế, nay đã đổi khác do bởi nhiều người lại quá nhấn mạnh 
đến đường ranh hạn chế giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa Thiên Chúa và thế 



gian, giữa thể xác và tinh thần. Và, có khi còn hạn chế giữa thực thi niềm tin-thương yêu 
ấy bằng hành động nữa. Thành thử, niềm tin thương yêu Chúa nay được khẳng định, 
hội nhập và đào sâu bằng hy vọng khác mà người đi Đạo vẫn sống mỗi ngày. 

Nói tóm lại, bằng vào niềm tin/thương yêu người người vẫn có, niềm hy vọng 
của con người chỉ có chiều sâu nếu đặt mình ở trong Chúa. Tức, con người chẳng làm 
sao có được hy vọng cho tương lai của thế giới mà lại không để Chúa hiện diện. Bao 
lâu con người không để Chúa hiện diện trong hoạt động của mình, thì thế giới của họ rồi 
cũng gặp bạo tàn, khổ đau, “nhân” tai như thế mãi. 

Nhận định trên, được đấng bậc ở ngoài đời diễn tả bằng truyện kể như sau: 
 
“Có thức giả nọ tìm đến gặp bậc Hiền triết của Hy Lạp là Socrates để vấn nạn 

một đôi câu mà ông nghĩ cũng hơi khó sẽ khiến nhà hiền triết bối rối không ít. Sau đây, 
là những câu tuy đơn giản, nhưng không dễ: 

Hỏi: Trong các vật hiện hữu trên thế giới, cái gì thuộc loại xưa nhất? 
Đáp: Thượng Đế. Vì thời nào, Ngài cũng hiện hữu. 
Hỏi: Trong các vật thể có mặt trong trời đất, vật gì đẹp nhất? 
Đáp: Vũ Trụ. Bởi Vũ trụ là công trình của Thượng Đế.   
Hỏi: Trong các vật như thế, vật gì lớn lao nhất? 
Đáp: Không gian. Bởi, nó chất chứa những gì được sáng tạo. 
Hỏi: Trong các vật thể ở đời, vật gì bền vững hơn cả? 
Đáp: Hy vọng. Bởi, khi con người mất tất cả, nó vẫn tồn tại. 
Hỏi: Trong vạn vật, điều gì tốt đẹp nhất? 
Đáp: Đức Hạnh. Bởi, thiếu nó sẽ chẳng có gì nên tốt đẹp. 
Hỏi: Trong vật thể, vật nào di chuyển nhanh nhất? 
Đáp: Tư tưởng. Bởi, chỉ một giây ngắn ngủi, nó đến được bên kia vũ trụ. 
Hỏi: Trong vạn vật, vật gì mạnh mẽ nhất? 
Đáp: Nhu cầu. Bởi, nó giúp ta san bằng mọi khó khăn dù lớn lao. 
Hỏi: Trong mọi việc, việc gì dễ làm nhất? 
Đáp: Lời khuyên. Bởi, ai cũng muốn khuyên người khác chứ không để người 

khác khuyên dạy mình. 
Trả lời câu hỏi tiếp, bậc Hiền triết đưa ra một câu nghe rất lạ. Người hỏi khi ấy 

chỉ quan tâm đến chuyện trần thế, nên chẳng hiểu. Hoặc có hiểu, cũng hiểu cách nông 
cạn, thiếu sót. Câu ấy thế này: 

Hỏi: Mọi việc ở đời, việc nào khó làm nhất? 
Đáp: Tự Biết mình.  
Hỏi xong, thức giả kia cứ suy tư mãi về thông điệp hiếm có gửi đến mọi người.” 

 
 Bàn về thông điệp của bậc HIền triết xưa, người kể cũng suy tư, nguyện cầu 
mãi. Không nguyện cầu để được thần linh soi sáng, thì chưa chắc người kể có được sự 
minh mẫn để nhận ra điều gì dễ thấy, là: con người hôm nay tự cho mình biết hết mọi 
sự. Làm được mọi việc, nên đâu cần đến suy tư  cầu nguyện, làm gì nữa.  
 Nghiệm sinh điều người kể vừa nhận định, bần đạo đây thấy cũng đúng. Đúng là 
bởi thời buổi này ai cũng thấy người thời đại hôm nay có quá nhiều thứ, từ vật chất cho 
đến tinh thần, nên ít thấy việc nguyện cầu/suy tư là cần thiết. Hoặc, có suy tư đi nữa, 
cũng chỉ suy nghĩ và tư lự những gì có lợi cho đời mình thôi.  
 Thế nên, hôm nay, nhân nghe câu nói của chính-trị-gia tầm cỡ ở nước Mỹ, 
tưởng cũng nên dừng lại mà suy tư/nguyện cầu, ngõ hầu có được niềm hy vọng rất 
chính đáng. Suy tư/nguyện cầu như thế, niềm hy vọng đạt được sẽ dẫn ta đến với Đức 
Chúa là Chúa của Hy vọng, Bình an và Vui sống. Ngài là Đấng chiến thắng âu sầu, hãi 
sợ và nỗi chết. 



 Nguyện cầu rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta tiếp tục câu hát vừa khởi xướng, 
nhưng chưa kết, rất như sau: 
 
 “Mình xa nhau, xin đừng quên nhau. 
 Nhớ đến nhau hoài. 

Mình xa nhau, xin đừng quên mau, 
Nắng sẽ phai màu. 

   Đừng khóc nữa, gió buồn vì mắt ướt hoen sầu, 
Đừng cho nhau tiếng than van. 

 Đừng nói lên lời khóc than.” 
 (Lời việt: Truờng Kỳ - bđd) 
 
  Hát rồi, ta lại hát nữa cho nguôi sầu và cũng để nguyện cầu với lời lẽ như sau: 
 
 “Rồi mai đây, khi mình chia tay, 
 Nhớ đến hôm này. 
 Rồi mai đây, trong giờ chia ly, 
 Nhớ đến phút này. 
 Hồn quyến luyến những gì mình chất chứa trong lòng. 
 Đành xa nhau, chớ đi mau 
 Sợ vỡ tan tình bấy lâu.” 
 (lời Việt: Trường Kỳ - bđd) 
 
 Vâng. Đúng vậy. Điều đáng sợ hơn cả, là: tình mình và tình người sẽ tan vỡ, khi 
gặp tình huống chia lìa, đớn đau, buồn nản. Thế nên, vẫn cần đến Tin Mừng của Chúa, 
suốt đời mình. 
 
 Trần Ngọc Mười Hai 
 Nay mượn ca từ của người 
 để nhắn mình và nhắn người rằng:  

vẫn còn đó niềm hy vọng rất lớn 
 ở cuối đường hầm,  

cuộc đời mình. 
 
  
 

22. “Đêm có tiếng thở dài, đêm có tiếng ngậm ngùi,” 
Khu phố yên nằm, Đôi bàn chân mỏi, Trên lối về mưa bay.” 

 
(Tùng Giang – Tôi Với Trời Bơ Vơ) 

 
(Mc 16: 20) 
 
 Đã chắc gì, tiếng thở ấy là thứ âm thanh mà bạn nghe được về đêm! Tiếng ấy, 
có thể là tiếng phì phào thở hắt ra ngoài, nhưng chắc không là tiếng thở hắt, một lần rồi 
đi đứt! Thật ra thì, có thở hắt ra hay hít dưỡng khí vào đã không nhiều mà lại là thở hắt, 
thì thôi chắc bạn và tôi, ta sẽ hết cả chuyện để phiếm, và để bàn. Bàn chuyện phiếm, 
nay chỉ nên nói về ba tiếng thở ngắn thở dài mang dấu ấn đề tài “Tôi với trời bơ vơ”, mà 
thôi.  



 
 Kể cũng lạ, một đằng người nghệ sĩ vừa nghe có “tiếng thở dài”, lại thêm đôi câu 
hát:     
 
 
 
   “Đêm anh hát một mình, 
 
   Ru em giấc mộng lành. 
 
   Xin những yên bình, 
 
   cho loài chim nhỏ, 
 
   Cao vút trời thênh thang.” 
 
   (Tùng Giang – bđd) 
 
 
 
 Thôi thì, nay đêm nghe “tiếng thở dài” của ai đó cũng chỉ để “ru em giấc mộng 
lành” hay để có ước vọng lớn, cũng xin bạn và tôi, ta ngưng ngay những thở dài lai rai 
đến thở hắt hiu kẻo buồn chết đi được. Vâng. Nay, bần đạo chẳng muốn nghe tiếng thở 
nào dù dài hay ngắn, nhưng chỉ muốn nhắn bầu bạn qua câu hát: 
 
 
 
   “Anh ru em ngủ 
 
   không bằng những lời buồn anh đã viết 
 
   Anh ru em ngủ 
 
   Này lời ru tha thiết rộn ràng…” 
 
   (Tùng Giang – bđd) 
 
 
 
 Thật ra thì, chẳng biết: lời ru của bầu bạn có là “lời ru tha thiết” để bạn và tôi, ta 
“còn yêu thương loài người” nữa không thôi!  Duy, có điều chắc là: giòng chảy chữ 
nghĩa mà bần viết ở đây chỉ là “lời ru em ngủ” để mình ngon giấc, thôi.  
 

Hơn nữa, sở dĩ bần đạo thốt lên điều này, vì nhiều bạn và nhiều cái tôi, đôi lúc 
vẫn thương bần đạo nên mới có ý kiến phản hồi rằng: “Chuyện phiếm của bạn là thứ mà 
cả tôi lẫn bà xã vẫn để đầu giường để ru… cho dễ ngủ, đấy nhé!”. Ấy chết! Chuyện 
phiếm của bần đạo, lại chỉ để ru bầu bạn cho dễ ngủ thôi sao?  
 
 Vâng. Chính đó là “phát giác kinh khủng” mà bần đạo thỉnh thoảng vẫn 
nghe/biết. Thế nhưng, (lại chữ “nhưng” rất to đùng gì nữa đây!) giả như có phát giác 
nào khủng khiếp vốn lôi cuốn mọi người vào chốn ngủ vùi đầy chữ “nhưng” như truyện 



kể ở dưới để lấy hứng mà luận bàn về những dấu hiệu hoặc ám hiệu trong đời người để 
suy nghĩ cũng rất nên, như sau: 
 
 
 
 “2 giờ sáng, có tiếng chuông điện thoại reo trong phòng ngủ của cặp vợ chồng 
nọ. 
 
 Người chồng (C) nhấc điện thoại, người vợ (V) nằm im. 
 
 C: Hello… Hello? 
 
 Chồng cúp điện thoại, đinh ngủ tiếp nhưng chị vợ đằng hắng: 
 
 V: Ai thế? 
 
 C: Không biết. Chẳng thấy nói gì cả. Cúp máy. 
 
 V: Sao lại cúp máy? 
 
 C: Chắc gọi lộn số. 
 
 V: Tại sao lại có người gọi lộn số vào giờ này nhỉ? 
 
 C: Người ta gọi lộn số giờ nào mà chẳng được. 
 
 V: Thế sao lại chọn số của mình mà gọi lộn chứ? 
 
 C: Tôi không nghĩ là người ta chọn số của mình mà gọi lộn. Người ta chỉ gọi lộn... 
 
 V: Chắc đây là ám hiệu quá. 
 
 C: Ám hiệu gì? Ai đưa ám hiệu? 
 
 V: Thì "bạn" của ông chứ ai vào đây nữa. 
 
 C: Thằng cha đó đâu có phải là bạn tôi đâu mà bà nói vậy. 
 
 V: "Thằng cha" đó không phải là bạn ông? 
 
 C: Đúng thế. 
 
 V: Thế mà ông nói là không nói gì cả. 
 
 C: Đúng. Có nói gì đâu. 
 
 V: Thế tại sao ông lại biết là "thằng cha"? 
 
 C: Tôi có biết gì đâu. 
 
 V: Ông vừa mới nói, "Thằng cha đó đâu có phải là bạn tôi". 



 
C: Thì… nói vậy cho nó tiện thôi chứ đâu có phải là… đáng lẽ tôi phải nói là…"người 
ta…" … "Người ta không nói gì hết". 
 
 V: Thế tại sao ông không nói như vậy? 
 
 C: Tôi đâu có biết… Nếu nói thế thì đã không có chuyện với bà. 
 
 V: Có phải đây nằm trong âm mưu của ông không? 
 
 C: Âm mưu gì? 
 
 V: Âm mưu làm cho tôi rối trí. 
 
 C: Làm sao tôi làm bà rối trí được chứ? 
 
V: Dễ quá mà… Ông dùng chữ "thằng cha" trong khi thật ra đó là "con mẹ"… Rồi ông lại 
đổi sang dùng chữ "người ta" để làm cho tôi rối trí… 
 

C: Tôi bây giờ mới là người bị rối trí. Bà nói "con mẹ" nào? 
 

V: Làm sao tôi biết được. "Con mẹ" đó là bồ của ông mà. 
 

C: Không có "con mẹ" nào hết. Chỉ có người ta gọi lộn số mà thôi. 
 

V: Thế con mẹ đó có đẹp đẽ gì không? 
 

C: Con mẹ nào? 
 
 V: Con mẹ bồ của ông chứ còn ai. 
 
C: Bà ăn nói hàm hồ... làm gì có con mẹ nào... Người ta gọi điện thoại... lộn số... chỉ có 
thế thôi mà bà làm gì dữ vậy? 
 
 Chồng đứng lên ra đóng cửa sổ một cái rầm. 
 
 V: Lại ám hiệu gì nữa đó? 
 
 C: Bà nói gì? Ám hiệu gì? 
 
 V: Ám hiệu bằng cách đóng cửa sổ... 
 
 C: Tôi đóng cửa sổ lại vì thấy lạnh. 
 
V: Thế tại sao ông không thấy lạnh và đóng cửa sổ lại trước khi ông nhận được ám hiệu 
bằng cú điện thoại? 
 
 C: Tôi không thấy lạnh trước khi nhận được ám hiệu. 
 
 V: Thấy chưa. Tôi nói có sai đâu! 
 



C: Để tôi nói cho bà nghe: Không có ám hiệu... mà cũng chẳng có con mẹ nào hết... chỉ 
có người nào đó gọi lộn số... và tôi đóng của sổ lại vì tôi thấy lạnh... Chỉ có thế thôi. Bà 
làm ơn đi ngủ đi cho tôi nhờ. 
 
 Anh chồng với tay tắt đèn, miệng lẩm bẩm: "Trời đất quỷ thần!!!" 
 
 V: Ông có chắc là con mẹ ấy thấy cái ám hiệu của ông không? 
 
 C: Thấy cái gì? 
 
 V: Cái đèn, bật lên bật xuống đó. 
 
 C: Ai thấy? 
 
 V: Tại sao ông lại hỏi tôi? Con mẹ bồ của ông chứ ai. 
 
 C: (Thở dài) Thôi bà ơi, đi ngủ đi. Hai rưỡi sáng rồi. 
 
 V: Sao ông biết là hai rưỡi sáng rồi? 
 
 C: Coi đồng hồ thì biết chứ sao nữa? 
 

V: Chứ không phải là con mẹ ấy nói trước với ông là nó sẽ gọi ông lúc hai rưỡi 
sáng hay sao? 
 
 C: Con mẹ nào? 
 
V: Con mẹ đứng ngoài kia chờ ám hiệu đóng cửa sổ và tắt đèn, mở đèn của ông chứ 
còn ai vào đây. 
 
C: Thôi bà ơi... không có con mẹ nào hết... không có ai chờ ai hết... chỉ có người nào đó 
gọi lộn số thôi... bà nghe rõ chưa? Mà tại sao bà lại có cái ý tưởng là tôi léng phéng với 
con nào cơ chứ? Bà biết là tôi yêu bà đến thế nào mà... Có ai hiểu cho tôi không, khổ 
quá... Thôi đi ngủ đi, bà ơi! 
 

V: Thôi... tôi xin lỗi ông... có lẽ là tại tôi ghen quá... 
 
C: Có chuyện gì đâu mà bà phải ghen với tuông! Thôi đi ngủ đi... mai tôi phải dậy sớm đi 
làm... 
 

V: Tôi... tôi xin lỗi ông... 
 
 C: Thôi được rồi... đừng nghĩ đến những chuyện ấy nữa. 
 
Chồng giả vờ ngủ. Vợ bắt đầu ngáy. Chồng nhẹ nhàng lật chăn sang một bên, đứng 
dậy, cởi bộ pijama trên người, để lộ bộ quần áo đã mặc sẵn, lấy mũ đội rồi rón rén ra 
cửa. 
 
 Có tiếng súng lên cò. Chồng hết hồn quay lại. 
 
 V: Ông mà mở cửa đi thì tôi bắn một phát nát thây ông cho mà coi! 



 
  (Truyện kể trích từ hộp thư trên mạng, mới vừa nhận!) 
 
 
 
 Kể truyện trên, người kể không có ý chứng minh rằng: sống đời người, vẫn luôn 
thấy “tiếng thở dài” không chỉ vào ban đêm mới thấy có, mà cả đến ban ngày cũng có 
luôn! Tuy nhiên, kể thế là để minh hoạ một cảnh tình hoặc tình thế trong đó người kể 
muốn nói rằng: sống đời thường ở huyện, người người vẫn muốn tìm ra ”ám hiệu” hay 
“dấu hiệu” nào đó nói lên căn tính của mình và của người, để vui thôi. 
 

Sống đời đi Đạo, cũng có trường hợp nhà Đạo mình vẫn cứ coi động thái phụng 
vụ hay lời lẽ trong kinh kệ xem có dấu hiệu gì chứng minh là mình vẫn tin và yêu Chúa. 
Hoặc, chứng từ nào đó khả dĩ cảnh giác/cảnh tỉnh người đi Đạo hãy giữ vững niềm tin 
nơi Chúa là mục đích của đời mình.   
 
 Với một số bạn Đạo, có sự thể tương tự được nhà Đạo coi như “dấu ấn”/”dấu 
hiệu” chứng tỏ dân con Đạo Chúa, rất lành và rất thánh, vẫn đưa ra những câu hỏi tựa 
như câu của vị nữ lưu nọ gửi đến đấng bậc phụ trách mục giáo lý trên báo chí, như sau: 
 
   
 
Thưa Cha, con có câu hỏi tuy không khó giải quyết nhưng sao nó cứ làm con thắc mắc 
nghĩ mãi không ra. Số là, mới vừa đây, con được hân hạnh tham dự buổi hội thảo với đề 
tài nói về cuộc sống của người Công giáo trong đó có phần nói về việc đọc kinh cầu 
nguyện ở nhà thờ hay đâu đó, ta luôn bắt đầu bằng việc làm “Dấu Thánh Giá”, rất bình 
thường. Nhưng, không hiểu là bẵng từ lúc nào, số người thực hiện điều này đã vơi dần. 
Nghĩa là, làm như mọi người thấy khó chịu hoặc ngượng ngập khi phải làm “Dấu Thánh 
Giá” trước mặt người lạ, nhất là trước bữa ăn hay tiệc tùng đình đám, ở đâu đó. Đối với 
con, chuyện này khiến con ngạc nhiên không ít, vì truyền thống Giáo hội ta từ nhiều thế 
kỷ bỗng trong phút chốc nay bị lãng quên hay bỏ sót. Con nói thế có quá đáng không? 
Có cổ hủ hoặc bảo thủ không, thưa cha? Vậy thì, Hội thánh ta quan niệm thế nào về 
chuyện này, xin cho biết. Rất ghi ơn. (Câu hỏi trên không thấy ghi tên người thắc mắc) 
 
 
 
 Hỏi, là hỏi thế, khác nào người nghệ sĩ ở trên tuy không hỏi, nhưng vẫn hát 
những lời rất lơ mơ, lờ mờ, vẫn hững hờ như: 
 
 
 
   “Ai cho tôi một ngày yên vui 
 
   Cho tôi quên cuộc đời bão nổi 
 
   để tôi còn yêu thương loài người…” 
 
   (Tùng Giang – bđd) 
 
 
 



 Hát hay hỏi, là nói lên một tình tự, tuy không rõ nhuộm đặc mầu đen đặc hay 
trắng trắng. Nhưng, đã là tình tự thì có là tình rất tự sự của người trong/ngoài cuộc, 
hoặc có là tâm sự đời mình của ai đó, vẫn là điều khó mà diễn tả. Bởi, sự việc có khó tả 
cảnh tả tình, mới được chủ nhân “bầu tâm sự” gửi đấng bậc chuyên gia nhà Đạo để vấn 
ý, thì việc nào việc nấy cũng sẽ được giải đáp “thẳng rọt”, “xuôi rót” như sau: 
 
 
 
“Bản thân tôi đã viết một bài riêng về lịch sử và ý nghĩa của việc lấy “Dâu Thánh Giá”, 
cách đây không lâu (x. Question Time, Connor Court 2008, câu 124), nhưng câu chỉ hỏi 
đã tạo cho tôi cơ hội để, một lần nữa, quảng diễn thêm tầm quan trọng của động tác nói 
lên lòng sùng Đạo của mình. 
 
 
 
Thói quen làm “Dâu Thánh Giá” có từ thời xưa, vào thế kỷ đầu đời của Hội thánh. Như 
tôi nói trong bài viết hôm ấy, một trong các chứng cứ thành văn xuất từ tác giả 
Tertullianô hồi cuối thế kỷ thứ 2, đã khẳng định: “Mỗi khi đi đâu hoặc có công tác gì cần 
phải di chuyển, bước vào hoặc ra khỏi nơi thờ phượng, cả vào lúc xỏ giày chuẩn bị ra đi 
hay khi đi bơi đi tắm, cả khi ngồi vào bàn ăn lẫn lúc thắp nến, cả khi ngả lưng nằm nghỉ 
hay ngồi xuống ghế để hội họp, tức bất cứ việc gì khiến bận tâm lo lắng, ta đều làm 
“Dấu Thánh Giá” trên nơi trán trên ngực và ngang vai. Các thói quen ấy, không do qui 
luật nào ấn định trong Kinh Sách hết, nhưng thánh truyền vẫn khuyên chúng ta nên làm 
thế. Thói quen ta giữ và niềm tin trong Đạo vẫn giúp ta xác tín chuyện này.” 
(x.Tertullianô De Cor, Mil., 3). 
 
 
 
Như Tertullianô nói, đây không là thói quen do Hội thánh buộc mọi người làm cho bằng 
là đó là cử chỉ do lòng mộ đạo của dân con Chúa vẫn thực hiện ở buổi đầu. Nhưng hỏi: 
đâu là lý do khiến các thánh duy trì thói quen ấy suốt nhiều thế kỷ, là gì? 
 
 
 
Rõ ràng, các thánh thời Giáo hội tiên khởi vẫn công nhận rằng: thánh giá là biểu hiệu 
riêng tư đặc biệt của thánh hội mình. Nói cách khác, ngang qua thánh giá ta biết được 
rằng chính Đức Giêsu là Đấng cứu độ trần gian và mọi người đều muốn dân con đi Đạo 
nhớ sự kiện có một không hai này. Với các ngài, thánh giá không là vật phẩm nhắc mọi 
người nhớ về cái chết nhục hình mà là sự chiến thắng quang vinh của Tình Yêu Thiên 
Chúa trên cả tội lỗi, nỗi chết và quỉ thần/sự dữ. 
 
 
 
Các thánh tổ phụ thời trước coi thánh giá như biểu tượng của sự hiệp thông nối kết Đức 
Kitô đem đến qua cái chết và sống lại của Ngài. Các ngài quan niệm thanh dọc của 
thánh giá là sự nối kết trời với đất, còn thanh ngang tượng trưng cho sự kết hợp người 
Do thái với dân ngoại. 
 
 
 



Chính vì lý do này mà các thánh thời giáo hội tiên khởi vẫn dựng thánh giá Chúa khắp 
mọi nơi, từ nhà riêng cho đến chốn phượng thờ, cả trên mộ phần người chết nữa, chỗ 
nào cũng ghi dấu Thánh giá ở trên đó. 
 
 
 
Thánh Gioan Chrisostôm cắt nghiã sự việc này như sau: “Không ai thấy xấu hổ về dấu 
thánh thiêng ơn cứu độ là điều tốt lành trên hết mọi sự lành qua đó ta nhận ơn huệ sự 
sống rất hữu hiệu. Nói cho cùng, bất cứ nơi nào mình hiện diện, ta đều mang trong 
người trọn vẹn thập giá Đức Kitô như vương miện cao cả của đấng thánh. Thật sự, mọi 
thành tựu nơi ta đều ngang qua thánh giá. Cả khi ta tái sinh nên lành thánh, thì thập giá 
vẫn có đó. Khi nhận của ăn nhiệm mầu rất thánh, khi thực hiện công cuộc thừa tác rất 
thánh tiến, cũng như khi cử hành phụng vụ, nhất nhất đều là biểu hiện sự chiến thắng 
quang vinh của Chúa vẫn luôn hiện diện nơi ta. Điều đó cũng cắt nghĩa vì lòng sốt sắng 
mộ đạo mới khiến ta treo dựng thánh giá cả ở trong nhà, trên tường hoặc nơi cửa sổ. 
Điều đó cũng chứng minh lòng ta mộ đạo mỗi khi làm dấu thánh trên trán và trên tim 
mình. Chính đây là dấu hiệu của ơn cứu độ. Là, dấu chỉ sự tự do con cái Chúa. Là, dấu 
thánh tỏ bày lòng nhân lành Chúa đối với mọi người.” (X. Bài giảng Tin Mừng Thánh 
Mát-thêu đoạn 54, câu 4 ) 
 
 
 
Dấu hiệu của thập giá rất thánh lâu nay vẫn hiện diện khắp nơi trong nhà thờ. Ngay khi 
bước vào nhà thờ cũng như lúc rời khỏi nơi thờ phượng và cử hành phụng vụ, ta đều 
chấm nước thánh và làm dấu thánh giá. Và, mỗi khi cử hành bất cứ phép bí tích nhiệm 
mầu, ta cũng đều bắt đầu bằng việc lấy dấu Thánh giá hết. Khi rửa tội, vị chủ trì cũng 
như cha mẹ và vú bõ đỡ đầu thảy đều làm dấu thánh giá trên trán trẻ bé vừa chịu phép 
thanh tẩy. Nước rửa xối lên đầu trẻ bé cũng được thực hiện theo hình thánh giá và vị 
chủ trì buổi rửa tội, cũng xức dầu lên người của trẻ bé bằng hai động tác theo hình 
thánh giá có nhúng dầu thánh. 
 
 
 
Khi cử hành thánh lễ, dân con tham dự vẫn thực hiện nhiều dấu thánh giá hơn nữa. 
Như, từ khi bắt đầu lễ cho tới khi chủ tế ban phép lành kết lễ và lúc nghe chủ tế công bố 
Tin Mừng của Chúa, người tham dự đều làm dấu thánh giá trên trán, trên môi miệng và 
trên ngực mình trước khi nghe. Và, phép lành kết thúc thánh lễ cũng được ban theo hình 
thức thánh giá trên người hoặc phẩm vật được làm phép. 
 
 
 
Đằng khác, ta vẫn thấy thánh giá xuất hiện mọi nơi mọi chỗ: trên tường nhà thờ, cả bên 
trong lẫn bên ngoài chốn thờ phượng hoặc tại nhà riêng; trong túi áo, bao bị, cả trên 
chuỗi Mân Côi và vài nơi trên thế giới, ta cũng thấy thánh giá được dựng bên đường lộ, 
dọc các con sông nữa.  
 
 
 
Thế nên, hãy tỏ lòng hân hoan vui sướng được đãi ngộ vì ta vẫn có thói quen làm dấu 
thánh bởi đây là dấu hiệu đồng hành với Hội thánh ngay từ thời tiên khởi. Bao giờ cũng 



thế, ta bắt đầu cầu nguyện bằng cách làm dấu thánh giá, cả khi nguyện cầu cảm tạ trên 
của ăn, lẫn giây phút ta ra vào nhà hoặc trước giây phút bắt đầu hành trình đi xa… 
 
 
 
Cũng nên bảo nhau đừng ngại ngần/xấu hổ khi chứng tỏ niềm tin ta có với Chúa bằng 
việc làm dấu thánh giá trên của ăn, trong khách sạn, ở nhà hàng hay đâu đó trước bá 
quan thiên hạ. Nói cho cùng, ngay nơi công cộng, ở buổi thi đấu thể thao, ta vẫn thấy 
các cầu thủ/vận động viên vẫn làm dấu thánh giá trước mặt cả ngàn ngàn khán/thính giả 
cũng như triệu triệu người theo dõi truyền hình buổi đấu ấy. 
 
 
 
Tắt một điều, dấu thánh giá là phù hiệu chính nói lên lý lịch cao sang của người theo 
Đạo. Là, biểu tượng chứng tỏ Đức Kitô toàn thắng lỗi tội và nỗi chết. Là, biểu tượng 
thánh thiêng chứ không là vật phẩm nhất thời hoặc cổ lỗ.” (X. John Flader, Question 
Time, The Catholic Weekly 27/11/2011, tr. 10) 
 
 
 
  Đúng là thế. Hỏi về dấu thánh giá mà lại hỏi đấng bậc cha cố rất nhà Đạo, khác 
nào tra hỏi bậc thày về giáo lý với sách phần! Các thứ ấy, đức thày nào cũng nằm lòng, 
chẳng sai một ly đi một dặm nào hết. Có chăng, chỉ nên hỏi: các đức thày có thực hiện 
việc tốt lành này ở chỗ tư riêng không, mà thôi. Riêng tư/tư riêng, là không cần chứng tỏ 
cho mọi người biết về triết lý rất thần học có từ ngàn trước đến ngàn sau.  
 
 Nói về dấu thánh giá, chỉ là nói về dấu hiệu bên ngoài về thần học cứu rỗi được 
tóm gọm bằng câu tuyên xưng Ba Ngôi Đức Chúa rất hiện thực, cùng là dấu hiệu chứng 
tỏ lòng tin của mình, thôi. Nói cho cùng, có làm dấu hiệu gì đi nữa cũng chỉ đều như nói 
và hát. Nói như hát, vẫn nên chuyển đến mỗi người và mọi người những gì vui tươi, hồ 
hởi vẫn rất mừng. Nói và hát về thần học cứu rỗi, là đừng nói và hát những câu ca như 
sau:                    
 
 
 
   “Đêm hiu hắt lạnh lùng, 
 
   Sầu thêm mắt muộn phiền 
 
   Soi bóng đời mình bên giòng sông cũ 
 
   Tôi với trờ bơ vơ! 
 

Tôi với trời bơ vơ…” 
 
   (Tùng Giang – bđd) 
 
 
 



 Nói và hát, về thần học cứu rỗi bằng cử chỉ hoặc dấu hiệu trên con người, chỉ 
nên nói và hát những gì Chúa dạy ta làm thế với mọi người, như trình thuật thánh 
Máccô vẫn ghi: 
 
 
 
   “Các Tông Đồ ra đi rao giảng khắp nơi,  
 

có Chúa cùng hoạt động với các ông,  
 

và dùng những dấu lạ kèm theo  
 

mà xác nhận lời các ông rao giảng.” 
 

(Mc 16: 20)  
 
 
 
 Nói cho cùng, có làm dấu thánh giá hay dấu gì đi nữa mà chẳng xác tín điều 
mình làm, thì cũng chỉ như người máy làm được mọi chuyện nhưng chuyện nào cũng 
không có hồn, chẳng tác dụng gì đến người làm hoặc người thấy. Làm thật đấy, nhưng 
chỉ công cốc, rất vô ích. 
 
 Nói tóm lại, gì gì đi nữa, có làm dấu thánh giá hay “dấu lạ” với mình mình hoặc 
với người, cũng chỉ nên làm những động tác rất “ắt và đủ”, thôi. Nói theo ngôn ngữ 
người đời, là nói và bảo: hãy chỉ nên vừa đủ, cả khi làm lẫn khi vui. Như châm ngôn 
được bạn bè truyền nhau trên mạng, rằng: 
 
 
 
   “Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn đượcngọt ngào. 
 

Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ mình luôn kiên cường. 
 

Vừa đủ MUỘN PHIỀN để thấy mình thật sự là người. 
 

Vừa đủ HY VỌNG để thấy mình Hạnh Phúc. 
 

Vừa đủ THẤT BẠI để giữ mình mãi khiêm nhường. 
 

Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ mình mãi nhiệt tâm. 
 

Vừa đủ BẠN BÈ để bớt có cảm giác cô đơn. 
 

Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống. 
 

Vừa đủ NHIỆT TÌNH để có thể đợi chờ trong hân hoan. 
 

Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất bại!” 
 

(trích điện thư từ bạn bè gửi rất nhiều, vào ngày 17/01/2012)  



 
 
 
 Lại nói tóm, làm gì thì làm miễn là việc làm của bạn và của tôi, vẫn vì mục tiêu 
khiến mọi người vui tươi, hạnh phúc như Chúa dạy. Đó mới là vấn đề. Đó chính là mục 
tiêu của cuộc sống, rất thánh thiêng. Anh em. 
 
 
 
 Trần Ngọc Mười Hai 
 
 Vẫn xin mình xin người 
 
 chớ đặt nặng những dấu bên ngoài, 
 
 nhưng hãy chỉ quan tâm đến   
 

điều Chúa nhắn nhủ vào giờ cuối, 
 

thế thôi  
   
    
 

23. “Ngàn mây xám, chiều nay về đây treo lững lờ,” 
“Và tiếng hát, về ru mình trong giấc ngủ vùi,, 
Rồi từ đó, loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, 

để người về hát đêm hồng, địa đàng còn in dấu chân bước quên.” 
(Trịnh Công Sơn – Dấu Chân Địa Đàng) 

 
(Kn 18: 14-15) 
 

            “Địa đàng in dấu chân”, nơi nào thế? Phải chăng là: “đêm hồng”, là “bước quên”, 
hay “giấc ngủ vùi”? Thật ra thì, nghệ sĩ là những vị từng “ru với gió”, “mơ theo trăng”, và 
“vơ vẩn cùng mây”, làm sao định vị được địa đàng, tìm dấu chân. 
 
            Bần đạo đây, cũng đã cảm nghiệm được điều ấy, những hai lần. Lần đầu, là lần 
quyết tâm về “miền quá khứ”, có người cháu gọi bằng cậu từng 50 năm chôn vùi đời 
mình chốn viện tu rất khắc kỷ, ở “Castagniers” miền Nam nước Pháp. Lần đó, bần đạo 
cứ là bon chen tìm đến với núi rừng trùng điệp với hy vọng xa vắng chốn miền có dấu 
chân “địa đàng”, nhưng không được. Bởi, lúc nào cũng văng vẳng nghe bên tai lời ca 
vui tựa hồ lời nghệ sĩ đang còn hát: 
 
                                    “Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo, 
                                    Mùa xanh lá, loài sâu ngủ quên trong tóc chiều. 
                                    Cuộc đời đó, nửa đêm tiếng ca như than phiền 
                                    Bàng hoàng lạc gió mây miền, 
                                    Trùng trùng, ngoài khơi nước lên sóng niềm.” 
                                    (Trịnh Công Sơn – bđd) 
 



Lần thứ hai, bần đạo lại cũng tìm về miến dĩ vãng chốn khổ tu khi trước, ở vùng 
sâu vùng xa, rất gần Machu Pichu, xứ Pê-ru. Và lần này, bần đạo cũng lại bị quật thê 
thảm đến độ toàn thân mình trở thành gần như hư vô/rỗng tuếch, cả đầu óc lẫn con 
người. Có ở tâm trạng ấy, mới thấy những gì gắn liền đời mình vẫn chẳng là gì cả. Chỉ 
là hư luống. 

 
Hôm nay, ngồi “một mình trên phố” lố nhố chốn phồn hoa đô hội, lại thấy cần sự 

tĩnh mịch/lặng thinh, nhưng nay thấy hiếm. Cũng may còn có cái gì đó tựa ơn trên gửi 
đến cho mình vài ba tư tưởng nhỏ, rất thoáng chốc, giống lời thơ người nghệ sĩ vẫn ray 
rứt: 

 
                        “Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần 
Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng 
Vùng u tồi loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng 
Một đời bỏ ngõ đêm hồng 
Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 

 
            Nhà thơ đây, những là “chùng chân”, ”buông vó” vì đêm đó nghe như “lời ca dạ 
lan ngại ngùng”. Còn bần đạo đâu dám làm thế, chỉ là bạn bè thấy mà thương bèn tặng 
cho một bài suy tư có dáng dấp của đấng bậc tải trên báo, có lời lẽ về những “lặng thinh 
là tình đã thuận”, bận bịu như sau: 
 
“Lặng thinh, không chỉ là việc cần có trong thánh lễ, hoặc các buổi phụng vụ thôi, nhưng 
cả với cuộc đời nữa. Cuộc sống hôm nay chừng như quá ồn ào, kích bốc. Nhìn vào mọi 
chốn, người người đều thấy nơi nào cũng lào xảo đủ thứ tiếng động. Thanh âm đủ loại 
chừng như cứ nối tiếp và nối tiếp không ngừng từ các loa phóng thanh cứ ra rả từ các 
đài phát sóng, cho đến các loại máy ghi âm tân kỳ phát ra đủ mọi loại âm thanh, cùng 
tiếng nhạc. Cả khi người ta đang tập trung lái xe hay làm việc quần quật, hoặc ngủ nghỉ, 
lúc nào cũng thấy toàn những âm thanh và tiếng động. Khủng khiếp hơn, ngày hôm nay, 
các màn ảnh phát hình và vi tính chiếm đoạt gần như trọn vẹn thời gian trong cuộc sống 
của nhiều người. Thậm chí, cả vào lúc gia đình tụ họp để ăn uống, bên nhau chuyện trò 
hoặc nguyện cầu, lại vẫn thấy tình huống sôi động, rất dễ nóng bỏng. 
 
Vâng. Ngày nay người người cần đến thinh lặng. Cần lặng thinh để suy tư, nghĩ ngợi, 
hiệp thông với Chúa. Nhận ra được sự hiện diện của Đức Chúa. Có lẽ, hơn bao giờ hết, 
con người cần đến sức mạnh của nội tâm, điều mà sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo 
từng minh định: 
 
“Nhu cầu đời sống nội tâm là tất cả những gì ta cần đến, cho cuộc sống. Bởi, cuộc sống 
hôm nay, có nhiều thứ khiến con người mình dễ chia trí và ra khỏi mọi động thái suy tư 
tụng niệm, tự kiểm hoặc xem xét tình trạng an nhiên tự tại, của chính mình.” (x. 
GLHTCG chưong đoạn 1779) 
 
Chính vì lý do đó, có lẽ cũng nên nhìn ra sự cần thiết để ra khỏi cảnh trí ồn ào nói trên 
thỉnh thoảng cũng nên tắt máy phát thanh, nghe nhạc trên dĩa hoặc ipod nhét nơi tai. Để 
rồi, thay vì bị phóng pháo bằng tiếng động, là những dụng cụ khiến con người trở nên 
thụ động, tê cứng, để mà tìm kiếm những giây phút hoặc kế hoạch chuyện trò với Chúa, 
qua nguyện cầu. Đó, là thế giới khác hẳn. Thế giới của an bình, lặng thinh. Rồi tự hỏi: 



sao tôi cứ phải lệ thuộc vào với máy móc, đến là thế…” (x. Lm John Flader, Question 
Time, The Catholic Weekly 15/1/2012 tr. 10) 
 
            Bần đạo đây, chẳng là đấng bậc hoặc thày sáu cao siêu vời vợi để dám đề nghị 
với chúng nhân anh em, mà chỉ dám đưa ra một nhận định cho riêng mình, ấy là: có 
lặng thinh mới thấy và nghe được điều Chúa nói với con người, thời đại này. Thấy, là 
thấy Chúa vẫy gọi mọi người hãy đến với Ngài. Nghe, là nghe lời thầm thì của lặng thinh 
Chúa nói nhỏ.  
 
            Khi xưa, môn đồ gần cận luôn thấy Chúa làm việc trong âm thầm, lặng thinh. 
Lặng thinh trong nguyện cầu. Thinh lặng khi chữa lành và ban ơn. Và nhiều nữa, kể sao 
cho hết. Ngày nay, Chúa vẫn còn khuyến cáo con rất nhiều thứ, dù họ không là đồ đệ 
chẳng tin vào Ngài, cả những hiện tượng ồn ào như thác lũ. Hiện tượng xảy đến với 
nhân gian, không chỉ cho người ngoài Đạo, mà cả đến dân con của Ngài nữa. 
 
            Hôm nay, phiếm luận chuyện Đạo xen lẫn chuyện đời, bần đạo thấy có bổn phận 
phải mở mắt cho to, vểnh tai cho rộng để thấy và nghe được tiếng lào xào của lặng 
thinh, lình bình nơi góc xó. Tiếng lào xào của thinh lặng nay không chỉ xảy ra nơi con 
trẻ, ở trời Tây, mà nhiều địa hạt khác, như: thi ca, âm nhạc, hội hoạ, y tế, giáo dục, và 
nhiều thứ khác, nói chung nơi cuộc sống thực tiễn.  
 
            Cuộc sống hôm nay, ngoài những thông tin rất “loạn” (hiểu theo nghĩa tiêu cực, 
bóng bảy) còn thấy xảy ra hiện tượng người người chạy trốn, thoát rất xa khỏi chốn 
miền thiên nhiên, triền miên im ắng. Cả và thiên nhiên hôm nay, lại cũng bị con người 
dính tay vào để tàn phá, chỉnh sửa hoặc bố ráp theo ý mình. Ý của người vẫn sử dụng 
tiền tài/của cải mà khuynh loát. 
 
            Nói cách khác, những ai bận tâm lo lắng chuyện như thế, nay cảm nghiệm thêm 
lời người nghệ sĩ xưa vẫn còn hát: 
 
                                    “Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô 
                                    Từ mưa gió, từ vào trong đá xưa, 
                                    Đến bây giờ, mắt đã mù, 
                                    Tóc xanh đen vầng trán thơ, 
                                    Dòng sông đó, loài rong yên ngủ sâu, 
                                    Mới hôm nào bão trên đầu, 
                                    Lời ca đau trên cao.” 
                                    (Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
            Phải chăng, tiếng lào xào của lặng thinh ở đâu đó, là “lời ca đau trên cao”? Phải 
chăng, chỉ những ai biết được sự lặng thinh/im ắng mới cảm nhận được những ồn ào 
của lặng câm, ở mọi chốn? Lời ca trên cao và tiếng ồn ào lặng câm ấy, không phải ai 
cũng cảm và cũng thấy, nhất là chuyện lào xào nghe rất “phiếm” như chuyện bên lề một 
điện thư/thư điện trên mạng mà bần đạo mới nhận từ bạn bè thân thương, như sau: 
 

“Cảm ơn anh em đã gửi cho bọn này bài viết có "lời lẽ rất phá hoại". Phá cả Đạo 
lẫn đời. Đúng là “lời lẽ phá hoại” của những người rảnh rỗi không có việc gì làm, hoặc có 
chủ đích phá Đạo, hoặc được trả tiền để làm việc ấy. 



Tôi không theo dõi loạt bài về "Cánh Chung luận" qua lại giữa Gm Nguyễn Văn 
Khảm và những người "ăn theo" hoặc "nói dựa", vì đâu hiểu gì vấn đề hóc búa là "Cánh 
Chung", làm sao luận. 

Tôi nghĩ, mình cũng nên để tâm hồn lắng đọng mà đi vào thinh lặng, sẽ nghe và 
thấy nhiều, rồi hãy suy tư tản mạn chuyện "Lặng thinh" luôn thấy cần. Mấy hôm nay, đầu 
óc bọn tôi cứ rong chơi đâu đó, nên khó viết. Cầu mong mọi sự trở về với lặng thinh, 
bình dị để người người cảm nhận được sự im ắng của thiên nhiên, vạn vật, cuộc đời. 

Cầu chúc anh em và mọi người vẫn cứ bình an sau khi đọc các bài viết mang 
tính "phá thối" ở trên mạng hay đâu đó, vẫn lền khên xoá không kịp.” 
 
            Và sau đó, một thư hồi âm từ bạn tri âm có tâm hồn cũng tri kỷ, lại rất kỹ như: 

 
“Mong rằng Anh sẽ lắng nghe được "TIẾNG VỖ CỦA MỘT BÀN TAY" để cảm 

nhận và nghe được nội âm vang lừng của TÌNH YÊU THƯƠNG, để viết cho mọi người, 
không trừ một ai, cả những kẻ có ngôn từ phá hoại nữa.” (trích điện thư qua lại của bạn 
bè trong nhóm thư từ rất điện tử hôm 03/02/2012) 
 
            Với người đời, tiếng lào xào của lặng câm/im như hến, đến là thế. Đến như thế 
hoặc rặt như vậy vẫn cứ ào ào, khiến con người càng đi dần vào cuộc cãi tranh, giành 
giựt, tranh chấp. Tranh và chấp, cả khi có sự việc mà mình không tài nào nắm bắt, như 
chuyện “Cánh chung luận” của ai đó vẫn còn đó. Tranh và chấp, cả khi các thứ ấy 
không là “của bở” ăn được/uống được, mà vẫn chỉ lặng câm/im ắng, rất miên trường.  
 
            Với nhà Đạo, nỗi lắng đọng của lặng thinh mang ý nghĩa một mời gọi ở kinh 
sách Thánh Hiền đề cập gọi mời mọi người hãy để ý: 
 
                                    “Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, 

lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, 
thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài 
đã rời bỏ ngôi báu, ví tựa người chiến sĩ can trường 
xông vào giữa miền đất bị tru diệt, 
mang theo bản án không thể huỷ của Ngài 
như lưỡi gươm sắc bén. “   

                                    (Khôn ngoan 18: 14-15) 
 
            Và, Lời của Chúa còn đó rất buồn như sau: 
 
                                    “Còn anh em, khi cầu nguyện, 

hãy vào phòng, đóng cửa lại, 
và cầu nguyện cùng Cha của anh, 
Đấng hiện diện cả nơi kín ẩn.” 

                                    (Mt 6: 6) 
 
            Thiết tưởng, “Nơi kín ẩn” mà thánh sử nói đến, hẳn là chốn miền đầy ắp những 
lặng thinh, tình thông thoáng. Có lắng đọng hiệp thông, chung sống với thiên nhiên vạn 
vật, hoặc con người. Im ắng ấy, chắc không là tranh chấp, cãi tranh, giành giựt như 
ngôn sứ Habacúc từng khẳng định: 
 
                                    “Và Giavê, ngự trong thánh điện của Người , 

 toàn thể cõi đất, hãy thinh lặng trước nhan Người!” 



(Ha 2: 20) 
 
            Trên thực tế, nhiều “thánh điện của Chúa” vẫn trưng bảng chỉ dẫn “Nơi này, Nhà 
của Chúa” để nhắn nhủ dân con bước vào đó, hãy cứ lặng thinh, im ắng, nguyện cầu. 
Còn ngoài đời, làm sao tìm được chốn nguyện cầu im ắng, giống như thế? Vũ trụ vạn 
vật vẫn còn đó, đón chờ loài người hãy cùng chim muông, thú vật, đến mà xem. Xem 
rồi, hãy hoà mình mà lắng đọng trong thinh lặng. Và khi đã lặng thinh/im ắng rồi sẽ phát 
hiện tình huống rất dễ thương, như truyện kể ở bên dưới: 
 
“Nhà hiền triết nọ dẫn học trò đi ngao du khắp chốn trên đời. Trong mười năm, thày trò 
theo nhau đi hầu hết các nước, gặp hầu như tất cả những người có học vấn. Nay, thày 
trò trở về, người nào người nấy kinh luân đầy một bụng. Kinh nghiệm đầy mình. 
 
Trước khi vào thành, nhà hiền triết ngồi nghỉ trên bãi cỏ ở ngoại thành, nói với học 
trò: “Mười năm ngao du, các con đều trở thành kẻ sĩ học rộng hiểu nhiều. Nay, sự học 
sắp kết thúc, ta sẽ giảng cho các con bài học cuối.” 

 
Học trò kéo đến vây quanh nhà hiền triết. Một lát sau, bậc thày hỏi: 
-Hiện chúng ta đang ngồi ở đâu thế? 
-Dạ thưa, ta đang ngồi nơi bãi cỏ hoang ngoài thành. 
-Trên bãi hoang này, có cây gì mọc lên không? 
-Dạ, Bãi hoang này, mọc toàn cỏ dại.”   
-Đúng! Nơi đây mọc toàn cỏ dại. Giờ ta muốn biết có cách gì để trừ nó không? 
 
Đám học trò thi nhau đáp: 
-Dạ. Chỉ cần một xẻng là đi hết. 
-Dạ thưa thày, dùng lửa để diệt cỏ, cung là phương cách rất hay! 
-Thưa thày, theo em, rắc vôi lên là tốt nhất. 
-Theo em, diệt cỏ phải trừ tận gốc. Chỉ cần nhổ được hết thứ đó là xong! 
 

                                    Nghe vậy, nhà hiền triết đứng dậy nói: 
-Bài học hôm nay, đến đây là hết. Các con hãy đi về, làm theo cách suy nghĩ của mình 
mà diệt cỏ. Nếu không được, năm sau quay lại ta nói chuyện tiếp. 
 
Năm sau, thày trò quay lại, ai cũng thấy cỏ hoang hôm trước nay trở thành đồng lúa ngô 
xanh tươi. Đám học trò quây quần bên đám ruộng, chờ thày đến, nhưng chờ mãi vẫn 
không thấy thày. Ít năm sau, nhà hiền triết quá vãng, đám học trò cũ của ông mới lại tìm 
đến nhau để tu sửa các tài liệu cùng luận thuyết của thày mình, chợt thấy ở chương 
cuối, ông có ghi thêm một câu: “Muốn diệt hết cỏ dại ở bãi hoang, chỉ một cách hay 
nhất, là trồng cấy mùa màng ở trên đó. Cũng vậy, muốn cho bãi cỏ nhà mình không còn 
lo buồn chuyện ồn ào/huyên náo, cách duy nhất là đem vào đó, sự lặng thinh tuyệt đối, 
mới được.” 
 
            Học thuyết của nhà hiền triết, có thể chỉ áp dụng trên giấy bút, thôi. Thực tế ở 
đời, người người nên ứng dụng sự lặng thinh cho riêng mình, rồi sẽ thấy. Thấy và đạt, 
chỉ khi nào ta quyết tâm sống bền bỉ, không nôn nóng. Đó mới là điểm son vàng của cái-
gọi-là “lặng thinh là tình đã thuận.” Thuận, trong an vui. Hiền hoà. Lặng lẽ.  
 
            Trần Ngọc Mười Hai 
            Tuy chưa đạt 



tình trạng an và vui ấy. 
            Nhưng đã cảm nghiệm 

về quỵ ngã, 
            những hai lần. 
 
 

 
                              
     
 

24. “Em ngại ngùng dạo phố mùa Xuân,” 
“Bên nguời yêu tật nguyền chai đá.” 
(Phạm Duy – Kỷ Vật Cho Em) 

 
(Ga 9: 3) 
 
            Kể ra thì cũng lạ. Lạ, ở chỗ: có mỗi “viên đạn đồng” làm kỷ vật, mà sao người cứ 
hát đi rồi thì hát lại mãi một câu “em hỏi anh, em hỏi anh, bao giờ trở lại”! Hỏi rồi, người 
lại “xin trả lời, xin trả lời…mai mốt anh về!”. “Mai mốt anh về”, phải chăng là lời hứa sẽ 
về để sống “bên người yêu, tật nguyền chai đá”? “Ngại ngùng tật nguyền chai đá”, hay 
ngại ngùng vì anh mang về viên đạn đồng đen, làm kỷ niệm?  
 

Tuy nhiên, đôi lúc “trở về …sống bên người yêu tật nguyền chai đá”, không như 
ước mở được diễn tả bằng câu ca nghe ở bên dưới: 
 
“Anh trở về nhìn nhau xa lạ. 
Anh trở về dang dở đời em 
Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen 
Cố quên đi một lần trăn trối... Em ơi! 
(Phạm Duy – bđd) 
 
            Rất nhiều lần, bần đạo được bạn bè chuyển cho đọc những đoạn thư gồm các 
câu hỏi về câu hỏi về nỗi cuộc đời mà người người ở đời thường gặp phải. Như câu hỏi 
gửi bần đạo nhờ giải đáp hoặc chuyển cho ai có thẩm quyền để giúp đỡ, rất như sau: 
 
“Tôi có ông cậu bên họ mẹ vừa ly dị bà vợ về quê kiếm người khác trẻ trung hơn để 
sống nốt cõi đời còn lại. Điều đáng nói, là: kể từ ngày đó ông cậu tôi gặp toàn chuyện 
rắc rối đến độ cứ nghĩ quẩn hỏi rằng phải chăng Chúa phạt ông về những sai quấy ông 
đã làm. Vậy, xin hỏi bác vốn là người có kinh nghiệm viết lách về chuyện đạo, là: Chúa 
lòng lành vô cùng, Ngài có xử phạt con người giống thế không? Xin Bác cho biết để bọn 
này còn giữ vững lòng tin vào Chúa.” (Một độc giả trung thành luôn đọc báo) 
 
            Độc giả trung thành? Vâng. Có thể là như thế. Nhưng điều quan trọng ở đây, 
không phải là chuyện này. Mà là chuyện: con dân nhà Đạo nghĩ sao về thắc mắc tương 
tự? Và nhiều câu khác cắc cớ cũng không kém?  
 
            Là tay viết chỉ biết phiếm loạn chuyện cà kê bên lề nền thần học, mà buộc phải 
trả lời câu hỏi này, thì cũng ngại. Ngại lắm lắm, là bởi: nghĩ mình làm gì có đủ tư cách 
để trả lời lẫn trả cả vốn. Nên chi, hãy cứ bán cái cho đấng bậc vị vọng, là hay nhất.  
     



            Vậy thì, xin mời bạn mời cả tôi, ta nghe lời huấn giáo của đấng bậc rất thân quen 
là đức ngài linh mục John Flader chuyên trách mục giải đáp thắc mắc ở trên tờ tuần báo 
Công giáo ở Sydney, như sau: 
 
“Đây là một trong những thắc mắc được rất nhiều người viết thư về toà soạn để hỏi. Xin 
nói ngay ở đây rằng: chắc chắn không thể nào có câu trả lời cho thoả đáng cho từng 
“nố” được. Dầu sao, thì ta cũng có thể tìm ra được một vài chỉ dẫn trong Thánh Kinh khả 
dĩ giúp ta đi thẳng vào vấn đề mà trả lời một cách chung chung, cũng được.  
            
Chẳng hạn như sách Lêvi có đoạn Yavê Thiên Chúa nói với dân Người rằng Ngài sẽ 
tưởng thưởng cho những ai tuân thủ luật Ngài ban ra. Nhưng, Ngài cũng trừng phạt họ 
nếu bất tuân.(x. Ds 26: 1-45) Xem như thế, ta thấy rằng, đặc biệt trong Cựu Ước, nhiều 
lúc Đức Chúa cũng luận phạt con dân Ngài vì tội bễ trễ, không tuân lệnh. 
 
Ngài làm thế, với toàn dân như một tổng thể. Lại có ví dụ khác cho thấy khi ấy dân Israel 
lưu lạc nơi sa mạc sau khi được đưa thoát khỏi chốn nô lệ đoạ đày xứ Ai Cập, thì tổ phụ 
Môsê sai phái một số chức sắc đi xem xét Đất Chúa hứa ở Canaan có nên vào đó hay 
không. 
 
Trên đường về, Jôshua và Caleb bèn báo cáo là các ông có thể dùng đất hứa đó làm cơ 
nghiệp; nhưng những người đồng hành với hai ông đều phản đối không chịu theo vào 
đất ấy do bởi chiều kích của phần đất và quyền uy của dân làng ở nơi đó. Vì thế nên, 
chúng dân người Do thái lại khóc lóc vãn than suốt đêm trường. 
 
Yavê Thiên Chúa bèn phán với Môsê và Aaron rằng: Ngài sẽ trừng phạt dân con cứng 
đầu này bằng cách để họ lưu lại nơi sa mạc đến 40 năm; và thanh niên trai tráng nào 
tuổi đời trên hai mươi vẫn thầm trách Ngài sẽ chết bất đắc kỳ tử trên đoạn đường lưu 
lạc, ở cõi đày, rằng: “Ta Yavê, Ta đã phán ! Ta lại sẽ không xử như thế sao với tất cả 
cộng đồng xấu xa này, những kẻ đã đoàn tụ với nhau chống lại Ta? Trong sa mạc này 
chúng sẽ biến dần tận tuyệt; chúng sẽ chết ở đó.” (Ds 14: 35-38) 
 
Cùng lúc đó, Yavê Thiên Chúa còn xử phạt cá nhân hai tổ phụ là Môsê và Aaron vì thiếu 
niềm tin. Khi dân Israel than phiền về chuyện thiếu nước uống ở Mêribah, thì Môsê và 
Aaron lại dám bào chữa khấn với Chúa, được Chúa chỉ cách dùng gậy chống mà gõ vào 
vách đá, tức thì nước uống chảy ra từ nơi đó. Ông gõ gậy vào đó những hai lần, lập tức 
nước vỡ ào như suối chảy. Nhưng Chúa lại bảo với Môsê và Aaron:“Bởi vì các ngươi đã 
không tin vào Ta để làm Ta được hiển thánh nơi cái Israel, cho nên các ngươi sẽ không 
đem đoàn hội này vào Đất ta định ban cho chúng.” (Ds 20: 12). Không lâu sau đó, Aaron 
chết tức tưởi và cả Môsê cũng chết theo trước khi dân con Israel bước vào đất Chúa 
hứa qua sự dẫn dắt của Jôshua. (x. Ds 20: 28; DNL 34: 1-6) 
 
Trong số các khuôn mặt khác nói ở Cựu Ước từng khôn khổ về tội lỗi của mình, còn 
thấy có Giacob là người từng lừa gạt cha mình là Isaac bằng cách giả làm người em 
Esau, nên chịu hậu quả cảnh xa cách khốn khổ vì mất con trai mình là, Giuse khi ông bị 
các người anh của mình bán qua Ai Cập, làm nô lệ. (x. Kn 27: 1-40; 37: 12-36) 
 
Một hình phạt lớn lao khác đến với toàn thể con dân Do thái là vào thời tiên tri Giêrêmia, 
khi ấy Yavê Thiên Chúa phá hủy đất đai và sai dân Ngài chọn đến vùng đấy Giuđa và 
Giêrusalem dưới trướng Babylôn suốt 70 trường vì tội dám thờ ngẫu thần. (Gê 25: 11) 
 



Dù có nhiều trường hợp cho thấy Thiên Chúa từng xử phạt con dân Ngài và một số 
người vì tội lỗi của họ, chính Đức Giêsu cũng cho ta biết rằng mọi khổ đau không nhất 
thiết là hậu quả của tội lỗi đặc biệt. Khi các môn đồ hỏi Ngài về trường hợp người mù từ 
thuở bình sinh, hai làm người làm nên tội, thì Ngài phán: “Chẳng phải tội nó hay cha mẹ 
nó phạm song để nơi nó, công việc Thiên Chúa được hiện tỏ.” (Ga 9: 3) 
 
Thành thử, ta cũng chẳng bao giờ nên bảo rằng các đại hoạ xảy đến với con người là 
hậu quả Chúa phạt do tội lỗi mà con người mắc phải, bởi Chúa chẳng khi nào lại hiện 
thực chuyện phúc/hoạ theo đường lối như thế. 
 
Cũng vậy, không thể kết luận rằng vì ta không trải nghiệm một khổ đau nào, là do Chúa 
hài lòng với cuộc sống của ta. Chúa không xử phạt cũng chẳng tưởng thưởng hành xử 
của ta, ngay tức thì, dù việc ấy lành hay dữ. Cùng lúc ấy, ta hẳn biết mình sẽ phải chịu 
đựng hình phạt tạm bợ là do lỗi phạm ta mắc phải, dù đó là tội trọng hay nhẹ. Giả như ta 
không bị xử phạt theo hình thức này hay kiểu khác, thì vẫn có thể làm chuyện ấy ở nơi 
nào, cung cách nào đó, mà Giáo hội gọi là chốn luyện hình. 
 
Theo tinh thần đó, ta hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng Lòng lành vô cùng Ngài cũng bị 
đánh động do tình yêu và lòng xót thương của Ngài, đôi lúc cũng gửi để cho ta chịu một 
vài cảnh ốm đau hoặc rủi ro/bất hạnh nào đó trong đời mình để rồi đỡ phải chịu cảnh ấy 
ở chốn luyện hình. 
 
Và khi ta thấy được tình thương yêu của Đức Chúa ngang qua nỗi niềm khổ đau/cực 
hình trong đời, thì đó cũng là dịp để ta cảm thông với nỗi niềm thương khó mà Con Chúa 
phải chịu ngang qua thập giá, như thánh Phaolô từng nhận định trong thư riêng của 
thánh nhân gửi bà con đồng Đạo ở Do thái rằng: “Vì Chúa thương ai, Người mới sửa 
dạy, con nào người nhận, Người mới ra đòn.” (Dt 12: 6) (x. Lm John Flader, Question 
Time, The Catholic Weekly 25/09/2011 tr. 12) 
 
            Mượn lời và tiếng của đấng bậc vị vọng để cà kê một lời kể, chỉ để nói rằng: thời 
xưa người người thường nghĩ thế. Chứ ở thời nay, ai mà chú trọng đến cái-gọi-là hình 
phạt dính dự vào với tai ương, tật bệnh hoặc thân phận miệt mài, nhiều khổ ải đâu.  
 

Thời buổi này, dù nghệ sĩ có vị vẫn viết và hát lời bi ai, khổ ải về kỷ vật “đồng 
đen viên đạn”, cũng là hát những lời âu sầu rầu rĩ rất lê thê rằng:  
 
“Em hỏi anh. Em hỏi anh bao giờ trở lại 
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về 
Anh trở lại với kỷ vật viên đạn đồng đen 
Em sang sông anh cho làm kỷ niệm 
Anh trở về anh trở về trên đôi nạng gỗ 
Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân. 
Em ngại ngùng dạo phố mùa Xuân, 
Bên nguời yêu tật nguyền chai đá.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
            Nhưng trước đó, người nghệ sĩ lại vẫn ca: 
 
“Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại 
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về. 



Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleime, 
Hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã, 
Anh trở về anh trở về hàng cây nghiêng ngả 
Anh trở về, có khi là hòm gỗ cài hoa, 
Anh trở về trên chiếc băng ca  
Trên trực thăng sơn màu tang trắng.”  
(Phạm Duy – bđd) 
 
            Hát cho nhiều, cũng chỉ để diễn tả hậu quả của chiến tranh, tranh giành một ý 
thức hệ: 
 
“Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại 
Xin trả lời xin trả lời mai mốt anh về. 
Anh trở về chiều hoang trốn nắng 
Poncho buồn liệm kín hồn anh 
Anh trở về bờ tóc em xanh 
Chít khăn sô lên đầu vội vã.. Em ơi!” 
 
Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại 
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về 
 Em hỏi anh em hỏi anh bao giờ trở lại 
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.....” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
            Về đây hay về nơi đâu, cũng vẫn là về. Về chốn đọa đày mà Hội thánh xưa/nay 
gọi là “chốn luyện hình” ở đâu đó. Có thể là, ở ngay đây, chốn đời tạm hay đời thường, 
vẫn cứ là về. Về với con người chưa từng canh tân đời sống, nên vẫn sầu buồn, khổ 
đau, ai oán. Chỉ khi nào, bạn và tôi, ta về với tình thương dân dã chốn miền nhiều niềm 
vui, thì khi ấy sẽ không còn người ca sĩ chuyên hát lời hỏi han về sự trở về mang theo 
một kỷ vật. Kỷ vật ấy, chắc sẽ không còn là viên đạn đồng đen hay đồng đỏ, nhưng sẽ 
là kỷ niệm của tình yêu thương giùm giúp, rất tươi vui. Tươi và vui, như câu truyện kể 
dân gian nhiều hư cấu, ở bên dưới: 
 
            “Truyện rằng: 
Người bạn thắc mắc: 
- Mà nàng bỏ cậu hay cậu bỏ nàng? 
Người chồng nhún vai: 
- Chẳng ai bỏ ai. Tôi không ở nổi tôi đi, nàng không giữ nổi nàng thả. 
Người bạn có vẻ tiếc: 
- Thật không ngờ. Bạn bè ai cũng cho vợ chồng cậu là cặp xứng đôi, hạnh phúc nhất 
thành phố. 

- Thiên hạ chỉ nhìn đàng trước, có những chuyện phải nhìn đàng sau mới thấy. 
Người bạn lại thắc mắc: 
- Có một đệ tam nhân chen ở giữa? 

- Tôi nghĩ là không hay ít ra tôi chưa nghi ngờ và tôi tin phía nàng cũng vậy. 
- Chuyện tiền bạc? 

- Cũng không. Tôi chẳng bao giờ thắc mắc chuyện tiền bạc mặc dù người quản trị tài 
chánh trong nhà là nàng. 

- Xung khắc tính tình? 



Người chồng im lặng vài giây rồi mới nói: 
- Có thể cho là như vậy. 
Người bạn thở phào: 
- Tưởng gì chứ chuyện xung khắc tính tình đâu có gì to lớn, mỗi bên nhịn một chút là 
xong. 
Người chồng hỏi vặn lại: 
- Nếu nhịn mãi vẫn không xong thì tính sao? 

- Cậu phải đan cử cho tôi vài thí dụ tôi mới có ý kiến được. 
- Thí dụ cửa trước nhà tôi, tôi nhớ mỗi lần vào nhà tôi đều khóa cửa lại cẩn thận. Thế 
mà nhiều lần nàng tri hô lên tôi chưa già đã lẩm cẩm, cửa không khóa mà cứ cãi là khóa 
rồi. Tôi nghi nàng lén mở khóa rồi mới tri hô lên. 

- Biết đâu có lần cậu quên khóa thật? 
- Ban đầu tôi cũng nghĩ như thế nên làm thinh. Nhưng về sau tôi biết chắc là 

nàng có chủ ý. 
- Cậu có bằng chứng? 
- Tôi lén thuê gắn caméra trên trần nhà. 

Người bạn mặt ngẩn ra: 
- Vì sao nàng làm vậy? 
- Đó là điều tôi cũng tự hỏi. Chẳng lẽ nàng muốn gieo vào đầu tôi rằng tôi thật sự bắt 
đầu quên trước quên sau để phụ thuộc vào nàng hơn? 

- Thế cậu có cho nàng xem hình quay lén không? 
- Không. Tôi sợ nàng lại tri hô lên tôi do thám nàng. Cùng lắm nàng sẽ tự bào chữa 
nàng cũng có thể vô tình đóng mà quên khóa cửa như tôi thôi. 
Người bạn hỏi thêm: 
- Còn chuyện xung khắc nào khác? 
Người chồng giọng lưỡng lự: 
- Điều này tôi không biết có nên cho là tính xấu của nàng không? Nhưng xấu hay không 
xấu tôi cũng không ưa. Đó là tính ích kỷ. Nàng chỉ rộng rãi với mình, còn hẹp hòi với 
người khác, người khác đó có khi là chính cả tôi nữa. 

- Nhưng cậu chịu đựng nổi tính ích kỷ của nàng chứ? 
- Chịu đựng được nhưng lắm khi bực mình, đôi khi còn ngượng với người ngòai. 

Người bạn hỏi tiếp: 
- Có phải chỉ vì hai nguyên nhân đó mà cậu bỏ đi? 
- Tôi bỏ đi vì nguyên nhân thứ ba. Nàng lấy chuyện chăn gối như một phương tiện để 
thưởng phạt tôi. Cậu là đàn ông chắc cậu cũng hiểu nhu cầu sinh lý của một thằng đàn 
ông như thế nào rồi. Đối với tôi đó là một nhu cầu cần được cảm thông chứ không thể bị 
ràng buộc, không thể bị điều kiện hóa. Tôi không thể chấp nhận treo chuyện gối chăn 
lên làm giải thưởng. 
Người bạn không hỏi thêm chỉ tỏ ý ái ngại: 
- Cậu tính giận bỏ đi vài hôm, nguôi giận lại về, hay nhất quyết đi luôn? 

- Tôi đã muốn đi nhiều lần, nhưng lần này tôi phải biến ý muốn thành hành động. 
- Cậu tính tạm thời ở đâu? 

- Tạm ở nhà ông anh chừng vài tháng. Sau đó nếu quyết định đi luôn tôi sẽ đi thuê ấp ở 
riêng và bắt đầu lại cuộc đời. 
Hai ngày sau khi người chồng bỏ nhà ra đi, một buổi tối người bạn gọi điện thoại cho 
người vợ: 
- Anh nhà có ghé tôi, tôi cố hết sức khuyên giải nhưng anh ấy nhất quyết không chịu về. 
Người bạn kể cho người vợ nghe đầy đủ chi tiết ba lý do khiến người chồng bỏ nhà ra đi. 
Kể xong người bạn nói, giọng rào đón: 
- Có một người đàn ông khác, không coi ba điều anh nhà trách chị là quan trọng. Chừng 
nào chị muốn tìm hiểu người đàn ông đó tôi sẽ xin cho chị biết tên. 



Nghe xong người vợ lạnh lùng trả lời: "Tôi vẫn nói với chồng tôi: ‘Anh không có bạn tốt. 
Nếu không tin anh cứ thử dàn dựng một cảnh vợ chồng mình bỏ nhau anh sẽ thấy đàng 
sau lòng dạ của bạn anh’." 
 

Truyện kể, cũng có thể là hư cấu, hoặc có thật như cuộc đời con người thật 
muôn mặt. Những mặt của phúc/hoạ, sướng/khổ tuỳ cung cách và vị thế của người kể 
và người nghe kể. Quan trọng hay không, vẫn là động thái và chọn lựa cách sống của 
mỗi người. Cũng giống như lập trường của nhà thơ từng chọn lựa, như bên dưới: 

 
                        “Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, 
                        chuyện đời như nước chảy hoa trôi. 
                        Lợi danh như bóng mây chìm nổi, 
                        Chỉ có tình thương để lại đời. 
 
                        Còn gặp nhau thì hãy cứ thương, 
                        Tình người muôn thuở vẫn cón vương. 
                        Chắt chiu một chút tình thương ấy, 
                        Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.” 
                        (Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương) 
 
Tất cả là như thế. Như thế, không có nghĩa: chỉ sầu bi, khổ ải, chiến tranh, hận 

thù… mới là đời. Đời người, đời mình vẫn cứ khác, nếu người người cũng như mình 
mặc lấy cho mình cặp kính hồng, để nhìn đời. Bởi, vui buồn một đời người, còn tuỳ 
người người đang đeo cặp kính mầu gì. Cả vào khi mọi người nhận định cuộc đời, khác 
mình tôi. Hay, chỉ mình bạn. Vẫn cứ là, cái “mình” của chúng ta. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
vẫn cứ mong bạn và mong tôi 
ta nhìn cuộc đời 
luôn bằng cặp kính 
rất mầu hồng.     

 
  

 

   

25. “Những con mắt trần gian, xin nguôi vết nhục nhằn,” 
Những con mắt muộn phiền, xin cấy lại niềm tin.” 
(Trịnh Công Sơn – Những Con Mắt Trần Gian) 

(Mt 5: 28) 
            “Mắt trần gian”, có thấy được nỗi “nhục nhằn”, “muộn phiền” hay không, cũng 
vẫn là mắt thịt của người trần. Nhưng, sao người cứ bảo và cứ hát: “Xin cấy lại niềm 
tin”? Còn như, nếu đó là mắt linh thiêng không muộn phiền, thì cũng xin những gì? Phải 
chăng là tình yêu? Vâng, nói thế cũng đúng. Bởi, đã tin rồi thì chắc cũng yêu thôi! Bởi, 
nếu không yêu, làm sao tin? Có như thế, mới gọi là niềm tin/yêu, không bến bờ. 
            Hôm nay đây, cũng bằng vào niềm tin/yêu ấy, ta lại sẽ phiếm thêm ít chuyện 
Đạo/đời, để cho vui. Phiếm gì đây? Phiếm chuyện Đạo? Hay, phiếm chuyện đời, có tin 
và có yêu? Hoặc, chỉ phiếm mỗi chuyện tình có chút đạo. Hoặc,phiếm chuyện Đạo có 
chữ tình? Tình đây, tràn đầy ý nghĩa như bài chia sẻ ở nhà thờ, vẫn cứ phiếm. Phiếm, là 
phiếm chuyện đời. Nói về tình đời, ở nhiều nơi. Như: tình chồng/vợ có ý tưởng cũng khá 
lạ như điện thư viết bên dưới: 



 
“Gửi ông, 

Tôi nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp mất vài trăm, còn ông 
sắp mất cả cuộc đời! Giờ này tôi có khuyên hay nhủ chắc cũng chẳng nhằm nhò gì, bởi 
khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi 
ông thôi! Đấy! mình luôn thua cuộc từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu là thế đấy. 
Chỗ bạn bè, tôi muốn nhắn nhủ để ông chuẩn bị tinh thần mà hiểu hai cụm từ tuy khác 
âm nhưng đồng nghĩa, đó là: "lấy vợ" và "đi tù". 
 
Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy mà biết tôi nói thế 
thì thì tôi đây sẽ từ án treo chuyển vào lán trại, từ 6 tháng tù chuyển sang chung thân, từ 
chung thân đến tử hình... mong ông giữ mồm, giữ miệng giùm cho), để mụ vợ ông và 
các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng vẫn giống nhau bởi giòng máu 
chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật ngay trong bụng. Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự 
chiếm hữu chung làm một. Thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng 
thời gian bé tí tẹo tèo teo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát rất chặt 
chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi có tí chút, Yahoo Messenger đã vàng khè, thi thoảng mụ lại xì-
pam cho một cái. Không thấy tôi, thì mụ gọi điện thoại, gọi điện ở bàn, rồi lại gọi di động 
không được thì mụ sẽ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, chứ 8 năm nay, chưa bao 
giờ tôi thoát khỏi tầm mắt “rất trần gian” của mụ hết. Mụ gọi đó là tình yêu, quan tâm và 
lo lắng.. đấy!. 
 
Mỗi lần thông báo với mụ là tôi đi công tác, tôi phải lấy hết sức bình sinh, mở miệng như 
người có lỗi rất nặng và y như rằng mặt mụ dài ra như cái bơm. Mụ buồn rầu, vì không 
có chồng ở nhà trong 2,3 ngày. Còn tôi thì, như mở cờ trong bụng vì không “bị” yêu 
thương, với quan tâm/lo lắng ít là trong 48 tiếng. Mụ thuê “ô-sin” để trông con, còn mụ 
thì rảnh rang để... trông chừng tôi. Năm thì mười hoạ, mụ mới cấp cho tôi cái "quota" 
được đi bù khú với lũ bạn... 10 năm không gặp. Mà lũ bạn đó là ai, ở đâu, làm gì, điện 
thoại bi nhiêu chân số... mụ đều lưu giữ trong bộ nhớ rất phi thường mà nhiều khi tôi 
nghĩ người trần gian chẳng mấy ai được như thế.  Và, suốt buổi nhậu hiếm hoi ấy, mụ 
cứ réo rắt gọi đi gọi lại gọi tái gọi hồi cái tên cúng cơm của tôi. Nghe ồn, thì mụ cứ hỏi: 
"Sao ồn thế? Có phải là mấy ông nhậu xong rồi là rậm rật đi karaokê bàn tay vàng 
không?" Lặng thinh không nghe tiếng, thì mụ dán chặt lỗ tai vào máy, rồi rít lên: "Sao 
yên tĩnh thế? Có phải là: ăn no rửng mỡ rồi mò vào nhà nghỉ, để ngủ với con nào 
không?" Nếu đêm đó, tôi mà về muộn thì quả là “bi hài kịch mở màn, bi hài kịch thêm 
“xen” (scène) ngay. Biết mình có lỗi, nên tôi rón rén bước vào nhà, vén màn lên bèn thất 
kinh khi thấy mụ tóc tai cứ là dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần 
nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay ấn, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi 
nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn màu đen 
xì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể mụ chờ tôi từ kiếp trước đến kiếp sau!)  
 
Dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố trả bài cho đủ vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà 
sáng hôm sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe tiếng mụ sang sảng, xoong nồi cứ lẻng xẻng, 
mụ quát chó, chửi mèo, đánh con cứ là chí chóe rộn cả lên... Và tôi, cố lết tấm thân bèo 
nhèo - 8 năm trước, tôi còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) – rồi dắt xe ra khỏi 
cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (thế mà vẫn thò tay cấu với nhéo), khăn bịt 
mặt, nón trùm đầu, sữa nước với cặp sách... ôi thôi hệt như dân tị nạn. Than ôi, làm 
người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội! Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một 
cục tiền), mụ cũng nới tay chút đỉnh cho tôi được "thở", nhưng cũng chỉ "thở hắt", chứ 
nhất quyết không được "thở dài". Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra vặn: "Sợ em nào 
gọi hay sao mà tắt máy thế?" Nhưng hễ có điện thoại gọi đến là tôi cứ giật mình thon 



thót. Không nghe cũng chết, mà nghe thì con người tôi mất hết cả văn minh, lịch sự. Tôi 
phải nói thật to vào máy, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, chí tớ) càng 
tốt, đi lại thật hoành tráng, cứ vung chân, vung tay cho mạnh dù có khi ở đầu dây bên 
kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu vậy? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là mình có vấn đề, 
mụ sẽ khảo, sẽ tra hỏi cả đêm cho ra nhẽ ... vì sao lại nói nhỏ thế? 
 
Thực ra mụ (và các mụ) lo lắng cũng bằng thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi 
(và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa thì mụ đâm cũng vẫn thủng. Ông biết, khi về 
nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không 
bao giờ có đáp án, bởi: Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông đã có bồ, nay về ruồng rẫy vợ 
con. Nếu ông vui vẻ, thì Mụ cho là ông có bồ rồi nên mới phởn phơ, hứng chí. Ông chu 
đáo: thì Mụ cho là vì ông đã có bồ nên mới thấy lương tâm cắn rứt, hối hận. 
 
Nói chung, trong “con mắt trần gian” thì toàn thể các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, 
hết. Làm kiểu gì ông cũng "phải" có bồ. Mụ xấu đi, cũng bảo tại chồng. Già cũng bảo tại 
chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần 
rồi, xem chung kết thi hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc 
trộm mấy em. Triết lý cơm/phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết là cơm 
có thể ăn nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hoặc chiên đâu bao giờ. Cơm, dù 
không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn được hết. Chứ, còn phở thì ai nào 
dám xơi triền miên được! Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý rất mực (dù ông vẫn 
một lòng yêu thương vị quản giáo). 
 
Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước xưa nay rồi cũng sẽ 
trở thành cái cối xay một chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo 
nhèo. Hôm nay, tôi có hẳn 1 tiếng đồng hồ tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy 
động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục mấy em lễ tân để lỡ ra mụ có kiểm tra cũng còn đỡ. 
Nhưng tôi mất hết 25 phút để viết thư cho ông rồi đấy, chỉ còn 35 phút phù du nữa thôi, 
tôi phải đi lai rai làm cốc bia đấu láo với bạn bè trước khi... chui về lồng. Giờ này năm 
sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi sẽ chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị 
dìm vào bể máu. Thôi, tôi đi đây. Không, nói đúng ra: tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng 
phải chọn quán bia nào gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ... 
 
Chào ông, 
Me xừ Sợ Vợ, là tôi đây.    
 
            Thơ về cuộc tình, dù có là tình chồng/vợ, vẫn cứ tin/yêu, như hồi chưa cưới 
hoặc mới cưới. Tình, như lá thư hoặc bài thơ/văn vần cũng rất thơ mà bầu bạn ghi lại ở 
trên, còn là thứ tình của người đã có quá nhiều kinh nghiệm nơi tình trường hoặc 
chồng/vợ. Tình, của người đàn ông dám ký tên bên dưới: “Me xừ Sợ Vợ, là tôi đây”, 
nhưng chưa chắc đã rất sợ. Bởi nếu sợ, thì làm gì dám viết thư hoặc làm thơ văn vẫn 
rất vần. Tình, của tình nhân, sẽ là và phải là câu thơ có ý nhạc, cũng rất thơ như sau: 
                        
“Những con mắt tình nhân 
Nuôi ta biết nồng nàn 
Những con mắt thù hận 
Cho ta đời lạnh câm. 
Những mắt biếc cỏ non 
Xanh cây trái địa đàn 
Những con mắt bạc tình 
Cháy tan ngày thần tiên.” 



(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
            Thật ra thì, những “con mắt tình nhân”, hay các tình tự của lũ “ông-chồng-dày-
kinh-nghiệm về tình chồng/ vợ ở trên, chưa có gì là đáng sợ hoặc phát khiếp. Bởi, đó là 
thứ tình nằm trong bẩy mối “rất tội” mà người đời gọi là “thất tình” gồm: hỷ, nộ, ái, ố, ai, 
hoan, lạc, cũng chẳng sợ. Cứ hiền lành nhũn nhặn như con chi chi, là xong ngay.  

Chỉ sợ, mỗi tình ý hoặc ý/tình mới thoáng qua nơi tâm tưởng thôi, cũng đã thành 
tội rồi. Thành vấn đề. Và, là chủ đề, để ta bàn và cứ phiếm, như thư hỏi đáp giữa 
“cha/con” ở bên dưới: 

 
            “Thưa cha, 

Con có đôi câu hỏi về mấy chuyện tình tự như tư tưởng không lành mạnh, nơi con người 
mà nhiều người gọi đó là: ý tưởng không thanh khiết. Mắc phải điều ấy là có tội hay 
không có tội? Tội trọng hay tội nhẹ? Xưng tội ấy thế nào? Có cần kể hết chi tiết không? 
 
            Gửi câu hỏi về những tội và lỗi mà lại gửi cho cha/cố cứ lố nhố tên tuổi rất như 
trên, thì thoạt nghe người người tưởng đó là thắc mắc ở thời ban sơ, rất “xưa rồi Diễm”. 
Thời, mà nhiều cụ vẫn rất sợ. Sợ tội. Sợ lỗi. Sợ đủ thứ chuyện, cứ năng lui tới toà cáo 
giải để xả cho hết. Sợ, là sợ khi mình chết đi sẽ bị ác thần/sự dữ đem vào chốn lửa lào 
mà đền đáp, cũng rất “tội”.  

Vậy thì, mời bạn mời tôi, ta xem thử đấng bậc ở Sydney giải mã thế nào về thắc 
mắc của đàn con luôn bối rối. Thử xem đức thày mình trả lời trên giấy trắng mực đen có 
rõ mồn một như thời trước, không? Dù thời ấy, hôm nay chỉ thấy mỗi ghi ngày tháng vào 
cuối niên biểu 2011, như bên dưới: 
 

“Có thể nói: đây là một trong những câu hỏi rất thường nghe từ nhiều vị, ở nhiều 
nơi. Vậy, ta cũng nên quay trở lại vấn đề, mà cứu xét cho rành mạch hầu bớt lo. 

Trước nhất, ta định nghĩa thế nào về những ý tưởng không lành mạnh? Phải 
chăng đó là những tư tưởng nghiêng về một hành xử hoặc tình trạng của tâm hồn qua 
đó có người lại biến nó thành hành động, thì việc đó tất nhiên trở thành tội chống đức 
khiết tịnh. 
            Những ý tưởng nghịch chống đức khiết tịnh, là ý tưởng như của người trai trẻ nọ 
liên tưởng đến việc mình sẽ lên giường hành lạc với người con gái nào đó không là vợ 
mình, như thế là có tội. Còn, nếu đó là ý tưởng đó là của người có gia đình nghĩ mình sẽ 
lên giường hưởng thú gối chăn với vợ mình, thì không cò tội. Nhưng, nếu đó là ý tưởng 
của người đàn ông đã có vợ nhưng lại nghĩ chuyện hưởng lạc với người đàn bà nào 
khác không là vợ mình, thì đó là ý tưởng đen tối, không lành sạch.    
            Truy tầm căn nguyên của những ý tưởng không lành sạch, mọi người đều biết 
phân biệt các giai đoạn khác nhau để nhờ đó có thể giúp mình định ra tính luân lý đạo 
đức của nó. 
            Giai đoạn đầu, tư tưởng chỉ xuất hiện như một tưởng tượng không do mình lục 
tìm. Cứ sự thhường thì khi tư tưởng ấy đã có trong đầu mình tức là mình đã lỗi phạm. 
Tư tưởng ở giai đoạn này không là chuyện tự ý hay cố tình, mà chỉ mới xuất hiện trong 
đầu, thôi. Và, như thế chưa thành tội. Chỉ thành tội, khi nào người ấy có trong đầu tư 
tưởng xấu rồi đồng thuận biến chúng thành hành động mà thôi. Nhưng, có thể cũng có 
những tội trước đây đã xảy ra nay lại dẫn vào ý tưởng vẩn đục này. Chẳng hạn như, khi 
người nào xem phim dâm ô tục tĩu chiếu trên truyền hình vào đêm trước hoặc lén nhìn 
những hình ảnh khiêu dâm trên mạng, thì tự nó dẫn người xem/nhìn vào tình huống dễ 
mắc tội mà không cần có lý do chính đáng, nên từ đó dễ có cơ mắc phạm. Theo nghĩa 
này, thì người nào cũng đều có trách nhiệm tùy chừng mực về tư tưởng vẩn đục có 
trong đầu, dù tư tưởng đó tự nó vẫn chưa thành tội. 



            Giai đoạn hai, là khi ai đó biết rõ mình đang có những tư tưởng vẩn đục và chính 
vào lúc dịp tội chợt đến với họ, và bởi họ không nhất quyết xua nó đi nhưng lại dễ dàng 
đồng tình/thuận thảo với tư tưởng vẩn đục ấy. Nếu người ấy chạy theo các tư tuởng như 
thế rồi vui lòng để chúng yên vị trong đầu mình, thì hiển nhiên mình đã mắc tội. Còn, hỏi 
rằng ấy là tội trọng hay tội nhẹ, thì câu trả lời sẽ là: đặt giả thiết là người đang có tư 
tưởng xấu lại thích thú với nó, rồi tưởng tượng thêm chi tiết và quyết biến chúng thành 
hành động đen tối, kéo dài nhiều lúc, rồi cứ viển vông mơ màng bằng những tưởng 
tượng, có khi còn diễn đạt bằng những kinh nghiệm hưởng lạc với thân xác, thì đó là tội 
trọng. Khi xưa, Chúa ám chỉ đến trường hợp này, nên mới dạy: “Thầy bảo cho anh em 
biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy 
rồi.” (Mt 5: 28) Thật ra, nếu chỉ nhìn người phụ nữ nào đó thôi, cũng chưa hẳn là tội, 
nhưng chính những tư tưởng đầy dục vọng có trong đầu và những ham muốn xác thịt sẽ 
cấu thành tội. Và, rõ ràng lời Chúa nói về sự thể “trong lòng mình đã ngoại tình”, như thế 
đã là tội trọng rồi. 
            Tuy nhiên, giả như người nào đó thoáng chú ý đến tư tưởng vẩn đục bất chợt 
đến trong đầu mình, nhưng kịp nhận ra là nó đồi bại, bèn tống khứ vứt bỏ đi, thì không 
có tội. Trong tình huống như thế, cũng nên nghĩ về sự thống khổ Chúa chịu khi bị quân 
canh hành hình hoặc nghĩ rằng Ngài chịu nhục trên thập giá là để giúp ta xa lánh dịp xấu 
xa khả dĩ gây xúc phạm đến Ngài bằng những lạc thú đen tối đầy tính xác thịt. Bởi thế, 
ta cũng nên cầu xin Đức Mẹ là Đấng tinh tuyền mọi đàng, đến giúp sức cho ta để ta có 
được ơn huệ cần thiết mà vứt bỏ chước cám dỗ đang xảy đến. 
            Bao giờ cũng vậy, điều quan trọng là mỗi người phải tìm cách lánh xa giòng 
tưởng tượng chuyên lôi kéo mình vào với ý tưởng vẩn đục bằng cách nghĩ về những gì 
thực sự giúp mình sống tốt lành, thì không mắc tội. Tỉ như, nghĩ về công việc tốt lành 
của ai đó, về những ngày nghỉ mát sắp ra đi, về kế hoạch lờn/nhỏ cho cuối tuần, giúp 
gia đình, vv… 
            Nếu quả thực, ta đã tìm cách trút bỏ tư tưởng vẩn đục đi, thì mình sẽ lớn mạnh 
trong ơn thánh và sẽ được bổ sức để chiến đấu lúc về sau. Mọi người đều bị thử thách 
nếu xứng đáng tốt lành thì Chúa sẽ trọng thưởng mình vì tính trung hậu của họ. Nhưng, 
giả như ai đó đôi lúc thấy mình yếu sức nên đã đầu hàng thì cũng là mắc tội, nhưng là 
tội nhẹ, chứ không phải tội trọng. 
            Và, người mắc tư tưởng vẩn đục, phải xưng thú thế nào? Không nên xưng thú là 
“con có tư tưởng vẩn đục”, bởi tư tưởng th  tự nó đâu thành tội, nên người có tư tưởng 
xấu ấy phải cho biết mình có thuận theo chúng không, và thuận theo chúng trong chừng 
mực nào. Và, giả như tư tưởng vẩn năng lui tới với những người nào đó trong quan hệ 
đặc biệt, tỉ như: tư tưởng vẩn đục đối với một thành viên nào đó trong gia đình. Hoặc đối 
với người tận hiến cho Chúa quyết sống đời độc thân, hoặc với người cùng giới tính, 
hoặc với người nào khác không phải là người phối ngẫu của mình, vv… thì khi xưng tội 
cũng phải nói rõ những hoàn cảnh nghiêm trọng như thế.” (x. Lm John Flader, The 
Catholic Weekly 16/10/2011, question time, tr. 10) 
 
            Rõ ràng là, hỏi vễ những lỗi với tội mà lại hỏi đấng bậc nhà Đạo chuyên về luân 
lý với luật Đạo, thì câu trả lời đương nhiên phải như thế. Như thế, tức ở đấng bậc nào 
cũng phải giữ đức khiết tịnh, cả no8i thân xác lẫn trong tư tưởng. Nếu cứ hỏi mãi những 
tội là tội, thì rồi cũng có ngày người hỏi sẽ dấn bước theo đấng bậc chuyên tu, để lánh 
tội. 
            Người đời ở bên ngoài, luôn “sống trước đã, triết lý sau”. Sống trước đã, đâu có 
nghĩa là sống bê bối, rồi bê tha, cẩu thả. Nhưng là sống rất thanh. An lành. Đạm bạc. 
Sống hết mình, nhưng không lình xình, chẳng gây tai hại đến một ai. Chẳng hại mình, 
nhưng cứ vui. Kẻo rồi, như người nghệ sĩ ở trên, đã quá nửa đời rồi, mà vẫn rong chơi, 
cứ vẫn hát những điều như: 



 
“Ngày ra đi với gió 
Ta nghe tình đổi mùa 
Rừng Đông rơi chiếc lá 
Ta cười với âm u 
Trên quê hương còn lại 
Ta đi qua nửa đời 
Chưa thấy được ngày vui 
Đường trần rồi khăn gói 
Mai kia chào cuộc đời 
Nghìn trùng con gió bay 
Những con mắt cuồng thắm 
Xin tươi sáng một lần 
Cho con mắt người tình 
Ấm như lời hỏi han ...” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
            “Sống trước đã, triết lý sau”, chưa hẳn là sống như nghệ sĩ rất bi quan. Mà là 
sống có tình có nghĩa, như truyện kể ở bên dưới, để còn sống hân hoan như mọi người 
ở trong truyện, từng kể rằng: 
 

“Có một chàng trai đã gấp 1,000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó 
anh chỉ là một nhân viên quèn trong một công ty, tương lai chẳng có gì sáng lạng nhưng 
họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng 
nàng sẽ đi Paris , sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa .Nàng rất lấy làm tiếc về 
điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng .Hãy để 
cho nó ngủ yêntrong ký ức của mỗi người. 

Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát .Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm 
, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình .Nó không chỉ giúp anh vươn 
đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã bỏ anh ,nó còn giúp anh xua 
đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ. 

Một ngày mưa tầm tã ,trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ thấy một đôi vợ chồng 
già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa 
trời mưa gió .Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa .Tình cảm trước 
đây anh dành cho họ dường như sống lại. 

Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh.Anh muốn họ 
thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ có thể tự mình tạo dựng 
một công ty riêng ,đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng . Vâng , chính anh , 
chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó. 

Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng , anh 
bước ra khỏi xe và đuổi theo họ . Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình , vẫn nụ 
cười dịu dàng ,đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức 
chân dung trên bia mộ. 

Cạnh cô là món quà của anh ,những con hạc giấy ngày nào , đến lúc này anh 
mới biết một sự thật: Nàng đã không hề đi Paris .Nàng đã mắc phải căn bịnh ung thư và 
không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc 
, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh.Và nàng không muốn là vật cản 
bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc 
giấy lên mộ nàng , để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần 
nữa,anh có thể đem chúng về bầu bạn. Chàng trai bật lên thành tiếng khóc! 



 
Truyện kể, chỉ như thế. Nhưng người kể, nay áp dụng truyện vào với vấn đề cụ 

thể của tình bạn trong trắng, rất ở đời. Với cuộc sống. Vẫn nói rằng:“Chúng ta cũng như 
chàng trai kia, chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời ban 
tặng cho cuộc sống của ta khi sáng mai thức dậy, người ấy không còn ở bên ta nữa. Có 
thể họ chẳng yêu ta như cách ta mong đợi ở nơi họ; nhưng điều này không có nghĩa là 
họ không dâng hiến tình yêu của họ cho ta, bằng tất cả những gì họ có.” 

Có người kể, lại áp dụng truyện kể để ăn khớp với đề “Những con mắt muộn 
phiền, xin cấy lại niềm tin” nơi con người. Như đã nói ở trên, một khi đã tin, tức là mình 
đã yêu. Và, một khi đã yêu, tức là mình sẽ mãi mãi yêu .Những gì là vẩn đục trong tâm 
trí mình có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn sẽ mãi mãi cứ ở lại. Và, khi đã tin 
và yêu rồi, đâu còn lo gì tội với lỗi. Lỗi và tội, chỉ là những gì nghịch chống lại tình yêu. 
Sống theo cung cách không còn nghe theo Chúa tể của Tình Yêu từng dạy khuyên ta 
sống rất yêu đương, không tì vết hoặc kình chống tình yêu đích thật ta vẫn biểu tỏ.  

Tắt một lời, sống yêu đương tích cực, rất tình thực. Sống không sợ sệt. Chẳng lo 
lắng bối rối, bồi hồi điều chi. Chỉ lo mỗi chuyện là mình tự hỏi mình đã thực hiện điều 
Chúa dạy yêu thương chưa. Lo rằng, ngày nào đó Chúa mỗi hỏi như Đức Vua kia ở 
trình thuật thánh Mát-thêu từng ghi chép: 

 
            “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, 
            Hãy đến thừa hưởng Vương quốc dọn sẵn cho các ngươi. 
            Ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 
            Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn. 
            Ta khát, các ngươi đã cho uống; 
            Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 
            Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; 
            Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; 
            Ta ngồi tù, các ngươi đã hỏi hanh.” 
            (Mt 25: 34-36) 

 
            Phải chăng, đó mới là bí kíp của cuộc sống. Phải chăng, đó chính là nguyên tắc 
để ta sống rất tươi vui. Nồng thắm. Rất an nhàn tự tại. 
 
            Trần Ngọc Mười Hai 
            Cứ luôn tự nhủ hỏi xem 
            Mình học được bí kíp 

của yêu thương chưa.      
 

                                  
  
 

26. “Bài hát, tìm trong nỗi nhớ, từng ngày bình yên.” 
“Bài hát, tìm trong ký ức, cuộc tình đầu tiên.” 

(Thanh Tùng – Giọt Nắng Bên Thềm) 
 

(1Ph 3: 18-19) 
 “Bài hát, viết không nên lời đã vội lãng quên”. Chao ôi! Bài hát nào mà lạ thế? 
“Bài hát, mang bao kỷ niệm những ngày đã qua”. Vâng. Thế mới là bài hát hay. Thật ra, 
với bần đạo, bài hát nào cũng nao nao một kỷ niệm. Kỷ niệm, là vì những bài như thế, 
vẫn được nhiều người liên tưởng đến chuyện của riêng mình, mà nhớ đến và ưa thích 



như bần đạo đây. Ôi chao! Nói thế, chắc bầu bạn hẳn sẽ cho rằng bần đạo thuộc loại 
“chảnh” hoặc ba phải, rất “huề vốn”?  
 
 Sự thật, thì bần đạo nay có trích dẫn bài hát ít nghe quen, ở trên, là do “chộp” 
được từ đêm “Hát Cho Nhau Nghe” ở Sydney chốn bình yên, hôm ấy. Bình yên, đến độ 
khiến bần đạo liên tưởng đến tình huống xảy đến với nhà Đạo, ở nhiều nơi. Tình huống 
có chuyện “rồi đến rồi đi bao tháng năm”, khiến bày tôi bần đạo chưa kịp “tạ ơn người/tạ 
ơn đời”, đã thấy đuối. Đuối lý. Đuối tình, đành về với bài ca để ê a, hát mãi:   
 
“Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi.  
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi.  
Giọt nắng bâng khuâng.  
Giọt nắng rơi rơi bên thềm.  
Bài hát bâng khuâng.  
Bài hát mang bao kỷ niệm.  
Những ngày đã qua.” 

(Thanh Tùng – bđd) 
 
Sở dĩ bần đạo cứ phải “tạ ơn người/tạ ơn đời” vì biết đời mình dù ngắn ngủi, vẫn 

mục kích nhiều “sự” ít thấy cả trong Đạo/lẫn ngoài đời, khiến mình coi đó như đặc sủng 
để ghi ơn.  

 
Đặc sủng, nay thấy giống tình huống được nghệ sĩ diễn tả ở câu thơ:  
 

“Lâu lắm rồi, anh không đến chơi. Cây sen đã lá bạc như vôi.  
Sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người.  
Bài hát tìm trong nỗi nhớ, từng ngày bình yên.  
Bài hát tìm trong ký ức, cuộc tình đầu tiên.  
Trả lại cho tôi, trả lại cho anh. Trả về hư không giọt nắng bên thềm.” 

(Thanh Tùng – bđd) 
 
Hôm nay, “giọt nắng bên thềm” được trả về chốn hư không, để rồi: những 

chuyện xảy ra từ hồi trước, nóng bỏng như “giọt nắng bên thềm” lại đi vào chốn mông 
lung, lạnh lùng, chẳng ai nhớ. Không nhớ, phần vì quá lo cho cuộc sống ở đời có những 
chuyện khi xưa thì rất cần cho lòng đạo, nhưng nay lại đã đi vào dĩ vãng, cõi rất không. 
Thế nên, đề nghị bạn/đề nghị tôi, ta cứ đi vào thực tại để thấy được trạng huống đang 
chợt đến với nhà Đạo, hầu suy tính cho tương lai/mai ngày, của thánh hội. 

 
Một trong những chuyện từng khiến nhà Đạo mình quan ngại và thắc mắc nhiều, 

là: chuyện xưng thú tội lỗi mình vướng mắc với cộng đồng dân Chúa, và với nhau. Thắc 
mắc, thì: mỗi người một ý, một lập trường. Quan ngại, mà người người thường khắc 
khoải, lại cũng khác. Có người chỉ quan và ngại sơ sơ/lờ mờ vài ba nét rất thoáng, để 
rồi sẽ bỏ qua. Vì nay, có vài nhận định về người ở trời Tây đã bộc phát vào buổi hội bỏ 
túi ở Sydney, như sau: 

 
“Nhiều lúc, tôi nghĩ: việc cốt yếu với người đi Đạo hôm nay, không chỉ tìm cách lánh xa 
dịp tội để được gọi là sốt sắng, đạo hạnh!” 
*Tôi thì tôi nghĩ: dù ta có chấp nhận đưa cụm từ “mắc tội trọng” gán cho hành động này 
khác, vẫn không nặng đến độ dù chết chóc, cũng đâu có giết chết tình yêu ta có với 
Chúa, với mọi người trong cộng đoàn Hội thánh. Bởi, tội lỗi là gì đi nữa cũng đâu giết 
chết một ai…” 



*Với tôi thì, có cố gắng đến toà giải tội cho nhiều, xem ra càng tạo thêm những tội mà 
mình không bao giờ vướng mắc… Tất cả, chỉ là danh sách tội phạm với lỗi phạm do 
cha/cố bày đặt thôi. 
*Tôi có cảm giác, là xưng tội cũng giống như cái máy giặt cũ kỹ dùng để tẩy uế đồ dơ 
bẩn dính đầy những tội, thế thôi. Trong khi, tôi lại cần nhiều thứ hơn thế. Thí dụ như, 
cần tẩy uế đồ dơ theo kiểu “hấp tẩy nỉ sẹc” người xưa thường nói, đôi lúc cũng chỉ cần 
hong cho khô là xong, đâu cần gì đến máy giặt? 
*Tôi chỉ cần để ý đến người mà tôi từng làm họ đau khổ, thôi. Chỉ muốn họ tha thứ cho 
việc tôi làm họ đau đớn chứ đâu muốn để các cha ở nhà thờ dính dự đâu. Tôi có làm 
cho cha hoặc hội thánh đau khổ đâu, mà mong mỏi họ tha cho tôi, chứ! 
*Nói về Mùa Chay cần ăn năn xưng thú tội lỗi, thì tôi nghĩ: Đức Chúa Phục Sinh vẫn 
muốn tôi phải làm chuyện đổi thay cuộc đời sau khi tịnh tâm vào những ngày đó, chứ 
đâu bảo tôi phải lo sửa đổi tính tình/hạnh kiểm chỉ mỗi mùa chay này thôi đâu!   
*Nói cho cùng, nay được bao người chịu dẫn xác đến toà cáo giải để xưng thú các tội 
mình vướng mắc có dính hoặc không dính đến mấy cha và cố đâu? Những người khi 
xưa siêng năng xưng tội, nay bỏ đi đâu hết cả rồi? Sao không còn đến nhà thờ xưng thú 
tội lỗi nữa? Phải chăng, họ hết cần đến bí tích xá giải rồi?...” (trích phát biểu của anh chị 
em tham dự hội thảo tháng 5 năm 2012, ở Sydney) 
 
 Tìm hiểu kỹ, bạn và tôi ta sẽ thấy giới trẻ ở trời Tây, nay nghĩ nhiều về chuyện 
xưng thú. Thấy rồi, ta hẳn cũng biết lý do còn nằm trong đầu họ. Nghe rồi, ta cũng có 
được kết luận rất chung chung, hoặc các nhận định vẫn nghe quen, như: dân con nhà 
Đạo ở trời Tây, nay không thấy hấp dẫn gì hoặc vẫn nghĩ là họ không có bổn phận phải 
đi nhà thờ/nhà thánh, nên chẳng cần gì chuyện xưng tội. Như thế, phải chăng là họ 
không còn cần đến Thiên Chúa hoặc cha cố những thứ tha, xoá bỏ tội?   
 

Nói cho cùng, tiếc nhớ thói quen đạo đức khi xưa cũng như ý/từ nghệ sĩ nay 
diễn tả ở câu hát:      
“Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi  
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi…  
Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời  
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi. Chỉ là ... thế thôi.” 

(Thanh Tùng – bđd) 
 

 Về với nhà Đạo, cũng nên nghe thêm ý kiến của một đấng bậc có trách nhiệm 
duy trì bí tích “hoà giải” hay giải tội để có được ơn lành Chúa ban. Trước nhất, là: nhận 
định của Lm James O’Toole, đấng bậc từng có câu hỏi tương tự, nay đáp trả bằng lời tự 
sự như sau:  
 

“Nhìn vào những gì xảy ra ở thời trước và trong tương lai/mai ngày về bí tích giải 
tội, ta vẫn thấy: có nhiều người Công giáo ở độ tuổi trên bốn mươi, cũng tiếc nhớ cái thời 
mà mọi người đổ xô đến toà cáo giải, cứ thế đọc thuộc lòng những câu như: “Thưa cha, 
con là kẻ có tội, xin cha ban phúc lành cho con. Nay, cũng được… tuần kể từ lần con 
xưng tội trước đây. Đến nay, con xưng các tội con mắc phải như sau…” Và cứ thế, rồi 
cứ thế, người xưng thú lại sẽ kể ra một loạt những tội và tội, điều mà nhiều người nghĩ 
chắc cũng phải ghê gớm lắm, mới khiến bổn đạo ấy phải “xưng” cho hết. Xưng, để thấy 
người mình nhẹ nhõm, chẳng còn “vương vấn những lỗi cùng tội” như hôm nào. Và nay, 
thói quen ấy xem ra không còn tồn tại đối với phần đông người Mỹ nói chung, nhất là 
những người ở độ tuổi dưới bốn mươi. Còn, với giới trẻ ở độ tuổi dưới ba mươi, thì ý 
niệm về tội trọng/tội nhẹ, cần “xưng thú”, nay không còn nữa.” (x. Lm James O’Toole, 



Empty Confessionnals: Where have all the sinners gone, 
www.Commonwealmagazine.org 24/04/2004) 

 
 Nhà Đạo nói thế, là muốn bảo: bí tích giải tội khi xưa là chuyện thường tình, ai 
cũng biết, vẫn cứ thực hiện đều đặn, không thắc mắc. Nhưng hôm nay, chỉ một số rất ít 
con dân nhà Đạo ở trời Tây, là biết việc ấy có tầm mức quan trọng, mà thôi. Khi xưa, 
vào các ngày thứ sáu/thứ bẩy, người người cứ gọi là nối đuôi dài thườn thượt trước 
cửa toà cáo giải để chờ nhau vào “phòng tối” mà thú lỗi với cha/với cố, hầu hôm sau 
mới được phép rước Chúa vào lòng. Thông thường, thì khi xưng tội, ai cũng phải làm 
công việc xét mình/tự kiểm trước đó, để xem mình có sai phạm lỗi gì trong cuộc sống? 
Nếu có, thì phạm lỗi như thế cộng lại là bao nhiêu lần? Rồi sau đó, mới từ từ bước vào 
“toà cáo giải” để xưng/để thú với ông cha/ông cố, hầu được lãnh phép lành xá giải sau 
khi được “đức ngài” ban cho cái-gọi-là “việc đền tội” hỡi ôi, vẫn rất nhẹ. 
 
 Bình thường, khi nghe hối nhân xưng thú, đấng bậc “giải tội” vẫn hỏi vài câu cho 
chắc là hối nhân biết việc mình làm, tức có tội, rồi sau đó cũng chỉ khiển trách lấy lệ vài 
ba phút, xong đâu đấy mới quay người đọc một tràng tiếng Latinh và “bổ” cho hối nhân 
đôi ba “việc đền tội”, như đọc kinh này kinh nọ, hoặc làm việc thiện này khác, vv. 
Chuyện này tưởng chừng cũng dữ dằn, nhưng thực tế chỉ là những việc mà người xưng 
thú vẫn làm như trước đó. Tức, vẫn như cũ, chẳng có gì đổi thay, sau nhiều ngày khá 
bối rối.  
 

Nay, thủ tục hoá giải và xưng thú vẫn như cũ. Nhưng xem ra có phần giản dị 
hơn. Vắn gọn hơn. Cả hối nhân lẫn “đức thày” đều có thể thực thi công tác ngay ngoài 
trời, phòng hội hoặc ở đâu đó mà “đức ngài” nghĩ là thích hợp, thế cũng xong!  

 
Về lỗi phạm mình vướng mắc, cũng nên suy thêm đôi lời nhắn nhủ của thánh 

nhân như sau:  
 
“Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi – 
Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương-  
hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.” 
(1Ph 3: 18-20) 
 
Vấn đề đặt ra hôm nay, là: câu hỏi của nhiều vị: mọi người nghĩ sao về chuyện 

xưng thú?  
Ta có nên tiếp tục những chuyện như thế, để giữ Đạo không?  
 
Nhiều đấng bậc cũng đặt ra một số vấn nạn trong đó có nhiều câu đáng ta quan 

tâm. Những vấn nạn tương tự lời thơ mà nghệ sĩ ngoài Đạo lại vẫn hát:      
 

“Khi thấy buồn, anh cứ đến chơi  
Chim vẫn hót, trong vườn đấy thôi.  
Chỉ có trong tôi, ngày đã sang đêm lâu rồi.  
Bài hát cho em, giờ đã hát cho mọi người  
Để rồi lãng quên.” 

(Thanh Tùng – bđd) 
 

 Nhà Đạo mình, không lãng quên cũng chẳng thiếu sót, dù đó có là bài hát 
buồn/vui cũng mặc. Chẳng quên sót, dù người thân của mình không “đến chơi” hoặc 



chẳng còn viếng nhà thờ/nhà thánh như dạo trước. Có đấng bậc, nay lại đặt thành vấn 
đề, nên mới viết:  
 

“Về việc xưng tội và giải tội, chỉ mỗi đạo Công giáo là còn giữ. Và, coi đó như 
một đặc sủng tư riêng của Đạo. Thế nhưng, nhiều lúc việc sống đạo không đặt nặng vào 
chuyện xưng thú nữa, hãy coi đó là chuyện thời xưa, nay chẳng còn ai thiết tha, quan 
tâm. Từ đó, đem đến cho người Công giáo một khoảng trống, hố sâu chưa kịp lấp. Mùa 
Chay, là cơ hội thuận tiện, để ta khai thác chuyện “xưng thú tội lỗi” được mọi người vẫn 
từ lâu tuân thủ. Đó là hiện trạng đối với người Công giáo Mỹ, nói riêng. 

 
Chẳng hạn, chỉ mỗi giáo phận Boston thôi, cũng đã có giai thoại ghi là: sau thế 

chiến thứ 2, có linh mục nọ được cha xứ bạn ở gần bên, kêu đến giúp “ngồi toà” từ 2 giờ 
trưa đến 6 giờ tối, chỉ 4 tiếng. Trong khi đó, chính ngài lại phải ngồi toà mãi đến 11 giờ 
khuya mới ngừng nghỉ. Đếm số người, thì cha bảo: nội chiều tháng 2 năm 1899 thôi, 
ngài nghe tội của 137 người tưởng đã nhiều, vẫn không bằng linh mục bạn ở New York 
đếm được 78 ngàn lượt người đến xưng, trong năm.” (x.Lm James O’Toole, bđd) 

 
 Đó là nói về số luợng người xưng tội vào thời vàng son ở đất Mỹ. Còn, ở vùng 
khác thì như sau: 

“Tại các xứ đạo miền Trung Tây và Cực Đông Hoa Kỳ, giáo dân ở đây thấy 
chuyện xưng tội nay không còn cần thiết nữa. Giữa thế kỷ thứ 20, số người xưng tội đều 
đặn đã giảm sút một cách đáng ngại đến độ khi hỏi đến, chẳng ai buồn đáp lại. Thập 
niên ‘50, số dân đi Đạo thuộc Nhà thờ Chánh toà Madeleine ở Salt Lake City, toàn giáo 
xứ đếm được có 3,200 giáo dân, nhưng số người thường xuyên xưng tội lại lên tới 2,500 
người. Năm 1952, chỉ hai linh mục ngồi toà thôi cũng đạt 9,431 luợt người đến xưng tội 
một năm; tính bình quân, thì: mỗi tuần có đến 182 người xưng tội, rất đều.     

Nội trong năm 1965 và 1975, Trung Tâm Điều Tra Hoa Kỳ mở cuộc khảo sát đã 
phát hiện ra số người xưng tội giảm sút thấy rõ. Bình quân, mức giảm sút trong hai năm 
này đang từ 38% xuống còn 17% thôi. Trong khi đó, có người lại tuyên bố: họ chẳng hề 
xưng tội bao giờ đang từ 18% nay lên đến 38%. Năm 1977, một khảo sát khác của 
Trung Tâm còn cho thấy trong số 65% linh mục người Mỹ quả quyết là hàng tuần, các 
ngài vẫn cố gắng ngồi toà chờ giáo dân đến xưng tội, nhưng nay số người xưng thú 
giảm xuống chỉ còn 20 lần/một tuần so với thời trước, là cả trăm.  

Giữa thập niên 80, Đại học Notre Dame ở Mỹ cũng thực hiện một điều tra/khảo 
sát xem giáo dân có năng đi lễ và xưng tội không, đã nhận được câu trả lời của hơn 
26% người từng bảo: họ chẳng bao giờ đi xưng tội; và 35% người từng nói: mỗi năm 
xưng tội nhiều nhất chỉ một lần. Sự kiện này, đôi lúc cũng đòi giáo quyền nên có lời giải 
thích đích đáng, để mọi người biết mà nắm vững. Và, câu phản hồi từ các ngài là: tín 
hữu Công giáo nay dám tỏ bày bất mãn thấy rõ về chuyện xưng thú. Có người, còn nói 
thẳng: bọn tôi đi xưng tội nhiều lúc thấy các cha giải tội nhanh như cái máy, hệt như kiểu 
người ta bấm máy đếm số người đi xem triển lãm vậy. Rốt cục, thì ai cần linh hướng 
giúp mình sống lành thánh, nay không còn muốn đến toà cáo giải để hỏi han hoặc xưng 
tội nữa.” (x. Lm James O’Toole, bđd)    
 Dĩ nhiên, khảo sát hoặc thống kê dù chính xác cách mấy cũng không nói hết tình 
trạng “xưng thú” đang giảm sút với giáo hội Công giáo nước ngoài. Nhưng ở đây, tưởng 
cũng nên nghe thêm ý kiến của đấng bậc khác vẫn muốn bàn về lý do đưa đến hiện 
trạng như thế, đã cho biết: 

“Thật ra, quyết tâm đòi bỏ chuyện xưng tội không thấy xuất hiện trong nghị trình 
bàn luận của các nghị phụ khi xưa đưa vào Công đồng Vatican II. Nhưng, trên thực tế, 
người Công giáo nay dám nói lên quan điểm của họ tức đã bỏ phiếu bằng chân, không 
còn hăng say đến toà cáo giải để xưng thú hoặc hỏi về chuyện linh hồn nữa. Việc này, 



khiến các nhà bình luận tôn giáo sửng sốt đến câm nín, chẳng muốn nói gì thêm. Nói 
cho cùng, việc giáo dân khi xưa siêng chăm xưng tội hàng tuần nay là chuyện hiếm có 
trong lịch sử hội thánh. Tựu trung, thì hình thức/chức năng của Bí tích Hoà giải cũng đã 
thay đổi khá nhiều, trong những năm gần đây.  

Dĩ nhiên, chuyện thay đổi hình thức/chức năng của Bí tích này giảm sút đến độ, 
không chỉ mỗi chuyện xưng tội theo cách riêng tư, mà còn thay đổi cả hệ thống tin tưởng 
cũng như động thái của giáo dân xưa nay có quan niệm về tội và án chết, về nỗi sợ hoả 
ngục, về sự xấu hổ cũng như quyền chế ngự và hoá giải mọi lỗi lầm gọi là “tội” chỉ dành 
cho hàng giáo sĩ thôi, đó mới là vấn đề. Và, vấn đề là: phần đông người Công giáo, ai 
cũng nghĩ mình không thể chấp nhận/biện hộ hoặc coi đó như điều không thể trách cứ 
đặt nền tảng trên luân lý như chuyện mình tin Chúa tạo dựng trời đất trong 7 ngày, theo 
khoa học. Tóm lại, sự thật nay rõ ràng là: 7 phép bí tích hội thánh nay còn sáu phép 
thôi.” (x. Peter Steinfels, Examination of Conscience, viết trên trang blog tập thể giáo sĩ 
Mỹ ngày 06/04/2004) 

 
 Viết trên “blog” hay mạng riêng của nhóm nào đó, là cách để nói lên sự thật mà 
nhiều người đều biết. Viết, để cảm thông hoặc lưu giữ làm tài liệu chứ không để bàn 
luận, cãi tranh. Bởi, có bàn luận cho lắm cũng chỉ làm tăng thêm tình trạng rẽ chia, buồn 
phiền. Chi bằng, ta cứ xem như tín hữu Công giáo nay tỏ bày thái độ của mình ra sao. 
Và, vấn đề còn nhiều ý kiến khác phát biểu như sau: 
 

“Tôi là nhà tâm lý học lâu nay vốn dĩ hành nghề ở nhiều nơi, cũng có chút kinh 
nghiệm, đồng thời lại là người Công giáo chuyên chăm đi nhà thờ cũng khá đều. Vừa 
qua, có khách hàng nọ là người Công giáo đến tỏ bày cùng tôi, rằng: ông cũng quan 
ngại không ít, về thói quen nối mạng toàn cầu, để xem phim/xem hình kích dâm. Khi hỏi: 
lâu nay ông làm cách nào để kềm chế thói tật này? thì ông bảo: ông đã đi xưng tội nhiều 
lần; và mỗi lần đi như thế, ông vẫn yêu cầu linh mục xá giải giúp ông giải quyết cách sao 
đó cho chuyện ấy nó dứt điểm. Khi hỏi thêm: “Thế, linh mục ấy có giúp ông việc gì cụ 
thể không? thì ông trả lời: mấy ông cha ấy à, mấy ỗng chỉ bắt tôi đọc 7 kinh Lạy Cha, 7 
kinh Kính mừng là xong. Làm thế, thì chỉ ra mỗi việc đền tội thôi làm sao giúp mọi người 
như tôi kềm chế thói quen khó trị, được chứ! 

Đời thường, mọi sự trừng phạt dù nặng dù nhẹ có xứng hợp với lỗi tội mình 
phạm không, đều dấy lên một bất mãn nơi người thoạt nghe phán quyết, đề ra cho họ. 
Nhiều cuộc điều tra cho thấy: đối với con người, khi họ tin vào thứ công lý nào đó, thì nó 
vẫn là chuyện tự nhiên. Ai cũng muốn được tưởng thưởng khi có cố gắng, chỉnh sửa lỗi 
lầm mình sai phạm cũng như khi tội ác được trừng phạt đích đáng. Nhưng ở đây, đề ra 
việc “đền tội”, không có nghĩa là: mình đã trừng phạt được tội ác, như ở xã hội bên 
ngoài. Xá tội, không là chuyện ngẫu nhiên/bất ngờ để giúp mình đền tội. Bởi, sự thể có 
ra thế nào đi nữa, hẳn là: ta phải làm công việc ấy trước khi bước vào toà cáo giải, chứ 
không phải chỉ sau khi người xưng thú kể hết tội của mình cho linh mục nghe. Bí tích xá 
giải do hội thánh đề ra, cần hối nhân ăn năn/thú lỗi, tức công nhận rằng: ai cũng cần 
đến lòng xót thương Chúa ban cho mình hết. Bởi thế nên, mọi người đều luôn sẵn sàng 
đón nhận ơn lành ấy. Đền tội, là cốt diễn tả nỗi sầu buồn do mình phạm luật Chúa ban 
ra; và, cũng để cho mình có lòng cảm kích biết ơn tình Chúa thứ tha Ngài ban cho mình. 

Thực thi bí tích xá giải, có thể để củng cố quyết tâm loại trừ mọi tật xấu hơn là 
kềm chế nó. Làm như thế, có thể khiến nhiều người nghĩ rằng: họ được khuyến khích 
coi việc xưng tội như phương tiện giúp họ giải toả cái cảm giác phạm luật cách dễ dáng; 
mà thực ra đó chỉ là cơ hội để ta làm hoà với Chúa, thôi. Một khi việc đền tội được thực 
hiện dễ dàng và máy móc như thế, thì việc xưng tội lại vẫn được các nhà tâm-lý-học coi 
đó như “kỹ năng trung hoà”, tức phương cách làm dịu lắng cảm xúc tiêu cực nhiều người 



vẫn có, sau khi vi phạm. Xưng tội đem đến cho ta lợi thế là dùng quyền bính thiêng liêng 
để thực hiện “kỹ năng trung hoà” giúp người vi phạm…” 

“Nếu bí tích giải tội, là động thái giải hoà hoặc xá giải mọi lỗi phạm cách thiết 
thực, thì các vị xá giải cũng nên thực thi sao cho tốt. Và, hội thánh nên huấn luyện các vị 
ấy cách sao đó để các ngài làm tốt hơn xưa. Ở đây, tôi không đề nghị chỉnh sửa việc 
xưng tội như khoa tâm-lý trị-liệu, kiểu Công giáo. Nhưng, tôi nghĩ: khi đã thực hiện bí 
tích này cho đúng qui cách, ta phải làm sao củng cố quyết tâm chống trả cơn cám dỗ, 
hơn là làm việc gì đó cho nó yếu đi. Kịp đến khi có được cải tổ rộng rãi, thì hội thánh mới 
có thể yêu cầu hối-nhân tự kiểm xem mình có tuân giữ 10 điều răn Hội thánh không. Tuy 
nhiên, mọi chuyện vẫn chỉ là thực hiện qui định vàng này: “hãy yêu thương người đồng 
loại như chính mình”, thôi.” (x. Thomas L. Kuhlman, The floating Sacrament: How We 
Confess Today Not a Reset Button, www.Commonwealmagazine.org 03/27/2012) 

 
 Bàn chuyện nghiêm chỉnh/khô khan cũng đã dài, nay đề nghị bạn và tôi, ta về 
với lời ca vang âm nhạc để suy tư về người ngoài đời vẫn còn hát: 
 
  “Bài hát, tìm trong khói thuốc, từng giờ bình yên. 
  Bài hát, tìm trong mắt biếc, từng chiều hoàng hôn. 
  Còn lại trong tôi, còn lại trong em, chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm…” 
  (Thanh Tùng – bđd) 
 
 Giọt nắng hay giọt “lung linh bên thềm”, nay đã chìm “trong mắt biếc, từng chiều 
hoàng hôn”. Hoàng hôn, của thói quen mà Hội thánh vẫn có từ thời vàng son, thuở 
trước. Còn lại, là câu hát “chìm trong khói thuốc”, “từng giờ bình yên”. Giờ yên bình/hiền 
hoà của nhiều người, nay lại có ý kiến cũng khá lạ về hiện trạng sút giảm người xưng 
thú, như tâm sự của linh mục nọ ở bên dưới: 
 

“Đôi khi, ta vẫn thấy là: các đấng bậc trong Đạo mình vẫn muốn biết: các bổn 
đạo lâu nay hay xưng tội biến đi đâu hết vậy? Có lẽ, ta cũng nên thay câu thắc mắc 
bằng những lời như: không biết tại sao khi xưa người người chịu khó đến toà cáo giải để 
làm gì? Câu trả lời theo tôi cũng nên mượn ý tưởng của ai đó trong phim “Chàng Luke 
có bàn tay lạnh” của Stuart Rosenberg mà bảo: Đạo mình lâu nay, chừng như vẫn thiếu 
thái độ thực sự muốn đối thoại. Theo tôi nghĩ, điều này cũng đúng. Bởi, lâu nay Hội 
thánh mình có chịu nghe ai đâu, có chịu trao đổi hoặc đối thoại với người nào đâu! Lâu 
nay, ta cứ trông chờ trên ra chỉ thị để giúp ta giải quyết hết mọi chuyện. Nhưng, lại quên 
rằng: các đấng bậc nhà mình cũng nên lấy ý kiến của dân thường ở dưới. Mà, dân 
thường ở đây là giáo dân mình chứ nào ai khác!... 

Ngày nay, hầu hết mọi người Công giáo đều hiểu là: không ai muốn đề cập đến 
hành xử nào ít liên quan hoặc chẳng liên quan gì đến lỗi/tội theo nghĩa khách quan. Mọi 
người nay ít quan tâm đến hành vi riêng rẽ tuy nổi bật, nhưng chú ý nhiều vào thái độ 
hoặc loại hình xử sự. Dù, họ biết là họ không thể dửng dưng với chuyện vi phạm luật 
Hội thánh, nhưng lại không thấy có nhu cầu cấp bách đến toà cáo giải để xưng thú trước 
khi đi làm. Theo ý Lm Chinnici ở Mỹ thì người Công giáo nay đã nghĩ về tội và lỗi theo 
phạm trù được xã hội định ra như vi phạm luật lệ hoặc động thái có ý đồ nằm sau hành 
động của mỗi người. Với phần đông người đi Đạo, thì: phạm trù mắc tội trọng hay nhẹ 
không còn nằm trong đầu họ như một vấn đề quan yếu nữa rồi. Hệt như người con thứ 
trong chuyện “Người con đi hoang” ở Kinh thánh, anh đâu có liệt kê danh sách các hành 
động vi phạm luật Đạo, đâu. Anh chỉ buồn phiền vì đã hành xử không đúng phép. Điều 
đó không toàn hảo cho lắm, nhưng cũng là điểm khởi đầu đủ đánh động lòng người Cha 
vẫn yêu thương anh.  



Vấn đề là làm sao thuyết phục và hấp dẫn 74% giáo dân nay ít đi xưng thú để 
bảo rằng đây là phép bí tích rất cần. Nghi thức giải tội có nói gì nhiều với giáo dân về 
chuyện giao hoà với Chúa không? Tôi nhớ Gm Michael Pfeifer chủ quản giáo phận San 
Angelo, Texas khi viết thư mục vụ năm 2006 ngài có hỏi: sao ta cứ phải đến với linh 
mục để xưng thú trong khi dư biết là Chúa đã tha cho ta trước đó rồi? Vị Giám mục này 
còn viết: “Các nhà giải tội đích thực là người tìm cách giúp giáo dân đạt sự bình an, yên 
ắng mà họ tìm kiếm từ các nhà tâm lý hoặc phân tâm học. Nay, các loại hình chữa lành 
này chẳng bao giờ xảy đến bằng việc xưng tội mất có vài phút hoặc một năm chỉ một hai 
lần thôi. Sự thể là, đa số giáo dân người Mỹ hiểu là: việc giao hoà với Chúa và với anh 
em đồng loại là điều cần hơn đòi hỏi phải đi gặp linh mục về chuyện thiêng liêng trong 
chớp nhoáng. Ai cũng đều nghĩ là loại chữa lành qua nghi thức hoà giải như hiện nay 
không thể hiện thực được… 

Nói cho cùng, dù việc xưng thú có giảm nơi toà cáo giải, nhưng việc thứ tha cho 
nhau nay gia tăng cùng khắp. Gia tăng, ở điểm giáo dân nay nhận thức rõ lòng Chúa 
thương con dân Ngài vẫn gia tăng đều đặn. Bằng chứng là, giáo dân hôm nay tuy ít đi 
xưng tội như trước, nhưng vẫn rước Chúa vào lòng nhiều hơn xưa. Nhiều người và 
nhiều lần hơn xưa, cũng rất nhiều. 

Cuối cùng, có thế nói: trong khi toà thánh và hàng Giáo phẩm tìm cách tạo nghi 
thức mới cho phụng vụ và khuyến khích con dân tham dự các buổi này, thì nay là lúc ta 
nên tập trung học hỏi gương lành của Chúa nhiều hơn truớc. Như bậc thày dày kinh 
nghiệm, Đức Giêsu vừa là Đấng hăng say giữ luật vừa là Đấng biết lắng nghe mọi 
người. Với Ngài, vấn đề nay cần đặt ra là: bí tích đích thực chính là giao hoà với mọi 
người chứ không chỉ với linh mục, thôi.” (x. Lm Raymond C. Mann, The Empty Box: Why 
Catholics Skip Confession, Commonwealmagazine.org 02/05/08)  

                     
Xưng tội và hoá giải, lâu nay trở thành “Bí tích”, tức nhiệm tích bí hiểm khó lòng 

hiểu hết ý nghĩa cao siêu/nhiệm mầu Hội thánh chọn. Bần đạo đây, thấy khó mà trích 
dịch hoặc thêm thắt ý kiến riêng tư của mình hoặc của ai đó hoặc lập trường/tư tưởng 
của các đấng bậc ở trên cao, rất Đạo được. Chi bằng, ta cứ đi vào truyện kể về đời 
người có sự kiện xảy đến với người và với đời, như truyện tâm tình của một người, 
nhiều người hoặc mọi người đều nghĩ thế. Nghĩ về những điều tuy không là tội và 
nghiệp, nhưng vẫn cần nhiều người suy tư nghĩ ngợi, rất như sau: 

 
     “Hai mươi năm trước đây, tôi lái xe tắc xi để kiếm sống. Một đêm có người gọi xe ở 
khu chung cư vào lúc 2 giờ 30 sáng. Tôi đến nơi, các dẫy nhà đều chìm lẫn trong bóng 
đêm ngoại trừ ánh sáng mù mờ từ khung của sổ kéo màn kín. Trong trường hợp này, 
các người lái xe thường nhấn còi một hay hai lần và chờ khoảng một phút, nếu không 
thấy động tĩnh gì là họ lái xe đi.... 
     Nhưng tôi cũng biết rất nhiều người nghèo không có xe cộ gì cả và tắc xi là phương 
tiện di chuyển duy nhất mà họ trông cậy trong những hoàn cảnh đặc biệt hay trong 
những giờ giấc bất thường.... Trừ khi linh cảm có gì nguy hiểm ngăn cản, tôi thường ra 
khỏi xe và đi đến tận cửa, tự nhủ biết đâu có người đang cần tôi giúp...  

     Nghĩ như thế tôi bước tới gõ cửa.  
“Xin chờ một chút “ giọng nói rõ ràng là của một người già nhưng vẫn có phần trong trẻo 
và tôi có thể nghe tiếng của các vật dụng dường như đang bị kéo đi trên sàn nhà... Vài 
phút sau, cửa mở, một bà cụ khoảng 80 tuổi đứng ngay trước mặt tôi. Cụ mặc chiếc áo 
đầm dài in hoa, đội cái mũ trắng xinh xắn với giải lụa gài chung quanh, trông giống y 
như một người nào đó từ cuốn phim của những năm 1940 chợt bước ra, với chiếc va ly 
vải bên cạnh. Sau lưng cụ, căn phòng chung cư trống trải như quanh năm không có ai 
cư ngụ, tất cả bàn ghế đều được phủ kín bằng những tấm trải giường.     



     Liếc nhìn qua vai cụ, không có bất kỳ vật dụng nào trên quầy trong bếp hay trên 
tường cả và sát chân tường trong góc phòng tôi có thể thấy mấy cái thùng giấy đầy 
những ly tách và khung ảnh sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.  

     -Phiền ông mang giúp tôi cái va ly này ra xe..  
     Tôi đem chiếc va ly cất ở thùng xe phía sau và quay trở lại giúp bà cụ. Cụ nắm cánh 
tay tôi và từng bước một, tôi dìu cụ xuống đường hướng về chiếc xe... Cụ luôn miệng nói 
cám ơn.... “Không có chi, thưa cụ“ tôi nói, “cháu coi những người lớn tuổi như là mẹ của 
cháu vậy... ” Cụ trả lời: “Ông tử tế lắm.... ”  
     Sau khi giúp cụ yên ấm trên băng ghế sau, tội ngồi vào ghế lái và nổ máy xe. Cụ đưa 
cho tôi tờ giấy ghi địa chỉ nơi cụ muốn đến và hỏi tôi, rất nhỏ nhẹ:  

     -Ông có thể chạy ngang qua dưới phố cho tôi một chút không...  
     Liếc mắt vào tờ giấy ghì địa chỉ, tôi buột miệng:  
     -Nếu lái xuống phố thì đường xa hơn và lâu hơn nhiều....  

     -Cứ thong thả, ông à, không có gì vội vã cả, Tôi trên đường tới hospice (nhà dành 
cho những người sắp từ giã cuôc sống) thôi...  
     Tôi ngước mắt nhìn, qua tấm gương chiếu hậu, đôi mắt cụ long lanh trong bóng tối.  
     -Tôi không còn ai thân thích trên cõi đời này, và bác sĩ đã nói tôi cũng chẳng còn bao 
lâu nữa, hai hay ba tuần là nhiều....  

     Với tay tắt cái máy ghi khoảng cách và tính tiền, tôi hỏi một cách lặng lẽ:  
     -Thưa cụ muốn đi qua đường nào trước......  

     Trong hơn hai giờ kế tiếp, chúng tôi hầu như đi lanh quanh qua từng con đường trong 
các khu phố. Cụ chỉ cho tôi toà nhà nhiều tầng mà một thời cụ đã làm người điều khiển 
thang máy. Tôi lái xe qua một khu phố với những căn nhà nhỏ đã cũ nhưng xinh xắn, cụ 
nói với tôi ngày trước khi mới lập gia đình cụ đã ở trong khu này, và chỉ cho tôi căn nhà 
loang loáng dưới ánh đèn đêm.... Nhìn ánh mắt lưu luyến của cụ, tôi như thấy một trời 
quá khứ thương yêu đằm thắm của đôi vợ chồng trẻ.  

Cụ ra hiệu cho tôi ngừng xe trước nhà kho của cửa tiệm bán giường tủ, bàn ghế, nhẹ 
nhàng bảo tôi trước đây chỗ này là một vũ trường sang trọng và nổi tiếng, cụ đã từng 
hãnh diện đến đây khiêu vũ lần đầu khi là một thiếu nữ mười sáu tuổi... Trong giọng nói 
cụ tôi thấy thấp thoáng hình ảnh một thiếu nữ trẻ trung sáng ngời với bộ dạ phục xinh 
đẹp và nụ cười tươi tắn hân hoan..... Đôi khi, cụ bảo tôi đậu xe trước một toà nhà nào đó 
hay ở một góc phố khuất nẻo không tên.... và cụ im lặng thẫn thờ trong bóng tối như 
đắm chìm với cả một dĩ vãng xa xăm bao la và sâu thẳm....  

Khi trời chập choạng trong ánh sáng đầu tiên của ban ngày, cụ nói với tôi khẽ khàng 
như hơi thở nhẹ:  

     -Thôi, mình đi...  
     Tôi lái xe trong im lặng đến khu nhà hospice. Đó là một dẫy nhà thấp, kín đáo, ngăn 
nắp và gọn  gàng. Tôi vừa ngừng xe là đã có hai người xuất hiện với chiếc xe lăn như là 
họ đã chờ đợi từ lâu rồi.  Tôi bước xuống mở thùng xe phía sau để lấy chiếc va ly nhỏ 
của cụ mang tới để ngay cửa chính, xong quay trở ra đã thấy cụ đã được đỡ ngồi ngay 
ngắn trên chiếc xe lăn.  

     -Bao nhiêu tiền vậy cháu?  
     Cụ vừa hỏi vừa mở cái bóp nhỏ... “Cháu không lấy tiền bác đâu.. ” tôi trả lời.  
     -Nhưng cháu phải kiếm sống chứ...  
     -Đã có những khách hàng khác, thưa bác...  

     Gần như không tính toán so đo, tôi cúi xuống ôm lấy bờ vai cụ. Đáp lại, cụ ôm tôi thật 
chặt:  

     -Cám ơn cháu đã cho cụ già này khoảng thời gian thật quý giá và đầy ý nghĩa.  
     Tôi xiết chặt tay cụ và quay bước đi trong ánh sáng mờ nhạt của một ngày mới đến. 
Sau lưng tôi có tiếng cửa đóng. Tôi cảm thấy như cả một cuộc đời vừa được khép lại 
phiá sau.  



Tôi không có thêm người khách nào khác trong buổi sáng đó. Tôi chạy xe lanh quanh 
không có mục đích và dường như tôi cũng chẳng biết mình đi đâu nữa... Suốt cả ngày 
hầu như tôi không thể nói được với ai lời nào cả.... Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu cụ già gặp 
phải một người tài xế đang ở cuối buổi làm, nóng nẩy chỉ muốn chóng xong việc để còn 
về nhà... Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu tôi từ chối không nhận đón người khách là cụ hay tôi 
không bước xuống gõ cửa mà chỉ ngồi trên xe nhận kèn một lần rồi lái xe đi....  

Tự nhiên nghiệm trong quãng đời trẻ trung ngắn ngủi của mình, dường như là tôi 
chưa làm được chuyện gì có ý nghĩa hơn là chuyện tôi đã làm trong buổi sáng hôm ấy.  

Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cuộc đời sẽ có những khúc quanh quan trọng, đánh 
dấu bằng những sự việc to lớn, dễ dàng ghi nhớ... Nhưng thật ra, đẹp nhất vẫn là những 
phút giây nhỏ bé bất ngờ nhưng có xúc cảm mãnh liệt khiến ta phải bàng hoàng đến tê 
dại cả tâm hồn...  
Xin chia xẻ câu chuyện nhỏ này với các bạn, hy vọng vì thế cuộc đời chung quanh 
chúng ta sẽ ấm cúng và có ý nghĩa hơn.” (Vô Danh). 
   
 Vô danh hay hữu danh, hễ cứ kể về cuộc sống có tâm tình/tự sự về những thiếu 
sót trong đời mình đều là chuyện bần đạo đây vẫn bắt mình phải suy tư/nghĩ ngợi trong 
mọi giai đoạn cuộc đời. Dù, đó không là chuyện 20 năm về trước của bác lái taxi, hoặc 
của riêng tôi/riêng bạn, mà chẳng ai muốn thổ lộ cho cha/cố hoặc thánh hội có những vị 
chỉ nên thánh do tên gọi mà thôi.   
 
 Nói cho cùng, thánh hội của ta nhất định là thánh, dù có nhiều thành viên trong 
đó chẳng sống lành và thánh đáng cho mọi người noi gương. Nên, hôm nay và mai 
ngày, đề nghị bạn/đề nghi tôi, ta cứ nguyện cầu cho mình, và cho thánh hội cần tự-
thánh-hoá chính mình, nhiều hơn nữa. Để rồi, ta sẽ là mẫu gương cho động thái đại kết, 
trong tương lai mai ngày. 
  

Trần Ngọc Mười Hai 
 Vẫn còn nhiều trăn trở  

trong tự kiểm. 
 
  

27. “Trời mưa gió, lá cây tơi bời khắp nơi,” 
“tan nát bao cánh hoa tươi bên thềm  

gió chiều thét gào não nề. 
Ôi! Trời mưa gió điêu tàn gieo bao đau thương!” 

(Khánh Băng – Vọng Ngày Xanh) 
(1Co 4: 6)  
 Thời buổi này, còn ngồi đó mà hát vọng về chuỗi ngày rất xanh, cũng không 
đành. Đành sao được, khi người nghệ sĩ lại cứ hát những lời tả oán lê thê, ê chề, rất 
như sau: 
 
  “Người nghệ sĩ, âm thầm trong đêm gió mưa, 
  Mơ màng nâng tiếng tơ đàn dịu dàng  
  Cho hết bao niềm hận sầu kiếp người lạc loài, 
  Gợi tình quê hương với bao nhiêu lời thương nhớ…” 
  (Khánh Băng – bđd)  
  
 Thật ra thì, không chỉ mỗi nghệ sĩ mới “âm thầm trong đêm gió mưa”, những “mơ 
màng”, với “tiếng tơ đàn dịu dàng”, có đôi “lời thương nhớ”. Thương và nhớ, mà tuổi ấu 



thơ hôm nay vẫn gánh chịu “kiếp người lạc loài”, “niềm hận sầu”.  Cũng rất đúng, khi 
kiếp trẻ thơ hôm nay lại cứ mang thân phận “đau thương”, “điêu tàn”, nhiều “hận sầu”. 
Hận, là vì đời mình vẫn “tơi bời hoa lá”. Và, sầu là bởi trời mưa gió, cứ “thét gào não nề” 
ở đâu đó, lại “gieo bao đau thương” đến với thế hệ mới lớn, chẳng biết gì cuộc đời vui 
hưởng vẫn rất mong. 
 Nói rõ hơn, là nói: việc giáo dục thế hệ trẻ hôm nay bị thúc bách/giày vò về nhiều 
thứ. Nặng nhất, là quyền được hưởng những gì đáng hưởng, như nhận định của một số 
đấng bậc mô phạm đang trăn trở chuyện đó, đã cho biết: 
 

“Thật ra, chẳng có gì gọi là sai trái trong huấn luyện/đào tạo giới trẻ cả. Chỉ mỗi 
lo ngại về việc đảm nhiệm đào tạo để giới trẻ có công ăn việc làm như một phần của 
cuộc sống. Đã có thời, tôi làm Trưởng Khoa Y đại học nọ, chợt thấy rằng ở nơi đó, người 
ta quá chú trọng đến việc giảng dạy sao cho sinh viên dễ kiếm được nghề nghiệp. Bởi 
thế nên, có nhiều trường chỉ lập ra ít môn nào có liên quan chặt chẽ đến ngành y khoa 
mà thôi. Làm thế, là bởi các em sinh viên của ta hầu hết đều thông minh, nên họ chỉ 
thấy mình bị thôi thúc chọn lựa môn nào thích hợp cho chuyện trau dồi tay nghề, chứ 
không muốn học bất cứ môn gì gây sao lãng. 

Nhà trường quyết tạo cho sinh viên y khoa chỉ tập trung tâm trí cùng giờ giấc vào 
môn học nào có liên quan trực tiếp việc chẩn đoán hoặc điều trị bệnh nhân, thôi. Thật dễ 
thấy lý do tại sao nhà trường lại làm thế. Đơn giản chỉ vì nhà giáo nay quan niệm môn 
học nào không liên quan đến nghề nghiệp của y sĩ, đều là thời gian phung phí, cần bỏ 
đi. Có vị còn chủ trương: phải thông cảm với sinh viên về sự thể là: giáo dục khoa y là 
công việc nhiêu khê, nặng nề và đắt giá. Bởi thế, cũng đừng nên thêm vào thời gian và 
tổn phí những gì không cần thiết cho thực tế ở đời hoặc những gì không thích hợp với 
môn học nào thực tế có liên quan đến nghề nghiệp của họ. Nếu sinh viên y khoa thích 
nghiên cứu thêm về lịch sử, triết lý hoặc văn chương, thì các em sẽ còn nhiều thì giờ để 
làm việc đó khi đã về hưu. Tức, thời điểm có rất nhiều để bỏ ra với các địa hạt không 
mấy thiết thực cho nghề nghiệp của y sĩ. Theo tôi, điều đó chỉ có lý, nếu ta tính mỗi 
chuyện làm lợi cho sinh viên trong giai đoạn tạm thời mà thôi; nhưng làm thế, sẽ giảm 
mất giá trị khi ta đeo đuổi mục đích và phương châm của đại học.  

Nói cho cùng, thì với tôi, dĩ nhiên ta có bổn phận chuẩn bị cho sinh viên có được 
hành trang mang theo để họ có thể thành công trong đời. Thế nhưng, ta cũng có bổn 
phận giúp họ ít là suy nghĩ về loại người mà họ muốn trở nên. Thật ra, cả hai mục tiêu 
của giáo dục/đào tạo đều không thể bỏ cái này để chỉ chọn cái kia thôi, mà là giúp họ trở 
thành con người như thế nào và họ sẽ làm gì trong cuộc sống mai sau. Ví dụ để dẫn 
chứng, là: chẳng ai dại gì cứ ngồi đó mà tranh luận bảo rằng: các nhà phẫu thuật không 
học sâu/hiểu rộng về triết lý nhân văn hay gì khác, vẫn có thể cắt bỏ bướu ung thư tiền 
liệt tuyến, rõ ràng là thế. Nhưng, có học triết lý/nhân văn thì sau này các sinh viên mới 
có thể cảm thông/cải thiện nhận thức của các em để tạo cuộc sống có chất lượng được. 

Tóm lại, không chỉ mỗi y/bác sĩ là người có được điều lợi khi hưởng nền giáo dục 
bao quát/thông thường, mà bất cứ ai cũng có thể như thế. Nói cho cùng, sinh viên nào 
cũng có thể chọn nghề nào thích hợp với khả năng và sở thích của họ, ngõ hầu đem 
nhiều lợi ích cho tay nghề chuyên môn của họ, với tư cách là con người, nếu như họ có 
cơ hội được học thêm các môn khác như: khoa học giả tưởng, sử ký, tiểu sử, triết lý và 
khoa học. Và, nhờ lợi ích này, họ sẽ có cơ hội để học hỏi về tình yêu và những mất mát; 
về trí nhớ cũng như ước vọng; về sự thuỷ chung và trách nhiệm, về thế giới quanh mình 
cũng như vũ trụ. Và nhất là, về những gì có liên quan đến con người, nói chung.” (X. 
Steven Schwartz, The Dangers of Knowledge Without Wisdom, MercatorNet 28/2/2012) 
 
 Trích dẫn ý kiến của các bậc mô phạm trong ngành giáo dục như đương kim 
Phó Viện trưởng viện Đại học Macquarie Syndey ở trên, không phải để tóm tắt những 



điều mà các vị có chức năng cần lưu ý. Trích như thế, chỉ để bạn để trôi, ta có dịp tản 
mạn về cái-gọi-là công tác giáo dục/đào tạo ở một số nước có nền văn minh/văn hiến, 
cũng đã khá. Trích và dẫn như thế, còn là phổ biến cho bạn bè/người thân một ít thông 
tin thuộc loại không thể không biết.  

Trích và dẫn, còn giúp đỡ/ dẫn đưa người đọc và người viết vào với cảnh huống 
rối bời ở nhiều nơi, dù nơi đó phải là chốn miền lý tưởng cho con em và chính mình cần 
học và biết. Trích rồi dẫn, là để tìm hiểu thêm lý lẽ đã khám phá từ nhiều nơi và nhiều 
thời, mà mọi người vẫn đồn đoán. Trích và dẫn thông tin đa dạng, là để đáp trả lời ca 
mà người nghệ sĩ nhà mình vẫn hát, có những câu như sau: 
 
 “Lòng chạnh nhớ đêm nào ngắm trăng 
 vàng chiếu bên bờ nước xanh mơ hồ. 
 Lòng chạnh nhớ trên đồng lúa xanh  

chiều ấy ta nhìn cánh chim trời bay. 
 Lòng chạnh nhớ Xuân nào ngắm  

Xuân về với bao mạch sống  
Xuân chan hoà. 

 Tình xưa ấy đâu còn với bao ngày lửa binh tàn phá, 
 Ôi điêu tàn!” 
 (Khánh Băng – bđd) 
 
 Trích và dẫn, cũng nên thêm đôi giòng chảy bức bách về sự kiện ở đâu đó, có 
liên quan đến nhân vật tên tuổi, từng gặp nhiều phản chứng. Trích và dẫn, là chỉ mỗi 
trích dẫn thôi mà chẳng cần chanh chua/biện luận thêm lời bàn nào ngõ hầu người đọc 
có dịp suy gẫm những điều sau đây: 
 

“Ai cũng biết, Hollywwod không là chốn ngự trị của những hôn nhân kéo dài 
nhiều tháng ngày với các cặp phối ngẫu từng là tài tử màn bạc rất nổi bật. Thế nhưng, 
nếu các cặp này lại là các tài tử gạo cội của điện ảnh hoặc sân khấu lại muốn đi đến đổ 
vỡ/ly dị, thì ít ra họ cũng phải cho biết lý do nào khiến họ quyết định này khác, chứ. Đó 
là những gì khiến tài tử Katie Holmes đưa ra. Tức, viễn tượng của một nền giáo dục kỳ 
lạ mà Giáo hội Duy Khoa Học của bố đứa con của cô là tài tử Tom Cruise từng áp đặt.  

Mới đây, báo The Independent có đề cập chuyện Giáo hội trên buộc vợ chồng tài 
tử phải kiểm tra tình trạng tâm tính của con cháu về điều mà Giáo hội này gọi là “Kiểm 
tra an toàn” giúp Giáo hội. Đại để, thì đây là thủ tục giúp Giáo hội kiểm xem đám trẻ con 
trong Giáo hội có hạnh kiểm tốt/xấu, qua câu hỏi: “Có bao giờ em cố tình làm cho thân 
xác của em ra dơ bẩn không?” hoặc câu khác, như: “Có bao giờ em kể những cái xấu 
của người khác cho bạn mình nghe không?” Cùng lúc đó, các em phải đưa ra câu trả 
lời, để người hỏi dùng máy móc đo lường tần số/dữ kiện phát từ cơ thể của các em, 
tương tự như máy dò tìm người nói dối, thôi.  

Dĩ nhiên, ai cũng muốn cho con cái mình biết cách mà phân biệt đuợc thế nào là 
nhân đức và tư cách đồi bại, ngõ hầu khuyến khích các em có thói quen tốt lành, trong 
đời sống. Thế nhưng, tra vấn con trẻ theo kiểu máy móc như thế khác nào đối xử với 
các em không khác gì đồ vật hay loài thú, mà thôi. Đó cũng là tội phạm chống phẩm 
cách cũng như tự do của con người, dù người ấy còn bé, chưa biết gì.” (X. Carolyn 
Moynihan, Between Divorce and Scientology: the Fate of a Child, MercatorNet 
04/7/2012) 
 
 Quả có thế, không thể nại cớ an ninh/an toàn cho Giáo Hội –dù Giáo hội nào- để 
đối xử với người trẻ nhỏ hệt loài thú hoặc đồ vật. Không cần biết, chủ trương đó có là 
đường lối hoặc phương cách của nền giáo dục nào đó xuất xứ từ văn minh/văn hoá rất 



“duy khoa học” tôn lên thành giáo hội. Chẳng cần tìm, xem “Giáo hội” ấy có là đạo giáo 
theo nghĩa niềm tin tôn giáo rất khác biệt, không! Chỉ biết có mỗi điều, là: cũng nên và 
cũng cần định hình nền giáo dục của đạo giáo có chủ trương nhân bản, mới đúng nghĩa 
là giáo và dục. 
 Ở đây nữa, chẳng cần và chẳng nên bẻ chữ ra làm nhiều mảnh để phân tích 
tách bạch mọi bề xem thế nào là giáo dục và thế nào là Giáo hội, hết. Mà, chỉ nên nhìn 
lại xem Hội thánh Chúa có điểm gì là son vàng về giáo dục trẻ nhỏ, rõ như ban ngày. 
Nhìn lại, để cùng người nghệ sĩ ta hát đôi câu ca mang ý nghĩa một gợi nhớ. Nhớ tình 
xưa. Nhớ lối đi có trăng mờ, vẫn yêu đời: 
 
  “Ngày xưa ấy, mỗi khi trăng mờ lối đi 
  Ta nắm tay hát vang câu yêu đời  

với ngàn tiếng đàn nhịp nhàng, 
con thuyền êm lướt trên giòng trong đêm thanh.” 
(Khánh Băng – bđd) 

 
 Nhớ ngày xưa ấy, là nhớ về nền giáo dục nhà Đạo, ở trên cao. Rất thích thú. 
Nhớ và hiểu rằng: nền giáo dục Công giáo mình cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày 
các vị theo chân Đức Giêsu đi khắp chốn mà dạy dỗ muôn dân để họ có được lòng tin. 
Thay và đổi, theo chiều hướng phát triển, đa-dạng-hoá và đáp ứng với thời đại, nhưng 
chiều sâu của của đường lối giáo dục ấy, vẫn tồn tại.  
 Nếu có dịp đi các nơi trên thế giới hẳn nhiều người sẽ nhận ra là: trường Công 
giáo đã có mặt ở nhiều nơi. Giáo dục ở trường Đạo, khác nhiều lối dạy của người đời, 
cả ở tiểu học, trung học cho đến đại học. Có trường chuyên dạy nữ sinh. Có trường chỉ 
gồm nam sinh đến học, trường khác lại hỗn hợp cả hai phái tính. Có trường chủ trương 
nhiều phòng ốc với sân chơi. Có nơi chỉ tụ tập học sinh dưới bóng râm hay kho bãi. Có 
trường đòi hỏi học phí khá cao, có trường lại miễn phí. Có phòng học chỉ nhận một số 
học sinh ngoài đạo, ít oi. Có lớp lại chỉ dành riêng cho học trò ngoài Công giáo. Nhưng 
vẫn gọi là trường Đạo.  
 Chủ trương đa năng/đa dạng như thế, cốt để chứng minh rằng người Công giáo 
quyết đặt nặng tầm quan trọng của nền giáo dục nhà trường, lên hàng đâu. Dạy gì thì 
dạy, trường Đạo vẫn không quên và không bỏ môn giáo lý hoặc môn dạy sao cho học 
viên trở thành người Công giáo tốt, hoặc con người sống đúng cách hoặc đúng đạo làm 
người, trước khi làm người đi Đạo. Có những nơi, vì lý do nào đó, vẫn cứ dạy con em 
nhưng chẳng biết gì về đạo làm người, và cũng chẳng học được cung cách của người 
có Đạo, nên mới xảy những chuyện trớ trêu như truyển kể để thư giãn, sau đây: 
 
“"Lần đầu tiên, mới tới Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người quen 
làm trưởng một khu phố văn hóa.Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ, tôi 
hỏi:  

-Này các cháu có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?" 
Một đứa trẻ trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, 
đáp gọn lỏn:  

-Biết, nhưng …”cóc” chỉ! 
Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên, tôi hỏi:  
-Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh?  
Gã trẻ tuổi chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc:  
-“Cóc” biết! 

Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tôi đem chuyện này kể cho ông ta nghe với lời 
than thở:  



-Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây không dạy dỗ con em hay sao mà để chúng nó ăn nói 
với khách lạ thô bỉ đến thế hả anh?! 

Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố văn hóa đã thuận miệng trả lời tôi 
ngay:  

-Có dạy đấy chứ, nhưng chúng nó “cóc” nghe! 
Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo, dạy môn văn, vừa đi dạy về và tôi đem 
chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả lời trực tiếp cho tôi, cô giáo xin phép thuật lại một chuyện 
như sau: 
-Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân 
dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ v..v..Cuối cùng, cháu kêu một em học trò trai lớn 
nhất lớp, bảo nó cắt nghĩa hai chữ: "dũng cảm” là gì? Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi 
đáp gọn lỏn:  
-Nghĩa là .. là .. “cóc” sợ!  
Sau đó cháu lại có cuộc tiếp xúc với ông bộ trưởng giáo dục và đào tạo, liền đem 
chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ "dũng cảm" là: "cóc sợ!" cho ông nghe. 
Nghe xong, ông bộ trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng, ông 
nghiêm nghị nhìn cháu rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân 
lý, chậm rãi đáp: 

-Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế cũng ...”cóc” sai! 
Cô kết luận:  

-Ðấy, bây giờ luân lý, đạo đức của con người như thế đấy. Rồi đây, các thế hệ trẻ miền 
Nam cũng vậy thôi! Làm sao tránh được? 

Ông bố rầu rĩ thở dài:  
-Ðất nước kiểu này thì ...”cóc” khá ..”  
(trích dẫn từ điện thư tràn lan trên mạng…rất hà rầm) 

 Dạy gì thì dạy. Giáo dục ra sao, có người vẫn gọi đó là giáo dục. Vấn đề là: 
người học có theo kịp và thực hiện được điều mà bậc thày vẫn dạy hay không? Hoặc, 
người học phải chỉ học cho qua ngày đoạn tháng, để lấy lệ hoặc để “trả nợ quỉ thần”, 
hay không? Hoặc, có học đấy nhưng chỉ để nhận tấm “giấy lộn” làm bằng mà có được 
việc làm hoặc chỗ đứng, ở trên cao. Nghe nói, ở một số nơi, dân chúng còn cậy nhờ 
hoặc thuê mướn người học giùm, hoặc thi giùm để có chút bằng cấp treo tường hoặc 
chứng minh với cấp trên hầu lên lương, lên ngạch, lên chức. 
 Thế đó, là chuyện đời. Ở ngoài đời. Còn chuyện trong đạo, thì sao? Đạo mình có 
khuyên dạy người đi Đạo biết mà học hỏi những gì mình chưa quán xuyến, hoặc chưa 
biết chứ? Để trả lời, việc hay nhất có lẽ cũng nên trở về với nguồn cội của Đạo mình, ở 
Kinh thánh có những câu, khá sâu sắc, như: 
 
  “Hãy di mà học lời này: 
  Ta chuộng nhân nghĩa chứ không phải lễ tế!” 
  (Mt 9: 13) 
 hoặc: 
  “Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều đó  

cho tôi và Apôlô, vì lợi ích của anh em,  
để anh em theo gương chúng tôi mà học cho biết  
đừng có đi ra ngoài những gì đã viết,  
kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người khác.” 
(1Co 4:6) 

 Xem như thế, thì có học hay không cũng “đừng đi ra ngoài những gì đã viết”, 
“kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người khác.” Phải chăng điều thánh 
nhân dạy mọi người trong Đạo, là cách “học làm người”, cho nên người. Hiểu như thế, 
có lẽ cũng nên nghêu ngao ca những lời như sau: 



  “Ngày xưa ấy, mỗi khi trăng mờ lối đi 
  Ta nắm tay hát vang câu yêu đời  

với ngàn tiếng đàn nhịp nhàng, 
con thuyền êm lướt trên giòng trong đêm thanh.” 
(Khánh Băng – bđd) 

 Hãy cứ học và cứ hát. Sẽ có ngày bạn và tôi, ta nắm được chân lý để đời. Cho 
mọi người. 
 
 Trần Ngọc Mười Hai 
 Vẫn nhủ lòng mình  

những điều như thế 
 suốt một đời.  
 
  
 

28. "Có những niềm riêng, làm sao nói hết”  
“Như mây như mưa, như cát biển khơi.” 
(Lê Tín Hương – Có Những Niềm Riêng) 

(Ga 10: 17-18) 
            Niềm riêng ấy, nếu em lại coi như mây mưa/cát biển rồi giữ nó trong lòng chẳng 
nói ra thì có ma nào dám biết. Niềm riêng này, phải là niềm rất chung của anh/của chị, là 
niềm gì đó vẫn muốn tỏ cho mọi người khắp nơi biết mà thông cảm. Có thế mới là tình 
đồng Đạo, vẫn rất vui. Phải thế không bạn? Phải thế không tôi? Tôi hay bạn, vẫn là dân 
con nhà đạo cứ ê hề, ngoài phố chợ. Đó có là nỗi niềm riêng tây chung đụng, 
mà báo/đài vừa  đưa vào thị trường chữ nghĩa, rất mê ly, ly kỳ, nhiều cuốn hút? 
            Niềm riêng hay chung ở đời, chả biết có cuốn hút không, mà sao nghệ sĩ vẫn 
bày tỏ thật rất rõ: 
 
“Có những niềm riêng, làm sao ai biết  
Như trăng trên cao, cách xa vời vợi.  
Có những niềm riêng, lệ vương khóe mắt  
Như cây sau mưa, long lanh giọt sầu  
Có những niềm riêng, làm tim thổn thức  
Nên đôi môi xinh, héo hon nụ cười” 
(Lê Tín Hương – bđd) 
 

Hôm nay đây, bần đạo muốn mời bạn/mời tôi, ta thử đi một vòng xâm nhập địa 
hạt nhà đạo xem thử sự thể về “những niềm riêng” ra sao mà báo đài nói nhiều thế. Nói, 
như nhận định bên dưới: 

 
“Vừa qua, tôi được yêu cầu thuyết trình một bài về ngôn ngữ truyền thông đại chúng 
cũng như suy tư phẩm bình về tầm nhìn của ngành truyền thanh/truyền hình ngày nay. 
Đây là đề tài mà tôi chưa hề nghĩ tới, nhưng thấy khá hấp dẫn nên không thể bỏ lỡ cơ 
hội mà không bàn. 
 
Theo thiển ý, thì nhiều người vẫn cứ để tình cảm của họ chuyển mình theo gió đong đưa 
từ các khuynh hướng rất khác biệt. Những khuynh hướng có ngoại hình khuynh loát như 
các buổi diễn trên truyền hình đại để trình bày về: quần áo, cảnh trí, nhạc điệu hoặc cảm 
giác mơn trớn lẫn nhau do hai nhân vật mà khán giả ưa thích cứ gọi là ở bên nhau làm 
chuyện lạ. Thật ra thì, khán giả bị đánh động cũng không nhiều về chủ đích của buổi 



diễn. Cũng chẳng được bao người bỗng nhiên dừng lại mà xét xem những chuyện như 
thế nếu xảy đến với mình, thì thực tình mình thấy thế nào.       
 
Thực tình mà nói, bên trong và đằng sau các buổi diễn như thế, vẫn có cái-gọi-là bẫy 
cạm mở ra cho con mồi là người thưởng lãm ở chỗ: khi tự cho phép mình ngồi xuống 
thưởng thức mà lại không để mắt xâm nhập tình huống dễ kích bốc như thế. Thưởng 
thức buổi diễn như thế lại chẳng màng tự hỏi lòng mình xem có bao giờ mình lại học đòi 
bắt chước các nhân vật ấy mà xử sự trong đời?” (x. Katie Hinderer, TV and the 
manipulation of emotions, MercatoNet 19/5/12) 
 
            Hỏi như người viết ở trên, cũng là hỏi và nói như nghệ sĩ nhà mình vẫn từng hát: 
 
“Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi  
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời  
Ôi nỗi sầu đong chất ngất  
Như một ngày như mọi ngày  
Như vạn ngày không thấy đổi thay.” 
(Lê Tín Hương -  bđd) 
 
            Niềm riêng người thưởng lãm, nếu có hỏi, chắc cũng chẳng bao giờ có được 
câu trả lời, cho đúng cách. Bởi, như người nghệ sĩ đã diễn bày, thì niềm riêng của mỗi 
người, dù người ấy có là nghệ sĩ hay giáo chức, thuyết trình viên, niềm rất riêng của họ 
vẫn cứ là “nỗi sầu đong chất ngất”, hoặc “đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời.” 

Và, nhà thuyết giảng, thấy không có người ứng đáp vấn đề mình đặt ra, lại diễn 
tả thêm lần nữa, mà rằng: 

 
“Mỗi năm, tôi thường có một số các buổi thuyết trình về truyền thông xã hội. Người dự 
thường đa dạng, đủ loại hình. Nhưng, mục đích của buổi thuyết vẫn là một. Một ưu 
tư/trăn trở để thuyết phục mà nói rằng: Truyền thông xã hội là công cụ rất có uy lực nếu 
ta biết sử dụng nó đúng cách, sẽ thấy tốt. 
 
Cử toạ của tôi, thường là giáo chức trung học, cùng giới trẻ tuổi “teen”, các bậc cha mẹ, 
cũng như nữ giới sinh hoạt ở trường lớp. Tức, thế hệ trẻ ngày nay đang sử dụng hệ 
truyền thông rất đại chúng. Mỗi người mỗi cách, đều tiếp cận buổi diễn theo cung cách 
riêng tư, khác ý. Bậc cha mẹ hoặc giáo chức thường gióng lên quan niệm phản đối. Các 
vị này, thường coi truyền thông đại chúng như những tổ chức cứ mất thì giờ đeo đuổi 
những chuyện vô bổ, rất hỡi ôi. Các vị lại còn tin rằng truyền thông đại chúng nói chung 
phá hoại tình bằng hữu khi họ nhất quyết đòi định nghĩa lại chữ tương quan theo cung 
cách tệ hại. Và cứ thế lại cứ thế. 
 
Tôi hoàn toàn đồng ý với quý vị về chuyện này, nhưng với tôi, thì truyền thông đại chúng 
cũng có điểm son của nó đấy chứ. Nói cho cùng, thì dù có là Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn hay gì gì đi nữa, chúng vẫn chỉ là công cụ mà thôi. Mà, đã là công 
cụ, thì tốt hay xấu cũng tuỳ cách ta đặt nặng lên đó, chứ không do bản chất của chính 
nó. Sự hiện diện của truyền thông xã hội tự nó không có nghĩa xấu/tốt hoặc dữ/lành mà 
chỉ tuỳ cung cách ta dùng nó để làm gì, có thế thôi.” (x. Katie Hinderer, Social media for 
the good – it’s a decision,MercatorNet 20/5/2012) 
 
            Nói gì thì nói, vấn đề là bạn và tôi, ta có “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương 
cầu” với lập trường của thuyết trình viên Katie Hinderer mà thôi, không? Đồng thanh hay 



đồng khí hay không, cũng nên nghe thêm một ý kiến phản hồi do một người mang tên 
Alex ở Mỹ đã có lời bàn như sau: 
 
“Theo tôi nghĩ, điều dễ thấy nhất ở xã hội ta sống hôm nay là: càng ngày thiên hạ càng 
có những cách thức để trao đổi/đả thông với nhau bằng nhiều cách. Người cao niên 
chẳng hạn, lâu nay cũng quen dần với lối ấy. Cũng tựa như thời kỳ xuất hiện điện thoại 
phổ biến rộng rãi để thay thế cho điện tín. Nói cách khác, điện thoại là một thứ điện tín 
có phát tiếng những hai chiều. Dĩ nhiên là, khi sử dụng điện thoại, thiên hạ mất nhiều thì 
giờ và lời nói hơn là chỉ viết vài giòng chữ để thông tin. Có điều hay, là: Twitter đã giúp 
con người quay trở về với thời đại điện tín biết nói. Vâng, đúng thế. Ở đây nữa, bạn có 
thể sử dụng phương tiện truyền thông này thường xuyên hay không là tuỳ bạn. Cũng tựa 
như mọi thứ trong đời, bạn vẫn có thể mất thì giờ nhiều ít với nó, cũng như có thể tìm 
thấy cái hay ở trong đó. Có người dùng nó để học hỏi nhiều thứ, như một số vị đã và 
đang hưởng lợi từ truyền thông đại chúng, giống như vậy. Đó là thiển ý của tôi. Bạn vẫn 
có quyền suy nghĩ và nhận định một cách khác.” (x. bđd) 
 
            Đó là ý kiến/lập trường của người đời, sống ngoài đời. Tức, những người có tự 
do chọn lựa lối sống cũ/mới, hay/dở ở mọi nơi. Có những nơi, như nhà Đạo mình, nay 
cũng thấy được “niềm riêng” ấy, như lời than thở ở nhạc bản mình vừa nghe: 
 
“Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ  
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ  
Có những niềm riêng gần như hơi thở  
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.” 
(Lê Tín Hương – bđd) 
 
            Vâng. Ý kiến là ý kiến của riêng ai. Lập trường là lập trường của một người. Dù 
bạn/dù tôi, ta có đồng ý hay không với lập trường và ý kiến khác là “niềm riêng” ấy, cũng 
vẫn thấy nó nảy sinh khắp chốn. Như chốn nhà Đạo ở Sydney, nay cũng có đấng bậc vị 
vọng từng đặt vấn đề, như sau: 
 
“Vừa qua, mục “Thần Học Qua Bia Bọt” trên tuần báo The Catholic Weekly ở Sydney có 
đăng tải đề nghị của Đức ông Paul Tighe, Thư ký Ủy Ban Giáo hoàng Phụ Trách Truyền 
thông Xã hội, đã nhắn nhủ giới trẻ tụ tập hôm ấy, ngày 3/5/2012 ở câu lạc bộ Công giáo 
Sydney, rằng: ‘Các bạn nên phụ với chúng tôi giúp đem niềm tin từ thế giới của chúng 
tôi đến thế-giới son trẻ của các bạn.’ 
 
Sau khi khuyến khích giới trẻ hãy bắt chước gương lành của thánh Gioan Tẩy Giả trong 
sinh hoạt mục vụ. Bởi, thánh Gioan Tẩy Giả là vị thánh luôn dẫn dắt mọi người đến với 
Đức Kitô vì Chúa là người bạn đích thực của mọi người trong đời, già hay trẻ. 
 
Đức ông Paul Tighe nói: “Tôi nghĩ ta nên sử dụng ngành truyền thông mới mẻ hiện nay 
không phải để nó dìu dắt ta trong cuộc sống, mà là để ta đến với những gì thiết thực 
hầu đem đến cho ta hy vọng và sức sống, đó là Đức Kitô Giêsu. Ta sử dụng ngành 
truyền-thông xã-hội về lâu về dài, nhưng cũng nên đề cao cảnh giác vì những chuyện 
như thế cũng rất hạn chế. Phải quan niệm truyền thông là nơi để ta liên hệ mà thôi, vì ta 
không thể mãi đi sâu vào đó được.” (x. Jessica Langrell, Mons Paul Tighe and New 
Media, The Catholic Weekly 20/5/12 tr. 28) 
 



            Truyền thông đại chúng rúng động cả xã hội có là “niềm riêng” hay không, cũng 
chẳng rõ. Chỉ rõ có một điều, là: ngày nay truyền thông đại chúng đã và đang sử dụng 
các phương tiện rất thời thượng. Nó lôi cuốn con người đến độ, người bàng quan như 
tôi hoặc như ba, ta vẫn không thể nào đứng ngoài để phê phán, hoặc phản bác. Nó vẫn 
ăn sâu vào tận thâm căn của mọi người, như lời nghệ sĩ còn muốn nói: 
 
“Có những niềm riêng một đời giấu kín  
Như rêu như rong đắm trong bể khơi  
Có những niềm riêng một đời câm nín  
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi. 
(Lê Tín Hương – bđd) 
 
            Với truyền thông hôm nay, “niềm riêng một đời giấu kín”, cũng như “rong rêu 
đắm trong bể khơi”. Đắm và chìm, rồi lại câm nín. Thế nên “khi xuôi tay, còn chút ngậm 
ngùi”, rất buồn và cũng tủi. Buồn hay tủi, vẫn là những niềm rất riêng tây của nhiều 
người, trong cuộc đời. 

Nỗi niềm ấy, có buồn và có tủi, cũng chỉ là niềm riêng trong chốc lát, rất ngắn 
hạn. Bởi, dù có là niềm rất riêng tây, chắc cũng ngắn. Bởi, đời người, đâu chỉ có thế và 
mỗi thế. Càng không thể như thế, nếu người người biết định hướng nỗi niềm rất riêng 
của mình chung cùng niềm với vui của Đấng Thánh Hiền từng kinh qua nhiều giai đoạn 
ở đời người, vẫn rất “người”. 

Về những niềm riêng mà chung/chung mà riêng của ai đó, bần đạo nhớ về ý 
tưởng của đấng bậc nọ ở Úc, từng tưởng nhớ về “niềm riêng” của một người đã cùng 
chung thân phận của Đức Kitô chịu đựng sự buồn tủi của cuộc sống giống như Chúa. 
Đấng bậc ở Úc, là bậc vị vọng từng dấn thân rất nhiều năm trong công tác điểm phim và 
sắp hạng các loại phim trình chiếu ở hiện truờng, là: Lm Richard Leonard sj có giòng 
chảy suy niệm Tin Mừng về niềm Thống Khổ rất riêng của Đức Chúa, như sau: 

 
“Mấy năm về trước, tôi có dịp xem nghệ sĩ bi hài Dòng Tên, là Michael Moynahan 

trình diễn vở kịch câm mang tựa đề “Bi hài và nỗi niềm thống khổ rất riêng tây”, kể về 
giờ phút cuối của Đức Kitô ở trần thế. Vào kịch, là sự xuất hiện của một anh hề với nụ 
cười quên tắt trên môi. Anh biểu diễn các màn tung bóng ngay trước mặt khán giả, rất 
đẹp mắt. Tiếp đó, là cảnh đám quân binh bước đến, dẫn Đức Kitô ra trình diện bá quan 
thiên hạ; để rồi, bọn họ đóng đinh Ngài lên khổ giá hình chữ thập. Tay hề chứng kiến 
cảnh tượng đầy kịch tính ấy với nỗi niềm xao xuyến, rất hãi sợ. Khi thấy Đức Kitô thực 
sự đã chết, đám quân binh ra về, không đợi gì. Nhưng, tay hề vẫn nán lại, ngồi bệt dưới 
chân khổ giá. Anh ta bắt đầu gỡ bỏ các dấu đinh còn sót nơi tay và chân Chúa. Xong 
đâu đấy, anh đặt thi hài của Chúa nằm sõng lên đùi anh, hệt như bức tranh “La Pietà” 
nổi tiếng của nhà điêu khắc Michel Angelo. 

Tay hề xót xa, rơi nước mắt khi phải chứng kiến cảnh tượng Đấng Chí Công bị 
đóng đinh trên khổ giá, hình chữ thập. Cùng lúc ấy, đám quân binh quay trở lại, thấy tay 
hề còn ngồi đó thẫn thờ khóc cho thân phận của Đức-Chúa-làm-người. Chúng vực xốc 
anh dậy, đóng đinh anh lên cây thập tự thay cho Chúa. Tay hề rất đau đớn, chịu đựng 
được một lúc, rồi cũng trút hơi cuối cùng trên cây thập tự bằng gỗ cứng, sần sùi nhiều 
chỗ. Khi đoàn quân binh đi rồi, Đức Chúa trỗi dậy, Ngài về lại với sự sống khác thường, 
cũng rất mới. Ngài hướng mắt nhìn anh hề đã từng chịu chung cùng một thân phận khổ 
ải như Ngài, bèn đến gỡ bỏ các đinh khoen đóng xác anh, rồi đỡ anh xuống. Ngài ôm 
gọn anh vào lòng và để như thế mãi. 



Xem trình diễn vở kịch câm hôm ấy, tôi thấy như có tiếng thở dài rớm lệ, ở đâu 
đó nơi người dự khán. Chẳng ai trong họ, lại cứng lòng đến độ trơ như đá; không nhỏ 
đến một giọt lệ ướt mi, trước bi hài kịch đầy xót thương, ai oán đến như thế.  

Thật ra, chữ “xót thương” là cụm từ lấy từ tiếng “Compati” bên La ngữ, mang ý 
nghĩa chịu đựng, khổ ải. Tuyệt nhiên, cụm từ này không mang ý nghĩa thương hại, đồng 
cảm; hoặc san sớt nỗi buồn bực, nào hết. Cũng thế, cụm từ “xót xa”, “buồn tủi” bên tiếng 
Việt lại bao hàm lập trường xa cách, đứng ngoài, chẳng mảy may dính dự đến kinh 
nghiệm bản thân; hoặc, chỉ là cảm xúc rất riêng tây hướng vào trong. Cụm từ ‘xót 
thương’, mang nặng một ‘cảm xúc’ của người đồng cam đồng chịu, cùng một thân phận. 
Thân phận, mà Vị Mục Tử Nhân Hiền đã gánh lấy cho Ngài. Và, đây cũng là ý nghĩa 
đích thực của mùa Phục Sinh, vào mọi ngày. 

Giả như, ta xứng đáng để trở thành người dấn bước theo chân Chúa, hẳn ta 
cũng sẻ san cùng một tâm trạng ngày Thứ Sáu Chịu nạn, như thế. Tuy nhiên, Phục Sinh 
trong cuộc sống không mang ý nghĩa riêng tư, nhưng thật rõ nét. Ý nghĩa đó, là: Chúa 
Cha đã trung tín với Con Một của Ngài thế nào, thì Ngài cũng một lòng chung thủy đối 
với ta, hệt như thế. 

Những năm tháng gần đây, nhiều đấng bậc chủ quản ở địa phương cũng bị chĩa 
mũi , nhìn soi mói vào khía cạnh đời sống có nỗi niềm riêng tư của các mục tử dưới 
trướng, mà người đời có thói quen gọi là đời sống tu đức của các ngài. Sự việc người 
đời quan tâm nhìn soi mói như thế, cũng chẳng có gì lạ. Vì, đời sống con người ngày 
nay, chẳng còn gì là nỗi niềm riêng tư nữa. Nói cách khác, với cuộc cách mạng truyền 
hình/phim ảnh, nói chung là truyền thông, cuộc sống “riêng tư” của mỗi người đã bị xâm 
phạm, soi mói. 

Bởi thế nên, với người thời đại hôm nay, dấn bước theo Chúa là âm thầm nhận 
trách nhiệm về những gì mình đã làm và những gì mình đã không chịu làm. Dấn bước 
theo Chúa, là biết rõ nỗi niềm dù rất riêng tây của mình, vẫn có thể bị người đời dòm 
ngó, xét nét và phẩm bình không thương tiếc. Dấn bước theo Chúa, là cảm thông với nỗi 
niềm của Chúa khi Ngài tỏ bày với đồ đệ, rằng: “Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy 
sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng 
chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng 
sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được." (Ga 10: 17-18) (Xem Lm 
Richard Leonard sj, Suy niệm Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh Năm B, Bản tin Giáo 
xứFairfield, Sydney 29/4/2012) 
 
            Đó là quan niệm của đấng bậc nhà Đạo ở Sydney về “nỗi niềm” rất riêng và 
cũng rất chung của con dân Đạo Chúa. Bới, nếu ta công nhận Kitô-hữu là cành nho 
tháp chung vào cùng cây nho là Đức Chúa, thì nỗi niềm của Chúa sẽ là niềm riêng của 
mỗi người và mọi người, thôi. 
            Hiểu thế rồi, nay mời bạn/mời tôi, ta tiếp tục hát ca từ rất là “niềm riêng” ở nhạc 
bản ở trên: 

“Có những niềm riêng, làm sao nói hết” 
“Như mây như mưa, như cát biển khơi.” 

Hát rồi, ta sẽ lại cứ thế mà vui sống, suốt cuộc đời. Của một người, giống như tôi. 
 
            Trần Ngọc Mười Hai   
                        Cũng có niềm riêng 

mọi người biết đấy. 
                        Là, niềm tin-yêu Chúa dạy 

sống trọn đời người, đầy chất “người”. 
  



 

29. “Em ơi, mỗi chiều cuộc đời mỗi xiêu,” 
“Nhưng em mỹ miều, lòng ta cứ yêu. 
Này ta dệt chiếu, chờ em yêu kiều, 
Này ta dệt gấm, mời em sang nằm .” 
(Quốc Bảo – Bài Tình Cho Giai Nhân) 

(1 Ga 3: 11, 14-15) 
   

Chỉ nghe lời này thôi, hẳn người người đều nghĩ: người “em mỹ miều” hát ở đây: 
là giai nhân cho anh thân mật. Nhưng nếu nghe lời dặn ở dưới, chắc bạn và tôi hẳn sẽ 
không còn hỏi: người em mình là ai? Người anh mình ở mãi đâu? Nơi nào? Như thánh 
nhân nhà Đạo lại đã bảo: 

 
  “Quả thế,  
đây là lời loan báo: 
anh em nghe từ lúc khởi đầu: 
chúng ta hãy yêu thương nhau.” 

   (1Ga 3: 11b) 
 
 Và thêm nữa, một lời hứa cùng nhận định: 
 
   “Chúng ta biết rằng: 

chúng ta đã từ cõi chết bước vào sự sống, 
vì chúng ta yêu thương anh em! 
Kẻ không yêu thương, sẽ ở lại trong sự chết. 
Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. 
Và anh em biết: không một sát nhân nào 
có được sự sống đời đời ở trong nó. “ 
(1 Ga 3: 14-16) 

 
 Nhận định hoặc hứa hẹn về cuộc đời của con người, không là chuyện chém giết 
như anh em nhà Abel & Cain nói ở trên. Cũng chẳng là lời ca hôm nào gồm những giết 
và giết: “giết người đi! giết người trong mộng đã bội thề..” Nhưng lại là lời khuyên rất tận 
tình khiến bọn mình, dù có Đạo hay không, vẫn cứ yêu thương nhau như anh em, một 
nhà. Lời nhắn hôm ấy, còn như lời tự nhủ khi xưa nghệ sĩ hát: 
 
   “Em rất buồn mà tình cứ ươm, 
   Thân ta đã buồn, mà lòng vẫn son. 
   Con trăng rất tròn, dù lòng héo hon, 
   Thương vẫn trọn, chẳng oán không hờn.” 
   (Quốc Bảo – bđd) 
 
 Nhạc tình ở ngoài đời, thời vẫn thế. Cuộc tình người ở với đời, vẫn cứ gồm 
những nhạc bản, không phải vậy nên vẫn buồn! Buồn một nỗi, cuộc đời mình nay không 
chỉ thấy mỗi lời ca diễn tả chuyện “Thương vẫn trọn, chẳng oán không hờn”, mà là: 
“Thân ta đã buồn, mà lòng vẫn son..” Và: “Con trăng rất tròn, dù lòng héo hon…” 
 
 Trăng hôm nay, không chỉ ở tròn tròn và gọn lỏn ở trên trời cứ đeo đuổi loài 
người để chiếu ánh sáng vui. Nhưng, “con trăng” còn là ánh sáng lung linh/héo hắt, vẫn 



chiếu dọi cung lòng người con người em, cùng cháu chắt nay có vấn đề thê lương, 
nghê thường, buồn bã.  
 
 Chuyện thê lương, nghê thường chốn ngày buồn, là chuyện xảy đến với đàn em 
“mỹ miều”, “lòng ta cứ yêu” không kịp cản ngăn ở phố chợ.  Nơi phố chợ đường đời 
hôm nay, có những điều xem ra rất đáng sợ. Sợ đến độ, các đấng bậc có trọng trách 
những cương thường và đạo đức đều chắc phải lên tiếng để người người cảnh tỉnh và 
bận tâm. 
 
 Nói “bận tâm”, chẳng qua là để nhấn mạnh về sự thể đang xảy đến với dân con 
ở huyện bên nước bạn, hoặc đâu đó. Chuyện cần bận tâm bàn luận, vẫn là chuyện 
mang tính khẩn thiết/gấp rút, rất như sau:  
   
“Qua điều tra/tìm hiểu, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ vừa cho biết: hiện thời nạn buôn nô lệ tình 
dục đã trở thành kỹ nghệ tăng nhanh vào hạng nhì, chỉ sau có mỗi kỹ nghệ buôn bán ma 
tuý mà thôi. Tuy nhiên, tính cách nghiêm trọng và nguy cập của sự việc, là: nội kỹ nghệ 
này thôi, nếu tính bình quân đã thấy phân nửa số nạn nhân đành “chịu trận” là con trẻ. 
Cụ thể thì, trong tổng số 2,215 vụ việc phát hiện năm 2010 ở Mỹ, đã thấy hơn 1,000 con 
trẻ là nạn nhân.         
 
Cơ quan Liên Hiệp Quốc có chức năng, ước tính rằng kỹ nghệ buôn bán con trẻ làm nô 
lệ tình dục hoặc lao động trên thế giới nay đem lại cho các tay buôn số lợi nhuận lên đến 
32 tỷ Mỹ kim. Phân nửa số tiền này, hầu hết đến từ nước kỹ nghệ hoá, thấy rất rõ.” (xem 
Carolyn Monihan, Enslavement of children, right under our noses, MercatorNet.com 
03/02/2012) 
 
 Ở các trường hợp tương tự, chừng như truyền thông/báo chí chẳng thiết tha gì 
chuyện “khẩn báo” để quần chúng biết mà thay đổi, như trường hợp ấu dâm/xâm phạm 
tiết hạnh trẻ nhỏ do một số linh mục Công giáo từng mắc phải. Thi thoảng, mới thấy đôi 
vị tìm cách tiếp cận báo đài như tác giả Nicholas Kristoff từng có bài viết trên Nữu Ước 
Thời Báo luận bàn về tệ trạng buôn trẻ nhỏ ở tuổi vị thành niên để bán sang các nước 
quanh vùng Đông Nam Châu Á, như Thái Lan để bắt trẻ phục vụ tình dục cho kẻ mua 
dâm.   
 
 Đáng sợ hơn, chuyện thấy rất rõ là: chiều hướng này ngày một gia tăng không 
thua gì nạn buôn bán ma tuý ở nhiều nơi trên thế giới. Buôn trẻ nhỏ, một phần là do nhu 
cầu của những kẻ no cơm ấm cật rậm rật mọi nơi được phim ảnh/quảng cáo kích bốc 
lên mà dỗ dụ. Một yếu tố khác không kém phần quan trọng từng dung túng tệ trạng này, 
là: một số quốc gia ở trời Tây nay vẫn nhẹ tay với kỹ nghệ này. Người dân ở các nước 
có nền luật pháp nới lỏng mọi chuyện, vẫn nhẹ tay coi đó là chuyện hợp pháp hầu giải 
quyết tình trạng thất nghiệp hoặc nhân dụng. Nên, gọi đó trò bịp bợm/lừa đảo kẻ 
lành/người ngay, cũng không sai. 
 
 Bởi vậy, nghệ sĩ nhà mình chừng như rất chán ngán nên mới có câu ca tiếng hát 
rất như sau: 
 
   “Chân em rất dài, thị thành ngất ngây, 
   Vai em rất đầy, ngủ vùi tóc mây. 
   À ơi ngọt tiếng gọi Xuân trăm miền, 
   À ơi đời úa, cần em sang mùa. 
   Ai lên đường thả tình bốn phương, 



   Ới ai vô thường lòng ai khó lường, 
   Lòng ai trễ muộn…” 
   (Quốc Bảo – bđd) 
 
 Thật ra, được mấy ai “vô thường” “lòng ai khó lường” mà ới gọi? Thật sự, dù có 
ới và có gọi rất nhiều lần, đã chắc gì có người mạnh dạn ra tay cứu vớt? Có chăng, lại 
thấy những người cứ bảo: việc này vẫn tràn lan ở đâu đó, nền văn minh/văn hoá cứ coi 
nhẹ đàn bà và con trẻ. Lại nhiều nước, vẫn cứ vì lợi ích chính trị, đảng phái nên đã gạt 
sang một bên, chuyện nhân quyền hay dân quyền để rồi dồn mọi người vào chỗ bế tắc, 
rất khó chữa.  
 

Laị nữa, nhiều bế tắc ở địa hạt di dân bất hợp pháp, lại cũng tiếp tay cho tệ nạn 
này bằng các dịch vụ xuất khẩu lao động để trả nợ, hoặc kiếm sống. Thôi thì, đủ mọi tệ 
nạn đang nở rộ khắp dân gian, bất kể nạn nhân trong cuộc có ra sao, hoặc thế nào cũng 
“sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, thôi. 

 
 Nhiều trường hợp, người bàng quan không những chẳng bận tâm đến những 
chuyện không liên quan đến riêng mình, lại còn đổ vạ cho hậu quả do sự việc cha mẹ ly 
thân/ly dị, rất khó xử. Một điều tra/nghiên cứu mới đây còn cho biết: ly dị, là thủ phạm 
gây ra những tai hại khó lường cho toàn thể gia đình, đặc biệt hơn cả là trẻ em.  
 

Theo Patrick F. Fagan và Aaron Churchill thuộc Ban Khảo Sát Nghiên Cứu Gia 
Đình thuộc Viện Nghiên Cứu về Tôn Giáo và Gia Đình ở Mỹ, còn chủ trương cho rằng: 
Chính ly dị đã vùi sâu đám trẻ nhỏ xuống bùn đen mà chúng không tài nào ngóc đầu lên 
được. Theo họ, chuyện ly thân/ly dị vô hình chung đã làm giảm thiểu khả năng có được 
tương lai trong sáng nơi con trẻ. Đặc biệt hơn cả, là ở năm địa hạt chức năng quan 
trọng trong xã hội, như: gia đình, trường học, đạo giáo, thị trường và chính quyền. 

 
Bằng ngôn từ đầy đổ vấy, bản tường trình của nhóm nghiên cứu còn nói rõ: 
  

“Chuyện ly dị thường kéo theo những vỡ đổ trong cung cách giải quyết mọi xung đột, 
giảm thiểu chức năng xã hội của con cái và với con trẻ, nó còn làm cho bé gái mất đi rất 
sớm trinh tiết quý báu, cũng như làm suy sụp tính nam nhi đầy chí khí hoặc tính dịu 
dàng của phụ nữ nơi đám trẻ mới trưởng thành. Việc ấy còn kéo theo hậu quả rắc rối 
trong việc hẹn hò nam nữ, cùng nhau chung sống hoặc làm việc; con trẻ lớn lên càng có 
khuynh hướng lại cũng ly thân/ly dị như cha mẹ, trong cuộc đời về sau.” (xem thêm 
William West, How Divorce ruins children’s lives, MercatorNet.com 31/01/2012) 
 
 Cũng có thể, sự thể ở đời không hẳn là như thế. Không như thế, tức: chưa đã bi 
quan, bi đát và bi thảm đến độ ấy. Không như thế, còn có thể là khác thế, hoặc không 
đến nỗi tệ, như vừa kể. Cũng có thể, có vị còn đi xa hơn với quan niệm rất bi thiết đối 
với phần đông các vị thức giả, ở ngoài đời. 
 Cũng có khi, vì một lý do nào đó rất khó biết, nhiều vị còn tỏ bày lý do tuy đơn 
giản nhưng khó chấp nhận, như quan niệm của Kirsty Young người Tô Cách Lan dám 
tuyên bố rằng cô chẳng muốn con cái mình được hạnh phúc, lý do là bởi, theo ý cô, 
“Cuộc đời con người quá ư là phức tạp… ngày càng phức tạp hơn khi nào hết.”  Để mọi 
người hiểu rõ điều cô muốn nói, cô còn biểu tỏ: 
 
“Tôi chẳng hề muốn con cháu mình được hạnh phúc. Đơn giản chỉ vì, chúng đã quá may 
trong mọi chuyện rồi, nay lại còn muốn có thêm hạnh phúc nữa, thì làm sao mà toại 
nguyện được! Thật tình, tôi chỉ muốn cho chúng lúc nào cũng hài lòng với hiện tại, với 



những gì chúng đang có và có được những gì mình xứng đáng để có, thôi.” (x. Carolyn 
Monihan, Should we desire happiness for our Children, MercatorNet.com 01/02/2012)  
 
 Nếu chỉ nói có thế, thì hiển nhiên chẳng có gì liên quan đến tình trạng thống khổ 
của con trẻ trên thế giới, rất hiện thời. Thế nhưng, theo nhận xét của tác giả bài báo nói 
trên, thì: sở dĩ Kirsty Young nói thế, là để phản ứng lại nỗi ám ảnh của hầu hết người 
dân Anh sau quyết định của chính quyền David Cameron sẽ để ra 1.5 triệu Sterling để 
nghiên cứu khảo sát xem người dân Anh hiện có hài lòng với đời sống của họ hiện thời 
không.  
 
 Thế đó, là chuyện ngoài đời. Thế thì, chuyện trong Đạo sẽ ra sao?  
 
 Nhắc chuyện Đạo, thường là nhắc dân con đi Đạo nhờ về với  Lời Vàng Chúa 
vẫn dạy, ở Tin Mừng. Còn nhớ, bàng bạc trong trong Tin Mừng Nhất Lãm, các tác giả 
vẫn diễn tả cuộc sống của Hội thánh thời ban sơ thế kỷ đầu, có những câu, những lời 
khiến người người để giờ ra mà suy tư với suy nghĩ. Suy và nghĩ, những khuyên răn 
hoặc lập trường rất để đời như sau: 
 

“Kẻ nào nên cớ vấp phạm cho trẻ nhỏ đã tin vào Ta 
thì thà nó bị khoanh cối lừa kéo treo cổ 
và nhận chìm đáy biển còn hơn.” 
(Mt 18: 6)  

 
 Như thế, hiện thời trên thế giới, người ta không chỉ nên cớ vấp phạm cho trẻ 
nhỏ, mà thôi; nhưng đã và đang giết chết các trẻ nhỏ -tức con em hoặc cháu chắt trong 
nhà Chúa, tức Nước Trời-  chỉ vì tiền hoặc do dục vọng đang kích bốc.  
 
 Chừng như con người ngày nay không còn sợ cảnh “khoanh cối lừa kéo treo cổ, 
mà thả biển” nữa mất rồi. Bởi, luật pháp ngoài đời, làm gì còn cho phép thi hành các 
biện pháp trừng trị, vì phạm luật dễ sợ đến là thế! 
 
 Thế nhưng, nghệ sĩ xưa là những người vẫn “vơ vẩn cùng mây”, lại cứ ngất 
ngây những ca từ, như: 
 
  “Em rất mềm, dậy nghìn sóng lên. 
  Em trông rất hiền, lòng sao chóng quên. 
  Con trăng tiếc em, ngày rằm réo tên. 
  Con trăng đã hẹn, ngàn kiếp cũng đền.” 
  (Quốc Bảo – bđd) 
 
 Thật ra thì, hát là hát thế. Chứ nghệ sĩ nào dám bảo “Con trăng đã hẹn, ngàn 
kiếp cũng đền!” . Bởi, bé em từng là nạn nhân của những mua bán dục tình, đầy nô lệ 
rồi thì làm sao còn đền được, chứ. Có đền chăng, chỉ là đền vào kiếp sau, khi đã tu 
ngàn kiếp với trăng sao thôi. 
 
 Thật ra, đây cũng chẳng là quan niệm/lập trường của riêng ai. Mà, chỉ là những 
trộm nghĩ của bạn đạo ngồi buồn phiếm cảnh, phiếm tình vẫn lình xình, nhiều luận cứ. 
Luận gì thì luận. Phiếm gì thì phiếm. Phiềm hoài phiếm mãi cũng thấm mệt. Chi bằng, 
về với “ao ta” mà thư giãn, với thả lòng bằng những truyện kể, như sau: 
 
  “Truyện trao đổi giữa Bút Chì và Cục Tẩy, như Mẹ và Con:  



Bút chì: Con xin lỗi! 
Cục tẩy: Vì cái gì thế, con yêu? Con có làm gì có lỗi đâu. 

Bút chì: Con xin lỗi vì mẹ phải chịu đau đớn vì con. Bất cứ khi nào, con phạm phải sai 
lầm, mẹ lại luôn ở đó sửa sai giúp con. Nhưng khi mẹ làm điều đó, mẹ lại làm hại chính 
mình. Cứ mỗi lần như thế, mẹ lại ngày càng bé hơn. 
Cục tẩy: Điều đó đúng! Nhưng bé ơi, mẹ chẳng phiền đâu. Con nhìn xem, mẹ được sinh 
ra để làm việc này mà. Mẹ được sinh ra để giúp con bất cứ khi nào con phạm phải sai 
lầm. Mặc dù mẹ biết ngày nào đó mẹ sẽ mất đi và con sẽ thay thế mẹ bằng người khác 
nhưng mẹ vẫn rất vui với những gì mẹ đã làm. Vậy nên, đừng lo lắng nữa nha! Mẹ ghét 
nhìn thấy con buồn lắm. 
Tôi đã tìm thấy mẫu đối thoại nhiều xúc cảm này giữa cây Bút chì và Cục tẩy. Cha mẹ 
cũng giống như Cục tẩy này vậy và ngược lại con cái là những cây Bút chì. Họ luôn có 
mặt vì bọn trẻ và sửa chữa những sai lầm của chúng. Thỉnh thoảng vì điều đó, họ phải 
chịu đau đớn, họ trở nên "bé" đi (già đi và thậm chí chết đi). Và dù cho bọn trẻ rồi sẽ tìm 
thấy một ai đó khác thay thế (vợ/chồng) cha mẹ vẫn rất hạnh phúc vì những gì họ đã 
làm cho con cái mình, hiển nhiên rất ghét phải nhìn thấy những báu vật quý giá của họ 
lo lắng hay phiền muộn. 
"Suốt cuộc đời mình, tôi đã luôn là cây bút chì. Và điều đó làm tôi đau đớn khi nhìn thấy 
những cục tẩy - ba mẹ mình - lại bé đi mỗi ngày. Vì tôi biết một ngày nào đó, còn lại với 
tôi chỉ là những vụn tẩy và những kỷ niệm tôi có với họ." 
 
 Nghe truyện “nhân-cách-hoá” kể ở trên, có thể bạn và tôi, ta thấy rằng truyện kể 
không liên quan nhiều lắm với vấn đề bàn ở đây. Nhưng, người kể truyện nay thêm một 
lời bàn, rằng: người người chỉ lo toan chuyện kinh doanh buôn bán trong cuộc đời, dù 
tốt xấu. Mọi sự xấu trên đời như thể chuyện “buôn con trẻ để chúng làm nô lệ tình dục, 
hoặc lao động”, cũng là chuyện không nên để nó tiếp tục xảy đến mà không tìm cách 
ngăn chặn, ngay lúc mình còn sống.  
 

Kể truyện xong, nay mời bạn và mời tôi, ta hát thêm đôi câu như lời bàn cho bài 
phiếm, mà rằng: 
 
  “Ơi em mát rượi, đẹp màu lụa tươi 
  Mong em nói cười, nhẹ nhàng thảnh thơi..” 
  (Quốc Bảo – bđd) 
 
 Nghe được tiếng nói/giọng cười của người em nhỏ, ở đâu đó rồi hẳn bạn và tôi 
rồi cũng sẽ nhận ra rằng: bao lâu còn có tiếng cười của bọn trẻ nhỏ, lúc đó ta vẫn còn lý 
do để sống nhanh, sống mạnh, sống xứng hợp với bọn nhỏ. Cho bọn trẻ khắp nơi. Mọi 
thời. Như bây giờ. 
 
 Trần Ngọc Mười Hai 
 Cứ luôn phiếm và vẫn luận  
 để mong tìm thấy giọng cười nơi bọn trẻ          

rất tươi vui. Đầm ấm. 
 
  
 

30. “Tôi muốn mời em về,” 
“Thăm lại phố phường xưa. 
Những chiều trời mưa phủ , 



Lời yêu nói sao vừa.” 
 (Việt Dzũng – Mời Em Về) 

(1P 1: 6-7) 
“Mời Em Về”, hôm nay hay ngày mai, không phải để em thăm lại phố phường 

thời xưa cũ. Mà, còn để nói với em và với tôi, đôi điều vẫn chưa nói cho hết. Hoặc, có 
nói em cũng chưa kịp nhận ra. 

Với bần đạo, lâu nay khá nhiều bầu bạn vẫn cứ thư về gợi nhớ lời người xưa 
khuyên nhủ, chỉ đôi câu. Câu ấy nghe khá giống ca từ người xưa, vẫn cứ hát: 

 
“Tôi muốn mời em về 
Thăm lại căn nhà xưa 
Có mẹ ngồi đâu đó 
Sợi tóc bạc đong đưa.” 
(Việt Dzũng – bđd) 
 
Hát thế rồi, bầu bạn lại còn bảo: 
 
“Bạn ra đi lâu ngày quá, cũng nên về thăm quê một lần cho biết để thấy là quê mình giờ 
này đã đổi thay, cũng khá nhiều. Đổi, về ngoại hình. Thay, cả về tâm tính lẫn tình hình 
và chính kiến. Bạn về đi, bọn tôi đây bảo đảm là bạn sẽ thấy vui như ngày Tết, để rồi 
mai ngày lại cứ đòi về mãi, không biết mệt. Duy, có điều là: khi về, bạn đừng để quên 
người bạn đời ở đâu đó rất khó tìm. Bởi, rất nhiều người khi về rồi đà thấy vui, bèn 
chẳng muốn trở lại chốn cũ những quần quật chuyện cày bừa, đâu đấy nhé…” 

 
Nghe rủ, bần đạo thấy cũng mê nhưng hơi mệt, bèn quay về nhạc bản có ca từ 

nghệ sĩ  hát: 
 

“Tôi muốn mời em về 
Thăm lại Sài Gòn xưa 
Duy Tân chiều say nắng 
Uống môi nồng hương xưa.” 
(Việt Dzũng – bđd) 
 
 Vâng. Quả là, có về thăm nơi nào rồi cũng thế. Thăm Hà Nội hoặc Sàigòn xưa, 
vẫn hằn ghi dấu vết của bước chân âm thầm thời son trẻ. Về lại quê mình, bần đạo đây 
cũng rất muốn, nhưng đôi lúc ngồi nghĩ quẩn lại đã nhận ra rằng: “thân này há xẻ làm 
đôi, nửa bên nước Úc, nửa quê dặm buồn?” 
 Có thể là, bần đạo buồn, vì không thực hiện được điều mình vẫn ước và vẫn 
muốn. Buồn nhiều hơn, khi lại nghe thêm ca từ vừa mới hát: 
 
“Tôi muốn mời em về, 
Nhưng quê hương tôi quá xa.  
Bên kia bờ Thái Bình bao la. 
Tôi muốn mời em về, 
Nhưng chim đã gãy cánh. 
Nhưng mây đã ngừng bay. 
Cho tôi còn lại nơi này.” 
(Việt Dzũng – bđd) 
 



 Tản mạn đôi lời thơ/ý nhạc xong, nay bần đạo mời bạn và tôi, ta đi vào giòng 
chảy rất phiếm có những truyện kể về nhiều thứ. Những thứ, vẫn đánh động cuộc sống 
của bạn và của tôi như sau: 
 

“Có một thời, khi mọi vật trên đời đều biết nói, thì hôm đó, hai con sóng lớn nhỏ ở 
giòng sông đã cùng nhau thủ thỉ những lời trần tình như sau:    

-Kể ra cũng bực. Sao con sóng kia cứ to lớn, còn mình đây vẫn bé nhỏ có thế 
này? 

Sóng to nghe vậy bèn đáp: 
-Đơn giản chỉ vì bạn không nhận ra gốc gác của mình nên mới bực, thế thôi! 
-Thế tôi không là sóng, thì là cái quái gì đây cơ chứ? 
-Không! Sóng chỉ là hình thức tạm bợ nơi bản chất của bạn thôi. Kỳ thực, bản 

chất của bạn chính là nước. Một khi đã nhận ra bản chất của mình là nước rồi, thì lúc đó 
bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ là sóng vỗ bên ngoài và từ đó sẽ không còn bực bõ 
gì nữa hết. 

Lúc ấy, con sóng nhỏ mới nhận ra được chân lý, bèn vui vẻ nói: 
-À thì ra, giờ này tôi mới hiểu. Bạn và tôi tuy hai mà một, không có gì khác hết 

phải không? Có khác chăng, chỉ mỗi điều là: dù to/nhỏ, ai làm nên chuyện kỳ lạ mới là 
người đáng ta nể vì, mà thôi!” 
 

Đúng thế. Cuộc đời bạn và bản thân tôi, tuy là hai nhưng lại giống như một. Một 
nguyên lý. Một tình tự của người con Đức Chúa. Của quê hương, nước Trời.  

Hôm nay đây, ở Nước Trời quê tạm này lại vẫn có những vấn đề của nó, rất thời 
thượng. Vấn đề, là vấn nạn về đề tài muôn thuở thời hôm nay. Bởi thế nên, nay mời bạn 
mời cả tôi, ta gia nhập đoàn người vẫn thích “phiếm”. Phiếm nhè nhẹ. Sương sương, 
như mọi lúc. Phiếm, là phiếm thế này: 

Vừa qua, ở trời Tây nước bạn, có vị đã nêu ra nhiều vấn nạn về nhiều chuyện 
như nhật báo có tên “Science Daily” vừa đưa ra một phát giác “kinh khủng” mà báo ấy 
cho là vẫn rất mới, như sau: 

 
“Nghiên cứu mới nhất cho thấy: nhiều cải thiện về khả năng xem xét sở thích của 

mọi người là tuỳ độ tuổi. Nói khác đi, thì sở thích con người là tuỳ sự chín chắn/trưởng 
thành ở trung khu thần kinh có liên quan đến việc tự kềm chế. 

Khám phá trên, do cơ quan được gọi là “Cell Press” phát hiện và đưa ra cho 
công chúng nhận thức hôm 8 tháng 3 năm 2012 qua nhật ký biên khảo mang tên 
“Neuron” nhằm giải thích lý do khiến trẻ nhỏ phải phấn đấu tự chế để chống lại những 
thôi thúc vị kỷ, cả vào khi chúng biết rõ điều tốt đẹp hơn. Điều này, đánh mạnh lên chính 
sách giáo dục nhằm thăng tiến cung cách hành xử lành mạnh, trong xã hội. 

Khám phá, cho thấy đã có tiến bộ khá quan trong nhằm tìm hiểu rõ nguyên nhân 
phát triển hành xử xã hội hàm ngụ chính sách giáo dục nói chung, hầu nhấn mạnh tầm 
quan trọng mà giúp con trẻ hành xử theo cách quen thuộc chúng hiểu biết. Các chính 
sách như thế sẽ tạo nền tảng cho hành xử của người biết nghĩ đến kẻ khác, trong mai 
ngày.” (x.Mariette Ulrich, MercatorNet 26/3/2012)   

 
Thật ra, theo Mariette Ulrich thì: khám phá trên chỉ muốn nói lên điều này: sở dĩ 

trẻ bé thường ích kỷ vì chúng không chín chắn đủ, để có thể hành xử cho phải phép. 
Nhưng biết được điều này, đâu cần khoa học phải bỏ công ra mà tìm tòi/khảo sát khá kỹ 
mới biết được. Điều nực cười, là: Khoa học vẫn tự nhận là mình đã khám phá ra điều 
mới mẻ trong tương quan giữa tính ích kỷ với sự trưởng thành, lại đề nghị chính phủ 
nên có giải pháp mình đề nghị chẳng liên quan đến khoa học gì hết.  



Nói tóm lại, kế hoạch giáo dục dù đã cải thiện tuổi ấu thơ/măng sữa đi nữa, cuối 
cùng rồi cũng đào tạo được đám trẻ nay biết thực thi động thái vô-vị-lợi hầu trở thành 
công dân tốt, có đạo đức/chức năng hợp lẽ đạo. Nhưng vấn đề, là: nếu con trẻ được 
giáo dục theo cách nào đó để thành người cao sang/quyền quý và độ lượng vẫn phải có 
sự hỗ trợ của các gia đình sang trọng/khá giả. Có làm thế, chúng sẽ khá hơn, rất trăm 
bề. 

Cuối cùng, là câu hỏi: về thể lý, trẻ bé thuộc tuổi ấu thơ, khi não bộ thần kinh của 
chúng chưa phát triển đúng cách, đã thấy phát sinh ra tính vị kỷ rồi, còn đám trẻ ở tuổi 
“teen” lâu nay chỉ tập trung mọi sự vào chính mình, thì động thái này ta đổ lỗi cho ai 
đây?” (xem thêm Mariette Ulrich, bđd) 
 Và, tuổi trẻ ở nhà Đạo thì sao? Có gì cải thiện được cung cách giữ đạo và hành 
đạo không? Để trả lời, tưởng cũng nên quay về với đấng bậc vị vọng ở Úc, từng bộc 
bạch như sau: 
 

“Sống phù hợp Đạo Chúa, người Công giáo ta vẫn hay hát. Hát cả vào lúc vui, 
lẫn khi buồn. Bởi, “Hát là cầu nguyện, những hai lần” mà! Và, người nhà Đạo cũng hát 
rất chăm. Suy tư cũng rất nhiều. Vẫn có các bài ca làm tỉnh giấc mơ hoa, như bài “How 
Great Thou Art”, nghe không được chuẩn cho lắm. Chí ít, là ở tiểu khúc 3. Như tác giả 
dẫn ý:  

 
“Hân hoan tình Chúa rất bao la,  
chẳng ngại hồn đau vẫn cứ là.  
Là, Con Một Hiền lành theo cõi chết,  
Ôm trọn tội người, trọn ý Cha.” 
 
Vâng, tiểu khúc trên, dù mang cả một truyền thống đầy ý nghĩa, vẫn coi cái chết 

của Đức Kitô, như một hành động chuộc tội, do Cha muốn. Nhận định như thế, tức bảo 
rằng: khổ đau, sự chết của Chúa là giá chuộc mạng mà Ngài đã thanh trả cho bọn xấu, 
để ta có thể san sẻ sự sống với Chúa Cha. Như một chọn lựa, cái chết của Đức Giêsu 
phải được coi như hành động duy nhất để Cha nguôi giận về tội lỗi của con người. Vì 
thế nên, Cha vẫn tiếp tục thương yêu loài người như khi trước.  

Nghe điệu nhạc ướt át đầy cảm tính như thế, đôi lúc cũng làm ta hãi sợ. Có lẽ, ta 
cũng nên kiểm tra lại lời ca ý nhạc, xem nó có thích hợp với nền thần học ta được dạy 
bảo, hay không. Một đằng, nền thần học của ta vẫn khẳng định: tình thương yêu đặc 
biệt Chúa ban, rất cao sang, vời vợi. Tình yêu Ngài, vẫn kinh qua mọi thăng trầm cuộc 
sống, cả lúc vui cũng như khi buồn. Đằng khác, nếu khi hát, ta cứ hay kể nhiều về nỗi 
khó khăn, buồn phiền Chúa gánh chịu. Là thế, tức là ta chủ trương: Đấng Hoá Công đầy 
lòng bao dung, vẫn đẩy Người Con Thân Yêu của Ngài vào chỗ chết, có tủi nhục? Phải 
chăng ta coi đây như phương cách duy nhất làm Ngài hài lòng, sao?          

Áp dụng chuyện xử án, đôi lúc cũng nên hỏi: quan án có để cho đương can vô 
tội chết lặng lẽ trong lỗi phạm không? Và như thế, Chúa là vị Quan Án Tối Cao, Ngài có 
quyền lực gì trên sự dữ/ác thần, không? Đây là cách duy nhất để Ngài kiểm nghiệm sự 
hy sinh cao cả nơi Người Con Yêu Dấu của Ngài, ư? Các vấn nạn trên, gây ảnh hưởng 
lên đời sống đức tin của người đi Đạo. Đôi lúc, điều này lại làm ta xa vời niềm tin đích 
thực, lâu nay ta thường được nhắc nhớ, rằng: Đức Chúa trên cao vẫn thương mọi người, 
dù con người có lầm lỡ, lỗi phạm rất nhiều sự.  

Ngày nay, ta nghe nhiều về các nạn nhân, không còn chọn lựa nào khác, đã rơi 
vào bẫy cạm của tội lỗi. Thật ra, trong nhiều trường hợp, việc ấy không do họ làm. Mà, 
do người khác đối xử không được tử tế theo lẽ Đạo. Người khác, là người có tự do trong 
đối xử một cách “khác người”, rất lạ kỳ, và buồn bã. Người khác, vẫn là người biết nhiều, 
hiểu nhiều. Nhưng, đứng ở góc cạnh nào đó, ta sẽ cùng với họ biểu đồng tình mà cho 



rằng: Đức Kitô là nạn nhân của thánh ý Cha, khi Ngài chấp nhận khổ đau, và nỗi chết. 
Hiểu thế, tức cho rằng: Cha vẫn muốn Ngài hy sinh, chuộc mạng để đổi chác chuộc lấy 
tội của con người, mà thứ tha? Hiểu như thế, sẽ kéo theo ngộ nhận bảo rằng: mình là 
nạn nhân của Chúa, cũng không chừng. Nếu ý Cha muốn Đức Kitô phải chịu khổ và 
chết nhục, thì sao ta lại buồn khi lĩnh nhận thánh giá tưởng-chừng-như-quá-nặng? 

Suy tư theo hướng này, ta sẽ càng thêm ngờ vực, rằng: sự Thương khó của Đức 
kitô có thể đã quá đặt nặng vào điểm nhấn trên tính miễn cưỡng của Chúa khi chấp 
nhận khổ ải. Quả thật, các thánh sử có nhắc đến việc Chúa ngồi cùng bàn với phường 
giá áo, túi cơm. Kết bạn với bọn phản phé. Làm thầy kẻ chối bỏ sự thật, bỏ của chạy lấy 
người…  

Nhưng không nên hiểu Kinh thánh theo khuynh hướng này. Bởi, nếu không, sẽ 
có người ngờ rằng: thánh Mác-cô ám chỉ Chúa hoảng sợ trước cái chết khổ nhục, vẫn 
gần kề. Và, trong chiều hướng ấy, lại sẽ nghĩ: khi Ngài cất tiếng kêu “Lạy Cha”, tức Ngài 
kêu lên lời ai oán để tự cứu mình khỏi cơn buồn phiền, phải thế không? Cuối cùng, hiểu 
theo hướng này, sẽ có người lại cứ nghĩ: Đức Kitô nhận “theo ý Cha”, nhưng phút cuối, 
vẫn thấy như mình bị bỏ rơi trên thập giá? Quả thật, đó không phải là thần học đích 
thực. Suy cho cùng, hiểu theo hướng này, chắc chắn có sai sót. Bởi đọc kỹ chương 
đoạn nói rõ Chúa chấp nhận thánh ý của Cha ở Vườn Cây Dầu, thay vì hiểu theo hướng 
xấu, lại đổ riệt mọi lỗi tội cho Chúa Cha, có lẽ nên coi đây như một khẳng định, bảo 
rằng: Đức Kitô đã một lòng chung thuỷ với đường lối Ngài tuân theo, trong hành xử với 
Cha và loài người. Ngài vẫn một mực tuân phục Cha cho đến chết. Vẫn thương yêu con 
người đến hơi thở cuối cùng.  

Có như thế, Đức Kitô mới trấn át giới chức đạo-đời, thời bấy giờ. Ngài khẳng định 
việc chấp nhận cái chết trong tuân phục, đến phút cuối. Ngõ hầu chứng tỏ cho mọi 
người thấy:Ngài thương yêu loài người đến tận cùng. Điều này cho thấy: Chúa sống 
đích thực tư cách rất “người” của Ngài. Chính vì thế, Ngài mới bị quyền lực đen tối dẫn 
đến cái chết. Và là, cái chết rất nhục. Hôm nay, suy tư về sự thống khổ của thập giá và 
chết cho chính mình, ta nhận ra được cái giá phải trả, khi giáp mặt với thực trạng của 
người phạm lỗi, trái luật. Và có thế, mới sống đúng yêu cầu của Vương Quốc Nước Trời 
có bình an, công chính. 

Suy tư như thế, ta mới dõi bước được chân mềm của Chúa. Biết rập khuôn bắt 
chước lối sống thuỷ chung, trong hành xử giữa Cha và Con. Bởi, sự việc có xảy ra đến 
thế nào, đi nữa. Hoặc, đường đời còn lắm gian nan, khổ ải đi nữa, thì Đức Kitô là mẫu 
mực cho sự thủy chung, tuân phục, sẽ giúp ta cứ đầu cao mắt sáng, hiên ngang mà 
chúc tụng Ngài, cả vào lúc cộng đoàn còn đang sầu buồn, than khóc. Và, với những 
người dõi bước theo chân Chúa, sẽ chẳng có gì là tang tóc, khóc than hết. Tất cả, vẫn là 
yêu thương, đồng cảm. Xem như thế, chẳng có gì để ta cứ phải ỉ ôi than vãn cả khi 
nguyện cầu và hát lễ.” (x. Lm Richard Leonards sj, Suy niệm CN Lễ Lá năm B 
01/4/2012) 
 
 Suy niệm về lề lối nguyện cầu theo cách ỉ ôi, sầu não lại sẽ dẫn ta về với câu 
hát, khá ý nghĩa: 
 
“Tôi muốn mời em về 
Thăm lại Hà Nội xưa 
Cổ Ngư chiều đổ lá 
Trong mưa buồn lưa thưa.” 
(Việt Dzũng, bđd) 
 
 Dĩ nhiên, nghệ sĩ trên không cố ý mời bạn và mời tôi về với cố đô hay thành cổ 
có nỗi buồn lưa thưa, nhiều lá đổ. Mà, chỉ nói với mọi người: hãy về với người xưa chốn 



cũ, dù họ có tình tự không dễ ưa, để người người sẽ nhận ra rằng: tính tình của mỗi 
người dù có vị kỷ hoặc sống riêng tư, như khoa học gia nói trên đổ rền cho tuổi nhỏ, vẫn 
nên hiểu theo cách khác.  

Nói và hiểu theo cách trên, bần đạo nghĩ: chắc nhiều người cũng tự hỏi: có nhất 
thiết phải nhấn mạnh nhiều như thế không? Và, sao ta cứ lập đi lập lại đến day dứt nỗi 
thống khổ ở Tuần Thánh? Mà quên rằng điểm nhấn chính yếu vẫn là Phục sinh quang 
vinh của Chúa. Đó chính là truyền thống chắc nịch để thánh hội của ta cần duy trì.  

Nói và hiểu, theo kiểu ỉ ôi, lôi thôi theo cảm tính và cảm tình của nhiều người, lại 
cũng đưa ta về với nhận định rất chân chính, như sau: 
 
“Tính ích kỷ làm ta mù, không thấy nhu cầu của tha nhân. 
Tính vô cảm làm ta mù, không thấy những việc ta đã làm đau lòng tha nhân. 
Tính tự phụ làm ta mù, không thấy tha nhân cũng có nhân phẩm như mình. 
Tính kiêu căng làm ta mù, không thấy khuyết điểm của mình.  
Những thành kiến làm ta mù, không thấy sự thật. 
Sự hối hả làm ta mù, không thấy vẻ đẹp của vũ trụ chung quanh. 
Khuynh hướng duy vật làm ta mù, không thấy những giá trị thiêng liêng. 
Sự hời hợt làm ta mù, không thấy giá trị thật của con người  
và khiến ta hay lên án.” 
 
 Nói cho cùng, thì giá trị đích thật nơi tâm tính mỗi người, không ai có thể “lên án” 
hoặc dèm pha rồi đổ vấy cho người khác, chí ít là người trẻ hoặc ấu thơ. Hơn nữa, hãy 
cùng với thánh nhân nhà Đạo, ta cũng nên có nhận định thật rất khác. Khác, như sau: 
 
 “Anh em sẽ được hân hoan vui mừng,  

mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu  
giữa trăm chiều thử thách.  
Những thử thách đó  
nhằm tinh luyện đức tin của anh em  
là thứ quý hơn vàng gấp bội” 
(1P 1:6-7)  

 
 Lập trường của thánh nhân nhà Đạo trích ở trên, không hẳn đã diễn tả: sự thật ở 
đời, là như thế. Như thế và như thể, mọi người trong Đạo cùng hoàn cảnh mang nhiều 
thử thách, giống thánh nhân. Nhưng, sống ở đời theo lẽ đạo cho đúng đạo lý làm người, 
đôi khi còn có tâm tình như tình thư bố mẹ gửi người con dấu yêu, như sau: 
 

“Các con thân yêu,  
“Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn 
uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... Xin con 
hãy bao dung! 
Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều 
lúc thuở bé. 
-Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt 
lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe! 
-Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm 
cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con. 
-Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và 
đừng nên cho đó là điều xấu hổ. 
Con hãy nhớ: lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi 
tắm. 



Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, 
đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ thời gian để tìm hiểu. 
Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương 
đầu với bao thử thách trong cuộc sống. 
-Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi 
chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà 
con bực mình mà tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, 
đưọc gần bên con và được nghe con nói, thế thôi! 
-Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!... vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay 
không. 
-Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy 
tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tành con trẻ những bước đi đầu đời. 
-Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn 
sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi. 
Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian 
sẽ tới với con. 
-Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà 
chỉ là gánh nặng cho gia đình!... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn". 
-Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ 
vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành. 
Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua 
của bố mẹ. 
-Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông 
cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi lúc con chào đời. 

Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều... 
Hãy giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại... 

Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại 
trong con. 
  Thương con thật nhiều... 

            Bố mẹ.” 
  (Tác giả thư trên là của Pierre Antoine, một Việt kiều ở Pháp) 
 
 Thư tâm tình bố mẹ gửi người con thân yêu của chính mình khi gần tới cõi, trích 
ra đây là để phô diễn tình tự rất “trần” về cuộc sống ở đời có những điều mà đàn con 
chưa thể hiểu, nhưng vẫn biết nghĩ suy.  Suy, về đời thường. Nghĩ, về đạo làm người có 
lý lẽ tuy không khó hiểu, nhưng diễn biến theo thời gian và không gian. Tựa hồ như suy 
tư/nhận định của Thiền sư Nan In như sau: 
  
 “Có giáo sư đại học nọ đến gặp thiền sư Nan In để học hỏi thêm về “Thiền”. 
Thiền sư Nan In mời ông vừa uống trà vừa đàm đạo. Nan In rót đầy chén trà rồi vẫn cứ 
thế rót thêm. Vị giáo chức đại học thấy thế bèn nhắc nhở: 
 -Bạch thày! Kìa, chung trà đã tràn đầy rồi mà sao thày vẫn rót mãi? 
 -Cũng như chung trà này, đầu óc của ông cũng đầy ắp những quan niệm tư riêng 
của ông thôi. Nếu như việc trước tiên ông không cạn chén trà này đi đã, thì tôi đây làm 
sao bày tỏ cho ông biết về Thiên được?” 
 

Chuyện về “Thiền” cộng thêm lời bình của người kể, có thể diễn nghĩa như sau: 
những người chứa đầy những kiến thức trong đầu đều có động thái tương tự kẻ tham 
gia cuộc tranh luận trong đó có người hay đưa nhận thức của riêng mình vào cuộc biện 
tranh, rất lý luận. Thế nên, rút cục chỉ nghe mỗi tiếng của mình mà không học được gì 
thêm cho mình hết. 



Về tính vị kỷ hay tật xấu/thói quen của cá nhân hoặc nhóm hội nào đi nữa, vẫn 
chỉ là tâm tính hoặc tâm tình cụ thể của một người, ở vào hoàn cảnh nào đó, thế thôi. 
Dù người kia, nhóm nọ có ra thế nào đi nữa, ta vẫn hy vọng rằng ngày nào đó người ấy 
sẽ đổi thay. Giả như họ vẫn chưa thay đổi được, chẳng qua cũng chỉ vì họ chưa gặp 
thời hoặc gặp được bạn hiền nào chỉ cho mình cách thức để cải thiện hoặc sửa đổi 
chính mình, thế thôi. Ngay như câu truyện ở trên, vị giáo sư đại-học kia kiến thức đầy 
mình là thế, nhưng vẫn cần đến ý kiến của thiền-sư với kiến thức cũng như học vị 
chẳng bằng ai. Thế nhưng, kiến thức văn hoá về con người và về sự biến hoá của vũ 
trụ, thì chưa chắc là ai bằng người thày ấy.  

Và, đó cũng là ao ước của nghệ sĩ lâu nay vẫn thường hát: 
 
“Tôi muốn mời em về,” 
“Thăm lại phố phường xưa. 
Những chiều trời mưa phủ , 
Lời yêu nói sao vừa.” 

  (Việt Dzũng – bđd) 
 
 Mời em hay mời tôi, ta vẫn cứ mời. Mời, là để tôi và em, ta không chỉ thăm lại 
phố phường xưa, thôi. Nhưng, còn để bảo rằng: “lời yêu, nói sao vừa?” Sao vừa được, 
bởi lời ấy không là lời yêu thương mỗi chính mình, khá vị kỷ. Mà là, lời thương yêu hết 
mọi người dù ở trong Đạo hay ngoài đời. Khắp muôn nơi. 
 
 Trần Ngọc Mười Hai 
 Vẫn cứ mời bạn và tôi 
 ta về với người xưa, chốn cũ 
 có sự thật rất không phai và không cũ. 

Như tình yêu vô vị kỷ, 
ở Nước Trời. 
 

31. "Khi xưa đôi ta bé ta chơi,” 
Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi 
Chơi công an đi bắt quân gian, 

Hiên ngang anh giơ súng ngay tim: Bang! Bang! 
(Nhạc bản: Bang Bang do Sonny Bono viết – Phạm Duy đặt lời Việt) 

 
(1Ga 2: 1-2) 
            “Bắn súng khơi khơi”, nếu chỉ là câu ca để vui chơi, thời niên thiếu, thì cũng 
chẳng lấy làm điều. Nhưng chơi trò “Công an đi bắt quân gian” rồi lại dí súng vào đầu rồi 
hát: “Hiên ngang anh giơ súng bắn ngay tim Bang! Bang!” thì có lẽ cũng “hơi bị sợ”. Sợ, 
cho lũ trẻ khi xưa chẳng biết chơi gì, ngoài trò “Anh bắn ngay em: Bang bang! Em ngã 
ngay sân, Bang! Bang!” Ngã xong rồi, lại cứ hát: “Tiếng súng khi xưa, ta sẽ không quên 
bao giờ.” Ôi! quả thật đáng sợ!  Sợ, cho người và cho mình vì trò chơi những bắn và 
bắn, rất như sau: 

“Bao năm qua ta đã hai mươi, 
Câu yêu đương đã đến cho đôi, 
Môi hôn thay câu nói thơ ngây, 
Chơi yêu thay chơi bắt nhau vui... 
Anh xa em, em mất anh yêu, 
Không ai coi xem lỗi nơi ai, 
Anh ra đi, anh đã ra đi, 



Anh đi theo duyên mới xa xôi: Bang! Bang! 
Anh đã ra đi: Bang! Bang! 
Em sẽ bơ vơ: Bang! Bang! 
Tiếng súng khi xưa: Bang! Bang! 
Ta sẽ không quên bao giờ...” 

(Bang Bang - Lời Việt của Phạm Duy – bđd) 
  

            Cũng may, nhạc bản “Bang! Bang!” của Pháp, nay đi vào quên lãng. Nếu không, 
hẳn bạn bè/người thân của bần đạo suốt ngày cứ nghe ca sĩ Dalida hát mãi câu “Bang! 
Bang!” đến nhức cả cái đầu, mà điên mất! Chưa kể, có lần bần đạo xem dĩa nhạc thấy 
cô ca sĩ trình diễn bài này cứ vò đầu, bứt tai rồi nằm dài ra sàn, thấy mà ngán. 
            Vâng. Hôm nay đây, các ca sĩ người Pháp hẳn không còn hát bài ca dí súng vào 
ðầu rồi “Bang! Bang!” bắn loạn xạ cả lên. Và,  cũng chẳng còn ai lải nhải hát hoài và hát 
mãi ca từ cứ lập đi lập lại mỗi tiếng “Bang! Bang!” Chao ôi! Thiên hạ sao vẫn cứ sợ và 
cứ hãi mỗi khi nghe tiếng súng bùm bùm ở đâu đó, cả trong trò chơi điện tử ở di động 
“iphone” hoặc “ipad” nát cả đôi tai của giới trẻ rất tuổi “teen”. Sợ quá đi thôi, khi bày tôi 
nghe đấng bậc nọ lại đã ưu tư quá mức như tác giả bài báo ở bên dưới: 
  

“Tuần qua, có nữ phụ nọ cùng lên xe lửa vào lúc đông người hết cả chỗ ngồi, 
bèn đứng trước mặt tôi tay cầm chiếc di động lắc qua lắc lại như thể là bà đang 
bị thứ ma lực quỉ quái nào đó nó hớp hồn. Lại mới hôm rồi, tôi ngồi cạnh một bà 
sồn sồn khác cũng trên xe lửa, cứ dùng tay đập đập vào màn hình nhỏ bé trên di 
động hệt như người bệnh tâm thần cứ đập đập vào thiết bị “ipad” để chơi “ghêm” 
trò “chiến tranh giữa các vì sao”, đến nhức óc. Hai sự kiện xảy đến khiến tôi tự 
hỏi: “làm sao những con người bình thường không còn nhỏ nhít gì nữa mà sao 
vẫn cứ đam mê thích thú mấy trò điện tử rất mất giờ, như vậy? Mất thì giờ cả với 
trò chơi điện tử dành cho bọn trẻ nhỏ ba bốn tuổi như con của tôi đến như thế? 
(x. Bernard Toutounji, Are electronic games making us stupid? MercatorNet 
12/5/2012) 
  

            Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ người viết ở trên chắc hẳn vẫn xác nhận rằng: trò chơi 
điện tử cũng có nhiều mặt tích cực của nó, như ông còn thêm ở bên dưới: 
  

“Vẫn biết trò chơi điện tử cũng có nhiều điều khá tích cực, nhưng với tôi, nếu ta 
chế ngự được tính say mê đến miệt mài các trò chơi điện tử này khác vẫn tốt 
hơn là mấy trò rút kinh nghiệm hay ho/tích cực từ lợi ích của trò chơi trẻ nhỏ ấy. 
Thành ra, ở truờng hợp này, tôi hơi lo ngại về tầm ảnh hưởng của trò chơi 
“ghêm” đầy bạo lực và các hành xử đầy “hình sự” cũng như dục tính vẫn cứ lan 
tràn trong các trò chơi như thế. 
Là người sống trong cộng đồng xã hội rất đa dạng, chúng ta được mời gọi hãy 
hành xử cách sao đó, khả dĩ nối kết với người cùng sống trong cộng đoàn niềm 
tin của mình, hơn lủi thủi ngồi một xó với chiếc di động nho nhỏ hoặc máy vi tính 
đặt trên đùi, để chơi riêng một mình, thôi. Đằng khác, nếu có dư giờ rảnh rỗi, có 
lẽ ta cũng nên nhớ rằng mình được mời gọi để sống sao cho đời mình có ý nghĩa 
hầu giùm giúp/hỗ trợ những người đang thiếu ăn thiếu mặc, hoặc bệnh tật. Được 
kêu mời đến với tuổi nhỏ suốt ngày không biết làm gì ngoài việc ngồi co ro nơi xó 
xỉnh, chờ người đến cho ăn cho mặc. Ta còn được mời gọi trở thành những 
người cha, người mẹ biết dạy dỗ giáo dục đàn con biết vui sống và trân trọng 
những gì là chân thiện mỹ rất cần để thiết lập một xã hội tốt đẹp và lành mạnh 
mà đón chào những bạn trẻ quyết tâm gia nhập cộng đồng lành mạnh không bắn 
giết dù chỉ là trò chơi trên mạng. 



Và cuối cùng, ta được gọi mời hãy rời bỏ thế giới bát nháo này. Và, cho đến nay, 
tôi vẫn chưa thấy được trò chơi điện tử nào lại có thể giúp mọi người đáp trả lời 
mời gọi tha thiết như thế.” (x. Bernard Toutounji, bđd)       
  

            Lời gióng tiếng của tác giả trên chừng như vẫn chỉ là tiếng vang trong sa mạc 
cuộc đời nơi phố chợ. Những phố và chợ, có quá nhiều thú tiêu khiển để tiêu pha/thiêu 
đốt số thì giờ dư giả, chả biết làm gì cho hết, để được vui. Chừng như con người thành 
thị hôm nay, nhất là ở những thị thành có thừa phương tiện giải trí, nhưng chẳng thể 
nào giải khuây được trí não cứ ưu tư/phiền muộn về đủ thứ. Chí ít là những thứ/những 
trò chơi thời hiện đại mà người viết còn chua thêm đôi lời nhắn nhủ để kết luận: 
  

“Thật ra thì, tôi cũng chỉ muốn đưa ra dăm ba ý cỏn con/hèn mọn đại khái ví thử 
và chỉ ví thử thôi, khi trò chơi điện tử có đem đến cho bạn và tôi đôi điều lợi hơn 
ta tưởng. Để rồi lần tới, nếu có được dăm ba phút phù du kiếm tìm trò giải trí, hãy 
thử xét xem các trò chơi điện tử ta say mê như thế có giúp được gì hơn cho toàn 
bộ cuộc sống của mình không, đó mới là vấn đề.” (x. Bernard Toutounji, bđd) 
  

Giúp gì không? có lẽ là câu hỏi vẫn cứ đeo đuổi mọi người, trong đời. Câu hỏi ấy. Câu 
nói này, cũng vẫn là và cứ là vấn nạn đặt ra cho tôi/cho bạn, ở đây, hôm nay. Cùng với 
vấn nạn trên, còn có vấn nạn gửi đến tôi và bạn, có đính kèm cả lời thơ cũng như giòng 
nhạc, như sau: 

“Nay khi ta ra chốn công viên, 
Trông bao nhiêu em bé hân hoan 
Chơi công an đi bắt quân gian 
Chơi đi theo đi trốn lăng xăng: Bang! Bang! 
Ta nhớ năm xưa: Bang! Bang! 
Trong trái tim ta: Bang! Bang! 
Tiếng súng khi xưa: Bang! Bang! 
Ta sẽ không quên bao giờ...” 

(Bang Bang - Lời Việt của Phạm Duy – bđd) 
  

            “Ta nhớ năm xưa”, thật ra không chỉ nhớ có mỗi trò “Công an đi bắt quân 
gian” rồi lại hỏi: chơi như thế, có bắt được tên quân gian nào không? Hoặc, giơ súng 
bắn “Bang bang”, cả vào dân ngoan hiền, nào có gian. Bắn, vào nền văn hoá dân gian, 
rất ngoan cường còn bức bách. 
Hôm nay đây, ở thị trường trò chơi điện tử trên mạng/di động, còn có những thứ cứ 
tưởng như đang chơi trò “công an đi bắt quân gian”, rất đơn giản. Mà kỳ thực, chỉ toàn 
những trò mây mưa/hoa bướm gườm bắn nhau rất đáng lo ngại, mà tác giả khác lại đã 
cảnh giác, kêu gọi bậc cha bác hãy bảo vệ con em mình về hiểm hoạ gọi-là trò khiêu 
dâm trên mạng trực tuyến, rất như sau: 
  

“Chính phủ Anh lâu nay vẫn để tai nghe ngóng về những lo âu/quan ngại của 
dân thường về mối hiểm nghèo đặt ra cho con trẻ khi chúng tiếp cận các trò chơi 
điện tử có nội dung dâm đãng hoặc các ảnh hình tưởng như đơn thuần mang 
tính giáo dục, nhưng thực chất lại làm cho bậc cha/bác thấy quan ngại vì khả 
năng của các ngài về vi tính mà họ còn thua con cái rất xa, khó kiểm soát nổi. 
            Tháng Mười rồi, bốn nhà cung cấp dịch vụ trên mạng đã đồng loạt chấp 
nhận hệ thống gọi là “Chọn lựa thiết thực” qua đó, khách hàng nhỏ của họ phải 
để cho cha mẹ mình kiểm soát mọi cuộc nối mạng, nếu không sẽ bị từ chối cấp 
dịch vụ. Tuy nhiên, một khi đa số thành viên trong gia đình từng quen nối mạng 



vào chơi trò điện tử hoặc nhu liệu nguy hiểm như trước đó, thì chuyện quan ngại 
của bậc cha mẹ hoặc giới chức có thẩm quyền đều vô ích thôi. 
            Tháng trước, lưỡng viện quốc hội Anh đã đạt thắng lợi khi yêu cầu: từ 
nay chính quyền phải có biện pháp bảo vệ con trẻ để mỗi khi các em nối mạng 
tiếp cận các chương trình này khác, thì bậc phụ huynh sẽ phải đóng vai trò tích 
cực hơn để sàng lọc các trang mạng nào có nội dung không lành mạnh. Các 
nghị viên/dân biểu thuộc nhiều đảng phái khác nhau đều muốn là chính phủ phải 
đề nghị để có nhiều người sử dụng hệ “Chọn lựa thiết thực” này. Nói cách khác, 
thì các vị ấy muốn đề ra tiêu chuẩn để sàng lọc nội dung cấp mạng cho những ai 
muốn tiếp cận nhu liệu dành cho người lớn tuổi phải chon cung cách “lọc bỏ.” 
Điều này kích động hệ thống được các công ty sản xuất điện thoại di động vẫn 
sử dụng khiến họ phải lập thiết bị khác ngăn chặn nội dung mạng dành cho 
người lớn tuổi, cho đến khi chuyên viên của họ rà soát và chỉnh đốn hệ thống 
xong xuôi mới thôi. 
            Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy Ban Tham Vấn Độc Lập thuộc Quốc Hội 
đã xem xét bảo vệ cho con trẻ khi chúng nối mạng, đã phát giác ra rằng thiết bị 
sàng lọc này không thực hiện được việc bảo vệ con trẻ trong chuyện đó. Có vài 
công ty cấp dịch vụ sàng lọc thật đấy nhưng, chỉ một số ít bậc cha mẹ biết và 
chịu sử dụng thiết bị này thôi, có vị chẳng bao giờ dùng đến nó. Và, số người sử 
dụng thiết bị này cũng giảm sút đáng kể. Thành thử, con trẻ ngày càng khôn 
hơn, càng bỏ nhiều giờ ra để nối mạng và chơi trò chơi; chí ít, còn biết né tránh 
thiết bị sàng lọc nữa là khác. 
            Kết cuộc là: lớp trẻ hôm nay biết cách luồn lách và dễ tiếp cận với các 
nhu liệu khiêu dâm hơn, chúng lại càng dễ phơi mình cho mạng nối kết khai thác 
tính ngây thơ để rồi càng dễ tiếp xúc các trò dâm ô, bạo hành cũng như nhu liệu 
làm hạ phẩm giá con người ngang qua mạng nối nào không bị sàng lọc; từ đó, 
gánh chịu mọi hậu quả rất rối bời. Và, sự thể càng trở nên tồi tệ hơn. 
Báo cáo trên cũng đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ nối mạng nên cải thiện 
truyền thông trao đổi hiện tại sao cho mạng nối kết trở nên an toàn hơn; huấn 
luyện thêm cho các nhà bán lẻ, giúp các nhà sản xuất phát triển chương trình 
sao đó khả dĩ giúp đỡ các gia đình   được thân thiện, nói tóm lại, làm sao để mọi 
người có thể cải thiện hệ thống an toàn mỗi khi cài đặt phần mềm vào vi tính của 
mình.” (x. Family Edge, Protecting Children from Online Porn, MercatorNet 29-5-
2012) 
  

            Ý kiến phản hồi về vấn đề này, thấy cũng kha khá ở trời Tây. Tức, một phương 
trời mà con người có quyền ăn nói rất đứng đắn, chững chặc để đóng góp vào việc 
chỉnh sửa tình trạng của xã hội hôm nay có quá nhiều tệ hại, trong nhiều chuyện. Ý kiến 
phản rõ nét và nổi cộm nhất tóm gọn như sau: 
  

“Lo âu của tôi là về điện thoại di động. Có người bảo với tôi rằng: chỉ có loại máy 
Andriod và iPhone là còn có thể sàng lọc được các địa chỉ mạng nào không thích 
hợp cho trẻ em thôi. Điều đó có nghĩa là: các chương trình khác lâu nay được 
đưa lên mạng đều không có phần mềm để ngăn chặn con trẻ nối vào mạng nguy 
hiểm. Bởi thế nên, theo tôi, các công ty điện thoại di động có bổn phận phải phát 
triển sản phẩm điện thoại của họ phải có chương trình nào đó khả dĩ ngăn chặn 
được con trẻ nối vào các trang mạng nguy hiểm như thế.” (Patrick Goh, bđd) 

  
            Và một phát biểu khác, của người đọc: 
  



“Ở Nam Phi, thày giáo của tôi có người vợ hiền từng thực hiện công cuộc khảo 
sát nghiên cứu gửi cho 250 học sinh lớp 8 trong trường của chị (đám này thuộc 
cỡ tuổi mới 14 thôi) lại đã khám phá ra rằng: 85% trong số học sinh đó nói là các 
em từng ngắm hình ảnh khiêu dâm từ hồi còn học ở tiểu học cơ đấy. Thế nên, tôi 
nghĩ các nhà cung cấp dịch vụ mạng lưới nên sàng lọc chương trình trên mạng là 
cần thiết. Bản thân tôi, nhiều lúc thấy tiến trình sàng lọc quá chậm chạp nên dễ 
phát bực. Đôi lúc, nó còn làm cho việc lướt mạng tìm địq chỉ cũng khó khăn. Có 
khi còn bị nghẽn nữa là đàng khác. Nhưng, tôi vẫn hy vọng là biện pháp sàng lọc 
sẽ được phổ biến và có kết quả tốt…”(Chris – bđd) 
  

Và, một quan ngại từ một nữ độc giả, ở Mỹ: 
  

“Riêng tôi, tôi vẫn quan ngại về điện thoại di động, cũng khá nhiều. Tôi chưa tìm 
được chương trình sàng lọc nào cho di động iPhone của tôi hết. Bạn nào tìm ra 
được xin cho biết là hãng nào có chương trình phần mềm như thế nhé.” (Lisa C –
 bđd) 
  

Đúng là các bậc bề trên của đám trẻ vẫn quan tâm/tìm kiếm nhiều phương cách để cải 
thiện đời sống gia đình, như độc giả ở dưới đây: 
  

“Lâu nay, tôi vẫn thử xài hệ thống sàng lọc bằng phần mềm tôi mua được nhưng 
kết quả vẫn còn hạn hẹp. Giả như địa chỉ dâm thư hoặc hình ảnh ô trọc được 
thẩm định là khiêu dâm rất nguy hiểm, thì dĩ nhiên là người chụp các hình ấy dư 
biết thận trọng để phần mềm có thể làm công việc ngăn chặn và khoá chặt địa 
chỉ ấy, là điều chắc chắn. 
Nhưng ngày nay, có vô số các địa chỉ không được kịp thời thẩm định vẫn đánh 
phá hệ thống ngăn chặn và sàng lọc. Nói chung, là: biện pháp kiểm soát của bậc 
cha mẹ, cũng vô phương. Thành thử, bổn phận của chính quyền là phải bảo vệ 
công dân mình. Con cái chúng ta đang ở vào tình thế dễ bị các nhu liệu xấu xa 
hủy hoại chúng nó. Chính quyền phải có biện pháp hành động để buộc các nhà 
cung cấp dịch vụ mạng biết tìm cách mà ngăn chặn các địa chỉ huỷ hoại, rất 
đáng tởm.” (Richard Cameron – bđd) 

  
Và, thêm một ý kiến khác từ độc giả không còn trẻ, nhưng có lý: 

“Tôi nghĩ, không chỉ mỗi con trẻ là cần được bảo vệ khỏi mấy thứ “độc hại và quỉ 
quyệt ấy”. Tôi thấy tất cả chúng ta đều nên đề cao cảnh giác. Tôi nhớ lại lời kinh 
chuyển cầu đến thánh Micae Tổng lãnh Thiên thần, giống như nói về hành động 
của Satan cùng ác thần vẫn nhả mồi rình rập ngang qua thế gian như các con sư 
tử nhằm giết hại các linh hồn trong trắng, mà thôi. 
Bất cứ nơi nào ta đến, hoặc truyền hình hoặc quảng cáo, báo chí cũng như sách 
vở/tập san vv… nhất nhất đều hiện ra khơi khơi ngay trước mắt ta. Tôi nghĩ chỉ 
một giải pháp duy nhất là mọi người chúng ta hãy cùng nhau đẩy lùi chuyện ấy 
ra ngoài khung cảnh sống của mình là hơn cả. Ai cần mấy chuyện dâm ô như 
thế, tức là họ có vấn đề và những người như thế cũng nên tìm đến các chuyên 
gia tâm lý để được giúp đỡ.” (Jerzy Gawor – bđd)      
              

            Vấn đề trên được giới chức ở quốc hội Anh đặt ra xem chừng nghe quen quen. 
Nghe quen, tức: đã được lập đi lập lại khá nhiều lần, cả trên báo đài hoặc sách vở, cùng 
tập san. Nhưng thực tế, gợi vấn đề như thế có kết quả không lại là chuyện khác. 
Chuyện khác, là những chuyện được nhiều chức sắc nhà Đạo nhắc nhở cũng khá 



nhiều. Một nhắc nhở rõ rệt nhất là của các thánh nhân tông đồ, thời buổi trước, rất như 
sau: 

“Hỡi anh em, là những người con bé nhỏ của tôi, 
tôi viết cho anh em những điều này, 
để anh em đừng phạm tội. 
Nhưng nếu ai phạm tội, 
thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: 
đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính. 
Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, 
không những tội lỗi chúng ta mà thôi, 
nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa..” 
(1Ga 2: 1-2) 

            Thật ra, trong chuyện này, không chắc gì đám “trẻ người non dạ” là “những 
người con bé nhỏ” của đấng thánh, đã phạm lỗi. Có chăng, chỉ vì tâm hồn các em còn 
trinh trong như giấy trắng, dễ lấm lem khi bị thảy vào chốn “nợ đời” nhiều tranh giành 
những là lợi nhuận. Lợi và nhuận cả từ chỗ buôn thần bán thánh, bán linh hồn kẻ ngây 
thơ, trong trắng rất hồn nhiên.     
            Thế nên, các vị có tránh nhiệm trong giáo dục, chí ít là nền giáo dục từ thánh Hội 
của Chúa, cũng nên để tâm đến vấn đề khá quan trọng này. Giáo dục từ Hội thánh, chí 
ít là Hội thánh Công giáo, xưa nay được tiếng là nền giáo dục chính đáng và phải lẽ, 
thích hợp cho mọi người. 
Thế nhưng, vấn đề nay được nhiều người đề cập, là: chuyện ấy có xảy ra ở nhiều nơi 
không? Chí ít là tại quê nhà, nơi mà phần lớn các chương trình cũng như hệ thống giáo 
dục không phải chính mạch hoặc chính qui, tức qui về chính phủ/chính quyền đều bị gạt 
sang một bên, đi chỗ khác chơi. Thế còn, ở các nước có tự do tư tưởng, ngôn luận và 
học hỏi thì sao? 
Trả lời cho câu hỏi này, cần nhiều chương sách để tìm hiểu và cãi bàn cho rộng đường 
dư luận. Tuy nhiên, chuyện bàn hay cãi ở đây về nền giáo dục chính mạch/phải lẽ 
không là mục tiêu của người viết “phiếm” muốn nhắm đến. Có nhắm chăng, chỉ nhắm và 
nhằm ý tưởng cỏn con ở đâu đó rất Úc Châu để mào đầu cho câu chuyện phiếm, hầu 
thưởng lãm. Chỉ là chút “phiếm Đạo trong đời” cũng lai rai, dài dài hầu bà con/bạn bè để 
còn thương. Thương rồi, các ngài lại sẽ đọc thêm đôi giòng chảy tư tưởng nhẹ, như bức 
thư tâm tình của người học trò cũ gửi đấng bậc thày dạy nay đà trăm tuổi, như sau: 
  

“Kính gửi cha cũng là thày của con, thày Schneider rất trân quí, 
Con biết chắc là thày sẽ không buồn nhìn vào những giòng chữ mọn hèn của 
con trong thư này, vì tự bản chất, thày chẳng bao giờ muốn nhận cho mình lời 
ngợi khen/cảm tạ của bất cứ ai, từ đâu gửi tới. Nhưng, con tự thấy có nhu cầu 
phải viết nó ra, hơn là thày có bổn phận phải đọc những gì được viết trong đó. 
Con được biết, là: tháng 12 này, thày sẽ mừng đại thọ trăm tuổi, một mốc điểm 
của cuộc đời ít thấy có ở cõi đời trần thế. Thêm nữa, cũng vào dịp này, thày còn 
mừng kỷ niệm 80 năm ngày lĩnh nhận sứ vụ mục tử của một linh mục Dòng Tên 
âm thầm, nhưng cả thể. Điều tuyệt vời, là: hiện thời thày vẫn tiếp tục dạy đám trẻ 
tại cũng một ngôi trường mà lần đầu tiên trong đời, con được học với thày từ 
ngày lên 8, tức năm 1970. Đến hôm nay, thày vẫn trông coi đám trẻ nhỏ cùng 
tuổi con, như bao giờ. Thày vẫn tiếp tục sẻ san niềm tin đi Đạo vốn giúp thầy 
đứng trụ trên đôi chân vững chắc suốt nhiều năm tháng đổi thay bằng vào chức 
năng cao cả của thày. Thày là một trong các vị giáo chức đầu tiên đã chạy đến 
chúc mừng con ngay lúc con theo học ở trường Dòng Aloysius, Sydney. 
Những năm sau đó, trông thày vẫn không khác trước là bao nhiêu. Cũng dáng 
người hiên ngang, mảnh dẻ như hồi nào. Cũng cung cách từ tốn, nhưng cuốn hút 



nhiều người đến với thày để được thụ huấn kiến thức lẫn ngôn ngữ cũng như 
kinh nghiệm sống trong đời, nữa. 
Con nhớ vào năm 1971, thày đã bỏ nhiều thì giờ ra mà chỉ dẫn đám trẻ bọn con 
học biết chơi môn “cricket” truyền thống dành cho lớp 10 của trường là lớp không 
mấy khá về môn này. Con là đứa đệ tử yếu kém nhất, thế mà cuối cùng cũng đạt 
được kết quả khả quan… 
Ngày thứ hai hôm sau, trong môn tôn giáo, bọn con cố nhẩm thuộc lòng câu đáp 
trả đúng nghĩa nhất cho vấn nạn của mọi thời, ở câu hỏi: “Làm sao biết được 
Chúa thương em?” Quay lại nhìn, con bỗng thấy vui vì bọn con mới chỉ bắt đầu 
trả lời có ba hàng chữ đã thấy gần đúng, và biết rằng đó là một trong các câu hỏi 
vẫn hóc búa nhất vào mọi lúc. Dù sao, lúc ấy thày vẫn gọi tên con rồi nói: “Ơ kìa 
Michael, hãy nói cho mọi người biết là khó như môn cricket mà hôm rồi anh còn 
chơi thật giỏi, thì sá gì mấy câu hỏi này! Anh vẫn là tay cự phách cơ mà!” Qua 
những lời nhận xét như thế, con biết được là thày vẫn quan tâm đến hết mọi 
người dù chỉ môn chơi bóng hay học hành. Và cũng từ đó, con học biết được thế 
nào là tình yêu của Chúa. 
Và còn nhiều thứ nữa con không thể kể hết về người thày mà con hằng trân quí. 
Như năm rồi chẳng hạn, dù ở vào tuổi 98, thế mà thày vẫn cùng đi và cùng đến 
dự tang lễ mẹ con. Điều đó chứng tỏ là thày vẫn quan tâm không những chỉ mỗi 
học trò mình mà cả gia đình của học trò nữa. Và cũng ngày hôm ấy, bằng nụ 
cười rất nhẹ trên môi, thày còn bảo với con: “Em có được một người mẹ thật 
tuyệt vời, vì bà cũng nghĩ em là người tuyệt diệu hệt như thế.” 
Đôi lúc trong cuộc sống làm người trưởng thành, đoạn đường con đi cũng không 
là con đường thẳng tắp, xuôi xắn. Thế nhưng, bọn chúng con vẫn có được người 
thày luôn chung bước, cả vào những ngày trời không sáng sủa, phong ba vần 
vũ, với bão táp. Cả những khi ngồi trên phà đi Manly ngày Chúa Nhật để rồi sẽ 
cùng thày đi bộ dọc bờ biển tới Corso. Con nhớ có một lần con mướn xe chạy 
băng qua cầu cảng Sydney để đến dự một buổi hội thảo về vấn đề gì đó, con 
không nhớ. Nhìn qua khoé mắt, con thấy thày lúc ấy đang cuốc bộ cũng đi về 
phía cầu, đầu đội mũ vải trông chẳng giống ai. Sau buổi ấy, hình ảnh của thày cứ 
lờn vờn mãi trong đầu óc của con và nhiều lúc con cũng rối như tơ vò về nhiều 
chuyện. 
Cách nay ít năm, con thấy thày cũng đến dự buổi thuyết trình nọ trong đó có cử 
toạ biết rất nhiều điều lại cũng phát biểu chung quanh đề tài “giáo dục theo tư 
cách của thừa tác viên trong Đạo”. Con nhớ hôm ấy có người hỏi ý thày là nên 
truyền kinh nghiệm quí báu nào cho các giảng viên hay giáo chức mới nhận việc. 
Lúc đó, thày cứ nhắc đi nhắc lại mãi một câu: “Hãy nắm chắc mình phải là người 
thày đáng tin cậy, bằng không thì hỏng bét”. Riêng con, con thấy đó là lý tưởng 
thâm sâu mà chính thày vẫn tâm niệm và thực hiện. Đó, cũng là bản chất con 
người của thày. Con tin chắc Thiên Chúa đã dùng lòng tin của thày để nói lên 
biết bao nhiêu là chương sách cho một thế giới đầy ắp những khuôn mặt tưởng 
là sáng sủa, nhưng vẫn tối mù vì tính vị kỷ, ghét ghen và đố kỵ. 
Con tin chắc mọi điều thày từng bảo ban/dạy dỗ sẽ được hiện thực hôm nay và  
mai ngày. 
Michael McGirr 
(x. Michael McGirr, A Letter to Fr Schneider, Australian Catholics, Winter 2012, 
tr. 9)                             

  
            Thời buổi này, mà có người vẫn tìm giấy bút để chính thức cảm tạ và ngợi khen 
bậc thày từng dẫn dắt mình trong mọi chuyện, cũng là chuyện hiếm có, thấy không 



nhiều. Không nhiều, là bởi: người đời nay chỉ thích bàn và thích nói những chuyện nào 
gây lợi ích, thích thú hơn gì khác. 
            Đề cập chuyện này, bần đạo đây, đôi lúc cũng nhớ lại đôi ba truyện kể vui vui, 
nhè nhẹ, để phiếm cũng không dài. Phiếm và kể ở đây, cũng chẳng chết ba thằng Tây 
đen/Tây trắng nào hết. Nghĩ thế nên, xin được giới thiệu cùng bạn bè/người thân, ta 
nghe thêm lần nữa, tiếu lâm nhạt để thư giãn. Tiếu lâm hôm nay, tuy ngắn nhưng cũng 
nói lên phần nào tâm lý người đời những mong chuyện lạ đời cứ xảy đến cho mình vui, 
như sau:  
  

“Có gia đình nọ đang phom phom lái xe trên đường bỗng thấy con cóc ồm ộp 
nhảy ngang qua. Ông chồng kịp thời thắng xe rất gấp nhưng an toàn, rồi bước 
xuống, bưng con cóc để bên vệ đường. Bỗng phút chốc, cóc con nói được tiếng 
người, bèn lên tiếng rất cảm kích: 
- Cám ơn ông đã cứu mạng. Tôi sẽ tặng cho ông bà mỗi người một điều ước, xin 
cứ nói! 

Người đàn ông đáp: 
- Vậy, hãy làm cho con chó của tôi thắng được cuộc đua hôm nay xem nào? 

Ông gọi con chó nhỏ của mình nhảy ra, và khi thấy nó chỉ có ba chân, con cóc buồn rầu 
bảo: 

- Khó quá ông à! Hay ông ước điều gì khác, có được không! 
Lúc đó bà vợ trong xe nghe vậy bèn bước khỏi xe vội vàng nói: 

-Vậy, ngươi hãy làm cho ta trở thành hoa hậu phu nhân “sexy” nhất năm nay, 
cũng được chứ? Cóc nhìn người vợ từ đầu đến chân, rồi quay phắt lại nói với 
ông chồng bằng giọng thểu não: 
-Này Ông! Ông hãy để tôi xem lại xem con chó của ông một lần nữa, may ra tôi 
làm được.” 
  

Hoa hậu “sexy” nhất trong năm, hoặc người nữ tiêu biểu nhất trên truyền hình/vi tính, 
còn là uớc vọng của nhiều người, trong đó có cả đạo hữu chuyên chăm, sống âm thầm 
tối ngày chỉ biết đi nhà thờ/nhà thánh nguyện gẫm bấy lâu nay. 
Nói cho cùng, sống ở thời đại có truyền thông “di động” đủ mọi loại hình hấp dẫn, thật 
khó mà giữ được lập trường nhất mực, về lòng đạo với lý tưởng. Dù khó mấy đi nữa, 
cũng vẫn nên giữ vững lập trường “chính chuyên” của Hội thánh Nước Trời, hôm nay. 
Nghĩ thế nên, xin đề nghị bạn/đề nghị tôi, ta hát tiếp câu ca Bang Bang làm đoạn kết, 
như sau: 
  

“Đôi ta theo nhau lớn lên mau 
Đôi ta luôn thân thiết bên nhau 
Ta yêu nhau như lũ bé con 
Nhưng anh ham chơi bắt nhau luôn: Bang! Bang! 
Anh thích lăng quăng: Bang! Bang! 
Em cũng theo anh: Bang! Bang! 
Tiếng súng khi xưa: Bang! Bang! 
Ta sẽ không quên bao giờ...” 

(Bang Bang - Lời Việt của Phạm Duy – bđd) 
  

            Nhớ hay quên, cũng đừng nhớ mỗi tiếng Bang Bang hôm nào, ở trò chơi thôi. 
Nhưng tốt hơn, hãy nhớ lời bậc thày trăm tuổi ở trường Dòng Sydney cứ nhắn nhủ hết 
mọi người là: “Hãy nắm chắc là mình mãi mãi trở thành con người bình thường, nhưng 
đáng tin cậy”. Bởi lẽ, thời đại này kiếm được những người như thế. Không phải dễ. 
  



            Trần Ngọc Mười Hai 
  
            Tuy không bi quan là thế, 
nhưng vẫn quyết tâm nhớ lời dặn 
            của bậc Thày năm xưa trên núi thánh 
            về 8 mối rất lành thánh. Phúc hạnh.   
 

 

32. “Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày” 
Là đến với đớn đau 

Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ 
Dầu sao, dầu sao nếu có một ngày.” 
(Nguyễn Văn Khánh – Nỗi Lòng) 

            (1Th 4: 3-6) 
            Nếu bảo rằng, chính đó là “nỗi lòng” của những người từng hứa hẹn sẽ yêu 
nhau suốt đời, nhưng nửa đường lại đành thôi. Nếu lại nói, nửa đường lại đành thôi 
vì: “Tình những quá khắt khe”, khiến cả hai người sẽ “đau tủi cả lòng”, để rồi dù xa cách 
đến thế nào nữa, thì thực tế vẫn như thể bảo rằng: “lòng hằng nhớ”. 

Vì “Lòng hằng nhớ”, nên nghệ sĩ mình lại cứ nhủ: “dù sao nếu có một ngày”: 
Ngày ấy sẽ là: 
 
            “Một ngày, ai reo tim ta: 

Là, tình yêu kia ly tan. 
Và, lòng vẫn thương vẫn nhớ 
Tình đó, khiến sui lòng ta đau 
Rồi, với bao ngày lặng lẽ sống 
Nỗi đau, trong lòng người yêu, vẫn yêu hoài.” 
(Nguyễn Văn Khánh – bđd) 

 
            Và, người nghệ sĩ cứ mãi nhủ thầm: vì “tình yêu kia ly tan”, và “lòng vẫn thương 
vẫn nhớ”, bởi thế nên “với bao ngày lặng lẽ sống” nỗi đau ấy, thành thử nay đã thấy “nỗi 
đau trong lòng người yêu” kia “vẫn yêu hoài”. 
            Và, bởi “vẫn yêu hoài”, nên nghệ sĩ nhà mình nay lại thấy: 
 
            “Năm tháng, trôi lạnh lùng hoài. 
Tình đó, nhắc nhở luôn đến ta tình ai. 

Nhớ cả một trời, 
Tình yêu kia, mà lòng nào quên.” 
(Nguyễn Văn Khánh – bđd) 
 
Thế đó, là thi ca/văn học của nghệ sĩ với những giòng chảy thơ/văn khá sướt 

mướt và lạ lùng như sự thật. Một sự rất thật về cuộc sống của người đời, có lời lẽ khá 
phức tạp nhưng thực tế. Tức, những lời yêu đương của người đương yêu khiến người 
nghe hát rồi sẽ nói: “Không thể nào quên”. 

Quên sao được, khi tình huống ở đời thường nhiều đau khổ hoặc là những tình 
tự khó quên trong cảnh huống rất khổ đau. Khổ và đau, không do mình mà do thời thế 
thế thời, thời bắt thế. Cái thời, mà người đau khổ chợt nhìn thấy tình huống dễ khiến 
cười, như truyện kể rất dễ hiểu nhưng không dễ quên khi người nghe kể ngồi trong “căn 
nhà nhỏ” lò mò học để tư tưởng mình được “cải tạo”, như:      
 



“Ở trại tù cải tạo của chế độ có những chú cai tù rất “răng đen mã tấu” chẳng biết thực 
hư/hư thực chuyện dã sử, nên cứ thế mà thao thao bất tuyệt với những giảng giải những 
chuyện “không phải” và không đúng với chúng dân ở đó rằng:  
-Nịch sử lước ta toàn nà anh hùng với nại anh hùng, không à! Lày nhé! Bắt đầu nà vua 
Nạc Nong Quân lấy bà Triệu Ẩu, ẩu quá bèn đẻ ra trứng, những trăm trái… 
Cả hội trường được dịp cười ồ, rất huyên náo. Viên cai tù thấy cụt hứng bèn quắc mắt 
hỏi: tôi lói thế sao các anh nại cười. Tù nhân nọ thấy tội nghiệp bèn lịch sự đáp thay cho 
tất cả: 
-Cán bộ ơi, Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ trăm trứng chứ không phải lấy bà Triệu Ẩu 
đâu! 
Nghe thế, cai tù bèn quay qua hỏi người phụ tá đôi câu, rồi quay qua cử toạ nói tiếp: 
-Ừ thì, Nạc Nong Quân nà vua, ông ấy nấy gái lào mà chả được. Bà Âu Cơ hay bà Triệu 
Ẩu cũng đều nà gái tốt cả. Thôi thì, ta kể tiếp…” 
 
            Kể như giảng giải mà lại nói ngọng như giám thị nhà tù ai nghe mà chả khiếp? 
Khi xưa, vua quan lấy bà nào thì chắc chắn bà nấy cũng đều là “đệ nhất phu nhân” cả, 
có gì mà không tốt. Có tốt hay không/có đẻ không được trăm trứng thì vua quan thời đó, 
cũng đâu nào “một sớm một chiều” ra chiếu chỉ mà thông báo rằng “ngài” sẽ ly thân, ly 
dị làm khổ đôi ba mình! Ngày nay, lại sẽ không thế. Vua quan/thứ dân hôm nay, sau khi 
thấy sự cố xảy đến với người mình yêu hay người yêu mình, vẫn cứ phải tuân theo luật 
lệ mà tính chuyện ly dị, với ly thân. 
            Nếu là nhà Đạo, thì chuyện ly thân ly dị lại phải cân nhắc nhiều thứ cho hợp tình 
hợp lý. Hợp lẽ Đạo, nữa. Bởi, dân con nhà Đạo vẫn được thánh nhân hiền từ, như vẫn 
bảo:    
 
“Ý muốn của Thiên Chúa 
là anh chị em hãy nên thánh, 
tức hãy xa lánh gian dâm, 
mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ 
để sống cách thánh thiện và trong danh dự, 
chứ không buông theo đam mê dục vọng 
như dân ngoại, 
là những người không biết Thiên Chúa. 
Về điểm này, đừng ai làm tổn thương 
hay lừa dối anh chị em mình, 
vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những cái đó, 
như chúng tôi từng báo trước 
và cảnh cáo anh chị em. 
(1Th 4: 3-6) 
 
            Dân con đi Đạo được khuyên dạy rất nhiều điều như thế. Nhưng thử hỏi, được 
bao người nay còn giữ? Giữ, cả vào thời trước cũng như bây giờ? Thời trước, là thời 
điểm nào? làm sao biết được, vì chưa sống! Nhưng thời nay, nếu xảy đến những 
chuyện như thế, càng khó biết. 
            Khó, là bởi: ly thân hay ly dị rồi ra cũng đưa dẫn đến tình huống xấu. Xấu, cho 
cuộc sống vì mất đi niềm hạnh phúc như trước. Xấu, cho xã hội vì xáo trộn. Chí ít, là khi 
hai người dính dự thấy mình hụt hẫng, rất khó lòng. Khó, vì khi đã đâm đơn xin ly 
thân/ly dị rồi, cả hai đều thấy khó khi muốn quay lại làm hoà. 



            Có lẽ, vì thấy khó cách nào đó, nên nhiều cặp nay nhận ra rằng: tốt đẹp hơn cho 
bầy trẻ nếu để chúng sống hài hoà với bố mẹ, hai người dù đã ra riêng không còn sống 
với nhau nữa, nên tính chuyện quay về với nhau. 
            Trên đây là ý tưởng của William Doherty, một học giả người Mỹ chuyên lo các 
vấn đề về gia đình, một người từng có kinh nghiệm sống đời hôn nhân những 40 năm. 
Người kia, là cựu chánh án Tối Cao Pháp Viện bang Georgia bà Leah Ward Sears, 
cũng đã ly dị từ nhiều năm, nay quyết làm đám cưới lại. Hai vị học giả cùng khám phá ra 
rằng: phần đông các cặp vợ chồng từng ly dị cho biết: họ thấy cuộc sống vào những 
năm trước ngày ly hôn/ly dị vẫn có hạnh phúc trung bình và mức độ xung đột cũng thấp 
hơn thời sau ly dị. 
            Hai học giả trên còn cho biết: các khảo sát nghiên cứu trước đây cũng cho thấy 
là đa số các trường hợp ly dị phần lớn gây tai hại cho trẻ nhiều hơn cho chính mình. 
Xem ra những vị như thế thường nghĩ chuyện hoà giải. Và thống kê của Hoa Kỳ cũng 
cho biết: nếu người Mỹ giảm bớt ly dị, thì có khả năng 400 ngàn trẻ sẽ đạt lợi ích hàng 
năm được nhiều hơn. Và như thế, tiết kiệm được nhiều tiền của cho người đóng thuế. 
            Thế nên, cả học giả Doherty lẫn cựu chánh án Sears đều đề nghị với các tiểu 
bang ở Hoa Kỳ nên đưa ra đạo luật gọi là Luật Cơ Hội Lần Nữa với ba đề xuất sau: 
 
1) Nên kéo dài thời gian chờ đợi ít là một năm trước khi chính thức xin ly dị bằng cách 
gửi cho mỗi bên một thư báo trước, để đương sự kịp sử dụng thời gian ngõ hầu biết rõ 
khuynh huớng tương lai mai ngày của chính mình.     
 
2) Các bậc cha mẹ có con nhỏ nên học hỏi thêm đôi điều trước khi nạp đơn xin ly dị, để 
cả hai có thể rút đơn xin thôi không tiếp tục yêu cầu được ly hôn/ly dị nữa, hoặc theo 
cung cách không còn coi nhau như những địch thù nhất quyết đòi cho được chuyện ly 
thân/chia lìa. 
 
3) Tạo nên trung tâm ưu tú đặt địa bàn ở Đại học ngõ hầu cải thiện chế độ giáo dục khả 
dĩ giúp cho cả hai tránh được cảnh đối đế đưa dẫn tới ly hôn. 
 
            Mục đích mà hai học giả trên đưa ra, là muốn giáo dục các cặp phối ngẫu biết 
mà đặt hạnh phúc của con trẻ lên trên nỗi sướng vui của mình. Khi hai người giảm bớt 
chuyện tập trung mọi sự vào nơi mình, thì hạnh phúc của họ cũng sẽ gia tăng cách 
đáng kể.” (xem Carolyn Moynihan, Family Edge View 9869 24/10/2011). 
            Có tập trung nhấn mạnh đến hạnh phúc rất chính đáng của con cái mình không, 
vẫn là chọn lựa. Chọn và lựa, để người người thấy được “lòng” mình cũng không khác 
gì “nỗi lòng” của người nghệ sĩ khi viết lên giòng thi ca nóng bỏng, mà hát rằng: 
 
“Yêu ai, ai hiểu được lòng 
Thầm kín, những đớn đau với riêng lòng ta 
Ấp ủ lạnh lùng, tình yêu kia mà người nào hay.” 

(Nguyễn Văn Khánh – bđd) 
 
            Hiểu “nỗi lòng” thầm kín rất đớn đau, đâu đã là chuyện khá dễ. Càng không dễ, 
khi những người như thế vẫn “ấp ủ lạnh lùng tình yêu kia, mà lòng nào hay”. 
            Về tâm trạng của những người nhà Đạo vẫn lạnh lùng ấp ủ thứ gì thầm kín ấy, 
thì bố ai mà biết được những gì để còn lấy đó mà bày tỏ nỗi niềm để kể, như có bạn 
đạo ở trời Tây từng tỏ bày lập trường nhiều thắc mắc, rất như sau: 
 
            “Thưa Cha, 



Con có câu hỏi xin gửi đến để nhờ Cha giải quyết. Như Cha biết, hễ nam thanh nữ tú 
nào đáp ứng lời Chúa gọi mà dấn thân vào đời sống tu trì đạo hạnh để làm linh mục 
hoặc tu sĩ, thì người ấy đương nhiên sẽ chọn đời độc thân đến mãn phần. Nhưng, khi 
người Công giáo bình thường quyết thành vợ thành chồng, đã mấy ai quyết chọn đời 
độc thân làm lẽ sống đâu. Thế thì tại sao người Công giáo mình dù đã không chọn đời 
độc thân, một khi hôn nhân vỡ đổ, thì Giáo hội lại cứ yêu cầu cả hai người hãy nên ở 
vậy, dù chẳng thích. Ai cũng biết, sống độc thân như thế không phải dễ và cũng không 
công bằng. Theo Cha, liệu Giáo hội mình có thay luật đổi lệ đôi chút để giáo dân nào đã 
trót ly thân/ly dị rồi, sẽ dễ thở không?” (Người hỏi nay không ký tên, nên cũng chẳng biết 
người là trai hay gái, đàn ông hay đàn bà, thật rất khó). 
 
            Nếu câu trên được gửi đến với giới thơ văn nghệ thuật, chắc hẳn người hỏi sẽ 
được nghệ sĩ viết tặng câu thơ ai oán, lê thê hát: 
 
            “Yêu ai, yêu cả một đời. 
            Tình, những quá khắt khe khiến cho đời ta, 
            đau tủi cả lòng, vì yêu ai mà lòng hằng nhớ…” 
             (Nguyễn Văn Khánh – bđd) 
 
            Nhớ. Nhớ. Và, nhớ. Nhớ gì đây? Phải chăng, là nhớ Lời của đấng bậc nhà Đạo, 
một lần nữa, những nhắc nhớ và nhắc nhở đôi điều ở dưới? 
 

“Như anh/chị biết. Khi hôn nhân vỡ đổ, hai người phối ngẫu sẽ thấy mình cần 
sống độc thân/ở vậy mà không thấy mình cũng được gọi để sống một đời sống rất như 
thế. Với họ, chuyện này đôi khi cũng rất khó. Vì khó, nên có thể là các ý tưởng ghi ở 
dưới cũng sẽ giúp họ đôi điều. 

Trước nhất, ta đừng bao giờ quên rằng Hội thánh vẫn tỏ ra cứng rắn về điều 
được chính Đức Giêsu khẳng định ở Tin Mừng, mà rằng: “Ai rẫy vợ mình mà cưới vợ 
khác, tức đã ngoại tình với vợ mình.” (Mc 10: 11) 

Hội thánh luôn trung thành với giáo huấn của Chúa, nên sẽ không nới lỏng mọi 
chuyện. Giáo huấn này làm tín hữu biết cẩn trọng hơn mỗi khi họ thiết lập hôn nhân, vì 
tự khắc ai cũng biết là: khi đã huỷ bỏ mọi điều tốt đẹp rồi, thì họ sẽ không còn cơ hội nào 
khác nữa. Chính vì lý do đó, mà việc chuẩn bị hôn nhân chu đáo, vẫn là điều cần thiết 
để giới trẻ biết mà chọn lựa cho kỹ ý trung nhân của mình. Họ làm thế, là để chuẩn bị 
sống đời chung thuỷ với nhau. Cả lúc an vui cũng như khi sầu buồn. Cả vào lúc gặp phải 
gian nan, hoạn nạn cũng như khi thấy mình vui sướng.” 

Thứ đến, giả như hôn nhân của hai người bị gãy đổ, thì cả hai cần phải xin toà 
hoá giải cứu xét để huỷ bỏ hôn nhân khi trước; có như thể mới có thể được chuẩn miễn 
ngay từ đầu. Nếu toà hoá giải có khuynh hướng huỷ bỏ hôn nhân, thì hai bên sẽ được 
phép tiến thêm bước nữa mà lập hôn phối với người khác. Chính điều này đã giúp nhiều 
người có thêm được hy vọng. 

Nếu không có lý do nào để tin rằng hôn nhân của mình vào lúc trước sẽ được 
huỷ, thì cả hai phải ở vậy mà sống đời độc thân, nhưng có điều chắc chắn là: Chúa sẽ 
thêm sức cho họ để họ có thể thực hiện việc đó trong vui vẻ. Chúa ắt biết tình cảnh mỗi 
người như tư cách của người Cha Nhân Hiền, thế nên Ngài sẽ nâng đỡ cả hai người 
bằng tình thương yêu ân huệ của Ngài. Sống như thế, nào khác như nhiều người thấy 
mình được kêu mời dấn bước vào bậc hôn nhân, nhưng không tìm ra được người phối 
ngẫu thích hợp, nên đành ở vậy. Ai ở vào các trường hợp kể trên, cũng nên phấn đấu 
sống cuộc đời như người độc thân, ở vậy. 



Trường hợp tương tự, là của những người chọn sống đời độc thân vì Vương 
Quốc Nước Trời, quyết trung thành với quyết tâm của mình. Thêm vào đó, là trường hợp 
của những người bị cuốn hút vào với cuộc sống của những người đồng tính luyến ái, 
nhưng vẫn quyết sống đời độc thân trinh trong, không tì vết. Nói chung, nhiều người vẫn 
cứ phấn đấu vì nhiều lý do ngõ hầu mình sẽ sống đời “ở vậy” được Chúa phú ban cho 
nhiều ân lộc của Ngài ngang qua bí tích nhiệm mầu, đặc biệt là Phép Thánh Thể, và giải 
tội. 

Tình cảnh trên, là lời mời gọi mọi người hãy gia tăng nguyện cầu, ngõ hầu phát 
triển mối tương quan mật thiết với Chúa là Đấng tạo sự đầy ắp nơi ta bằng tình thương 
yêu đậm đà của Ngài. Và, Ngài vẫn cam kết sẽ cứ ở với ta, nơi ta mãi mãi suốt một đời. 

Nói cho cùng, ta có san sẻ với toàn thể nhân loại và hiểu biết con đường mình 
đang dấn bước tiến hành, thì tình thương yêu ta dành cho Chúa và tình Chúa yêu 
thương vẫn dành cho ta, cũng sẽ làm cho ta được mãn nguyện trước những ước ao vốn 
có từ con tim nhân loại dành để cho ta được biết chữ yêu đương. 

Một điều khác, giúp ta phấn đấu sống như thế, là quyết tâm san sẻ những gì 
mình đang có mà gửi cho những vị/những người đang có nhu cầu rất khẩn thiết. Họ vẫn 
là những người hiện đang sống chung quanh ta. Họ chính là: gia đình và bạn bè, những 
người cận thân cũng như cận lân. Các đồng nghiệp ở phố chợ, lẫn sở làm. Họ, cũng là 
thành viên trong giáo đoàn hoặc giáo xứ. Những người nghèo hèn, hoặc đang đói đang 
khổ. Ta càng cho đi thật nhiều, từ chính mình, thì đời mình càng lĩnh nhận nhiều tình 
yêu, từ nhiều người. Đó, chính là mục đích của cuộc sống. 

Trong mọi tình huống, ta vẫn gặp những người chung sống cũng giống như ta, 
tức là: cũng ở vào cảnh tình như mình. Họ chính là người đang sống đời độc thân/ở vậy 
thành công, rất mỹ mãn. Dù, việc đó tốn kém khá nhiều. Tốn thời gian. Kém tiền bạc. 
Tốn và kém, vẫn là điều giúp ta cũng rất nhiều. Giúp, cả khi ta cho đi. Hoặc lĩnh nhận, 
các ân huệ, từ trên cao. Có làm thế, cuộc sống của ta mới là mẫu gương nhân hiền cho 
nhiều người. Rất đáng trân trọng.” (x. Lm John Flader, Question Time, ConnorCourt 
Publishing 2008, tr. 188-189) 
 
            Muốn có được một giải đáp thích hợp về sống độc thân/ở vậy, mà lại hỏi 
cha/thày nhà Đạo rất đạo mạo ở giáo xứ, cũng bằng không. Bằng như không, là vì: 
chưa hỏi, người người đều đã biết câu trả lời, rất rõ ràng. Đàng hoàng. Chính mạch. 
Không sai một ly, đi một dặm. Dù, chỉ một chấm phết. Không sai chậy. Dù, lời khuyên 
của đấng bậc “lành thánh” ấy, nay không còn phù hợp với nhu cầu của dân con mình 
nữa. Và, chừng như cũng chẳng còn mấy ai quan tâm đến điều đó nữa. 
            Thôi thì, đã hỏi và đã được dặn dò rõ như thế rồi, thì chỉ mỗi cách là:hãy cứ âm 
thầm mà nguyện cầu Chúa Chí Ái cho mình biết sống thực và sống cho phải để làm 
gương cho người khác, thôi. Nguyện cầu rồi, nay muốn thoải mái gân cốt vì những căng 
thẳng hoặc trầm thống, thì: chi bằng ta cứ đi vào truyện kể, cũng dễ nghe, rằng: 
 
“Đôi trai gái nọ, có lẽ cùng một tâm trạng sao đó, lại cứ đi lang thang trong làng ngoài 
xóm, bỗng một hôm chạm mặt mãi hoá thành thân quen, và họ bèn đi vào câu chuyện 
có lời hỏi/đáp như sau: 

-Này, đằng ấy có bao giờ hút thuốc không? 
-Chẳng bao giờ. 
-Thế đằng ấy có uống rượu không vậy? 
-Đây chưa từng uống, đến một giọt. 
-Thế còn cờ bạc? Chắc đôi khi cũng có chơi? 
-Không khi nào lại bê bối đến thế. 
-Thế, có bao giờ đằng ấy có tình có ý với cô nào chăng? 



-Cũng không luôn. Đằng này chủ trương sống độc thân, việc gì mà lại thế. 
-Ấy, không hút thuốc cũng chẳng uống rượu. Không cờ bạc, cũng chẳng trai gái rất lăng 
nhăng, thế sống để làm gì không biết nữa? 

-Để làm linh mục chứ để làm gì, sao đằng ấy khờ thế.” 
(Trích truyện cười mang tên “truyện cực ngắn”, ở trên mạng) 

 
            Nghe kể những truyện cực ngắn như thế, ý hẳn người nghe sẽ nhớ nhiều, rằng: 
trong đời người và đời mình, nhiều lúc cũng có “đấng bậc” hoặc nghệ sĩ đi trước, cứ là 
ngâm nga hát những câu ca buồn buồn rồi ngẫm nghĩ: 
 
“Năm tháng, trôi lạnh lùng hoài, 

tình đó, nhắc nhở luôn đến ta tình ái. 
Nhớ cả một trời, 
tình yêu kia, mà lòng nào quên.” 
(Nguyễn Văn Khánh – bđd) 
 

            Hôm nay, nếu người người lại cứ hát mỗi “nỗi lòng” của người đã từng yêu, 
đang yêu và sẽ yêu ở đời, thì khi hát đến câu: “tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ái”, mà 
lại nghĩ đến Ái Tình viết rất Hoa, thì chắc hẳn người hát sẽ không thấy mình cứ “lạnh 
lùng hoài”. Mà sẽ: “nhớ cả một trời, Tình Yêu kia, mà lòng nào quên!” Có nhớ đến Tình 
Yêu (viết Hoa) rất như thế, thì dẫu có sống cả một đời độc thân hay ở vậy, cũng đều là 
“chuyện nhỏ”, ở huyện mình. Huyện nhân gian. Huyện nhà cũng rất Đạo. Của mình. 
 
            Trần Ngọc Mười Hai 
            Cũng từng hát lên “nỗi lòng” rất của mình, 
            nhưng chẳng liên tưởng đến 

Tình Ái của Đức Chúa, rất trên cao.   
 

33.“Khi em viết, tôi biến thành giấy bút” 
“Bút tương tư, mực nhớ đến ai kìa? 

Giấy từ cây, bút từ gỗ xa xưa 
Mực từ nhựa, tôi từ em sống lại.” 

(Nguyên Bích/Du Tử Lê – Hiến Chương Yêu) 
(1Ga 4: 1) 

            Mấy ai biết, lời thơ anh viết những là viết bằng bút/bằng mực trên giấy/gỗ, lâu rồi 
biến thành “Hiến chương yêu”? Có người bảo: tình tự nơi thi ca/âm nhạc đầy 
“nhựa/mực” khiến cho tôi “từ em sống lại”, rất êm ái. Tôi, từ “Em sống lại” hay “biến 
thành giấy” lời thơ vui giúp tôi viết. Viết, để em ngâm. Ngâm, đôi ca từ ý nhị ở bài hát: 
 
“Khi em lạnh, tôi biến thành ngọn lửa, 
Đốt thương yêu, than nóng hực ân tình. 
Khi em đọc, tôi biến thành chữ viết, 
Cả nghìn chương, chỉ chép chuyện đôi ta.” 
(Nguyên Bích/Du Tử Lê – bđd) 
 
            “Chỉ chép chuyện đôi ta”, là những chuyện mà bần đạo vốn những xục xạo đôi 
giòng chảy nhạc tình vẫn cứ trôi vào lời thơ đến phờ phạc. Để rồi, bạn bè thấy vậy, bèn 
bảo ban: “Sao bạn lại hành hạ mình đến như thế?” 

Thật chẳng rõ, bần đạo đây lâu nay có tự hành hạ mình bằng giòng chảy uốn éo 
nhiều câu kéo, có vậy không? Nhưng, bần đạo xin thưa với bầu bạn là đấng bậc đang 



đọc những giòng này, rằng: nếu không có âm nhạc và lời thơ gửi từ bạn bè, thì bầy tôi 
nay cũng “bù trớt” chẳng làm sao có được nguồn hứng mà dông dài những phiếm cùng 
luận, vẫn rất bận. 

Bận đến độ, có dịp là biến thành giấy/bút để hát tiếp lời ca da diết với ý nhạc: 
 

“Khi em chết - cõi đời này phải hết 
Không chỉ tôi, hoa cỏ cũng lên trời 
Muông thú xa rừng, 
Chim lạnh từng đôi, 
Bao thế hệ vì em mà tàn phai.” 
(Nguyên Bích/Du Tử Lê – bđd) 
 
            Thật ra, đã mấy người hiểu rằng: một khi nhà thơ đặt bút viết những lời như “khi 
em chết, là tất cả cõi đời này cũng phải hết”. Thì, bằng giòng chảy tâm tư, ta đem vào 
đó những tình tự đê mê đến là mệt mỏi! Như bần đạo, khi đã đặt bút phiếm loạn và 
phiếm bậy đôi lời, cũng chỉ hí hoáy đôi ba giòng cho hết chuyện, chứ nào dám bảo: “khi 
em chết”, đời anh cũng như cuộc đời của nhiều người sẽ hết chuyện để mà phiếm và kể 
lể! Bởi, ngoài tình yêu đôi lứa của những anh và em, còn nhiều thứ tình khác cũng khó 
tàn phai. Thế nên, bần đạo xin được ghi chép ở đây một truyện kể để mua vui và minh 
hoạ, trước khi ta đi vào đề tài phiếm. Truyện rằng:      
 
“Bông hồng dù đỏ hay trắng cho Ngày của Mẹ, đối với tôi chỉ là biểu tượng, chẳng ép 
phê gì. Ký ức về mẹ, dù gần hay xa, mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao, càng dễ 
quên chuyện trước mắt, nhưng lại hay nhớ chuyện xa xôi. Tuổi đời, tình đời trải miết nay 
nhớ về mẹ, thôi thì với bao điều thiếu sót và ray rứt, cứ giá mà… giá mà…. 
 
Hai mươi năm trước, ông tổng giám đốc công ty tôi mất mẹ. Lúc đương quyền, ông đem 
mẹ vào Sàigòn ở với ông. Khi ông về hưu, bà đòi về quê ở ngoại ô Hà Nội và mất ở đó. 
 
Tôi đến thăm khi ông trở lại Sàigòn được vài tháng. Tuổi già được về quê sống những 
năm tháng cuối đời, rồi mất nhẹ nhàng như thế thì còn gì bằng, nên tôi an ủi: 

- Mất mẹ, tớ cảm thấy như thiêu thiếu thế nào ấy… 
- Thiếu cái gì? 

- Tớ muốn trồng dàn bầu hay dàn mướp ở sau nhà cho mát, trồng cây nào hay hơn vì 
tớ sợ kiến… Tớ vẫn hay hỏi bà những chuyện lặt vặt như thế. Tớ sinh ra ở quê, nhưng 
có sống ở quê đâu. Bây giờ bà mất, tớ chẳng biết hỏi ai… Hồi đó tôi mới xấp xỉ U 40, 
còn mẹ, thấy cái thiêu thiếu của ông đúng là lẩm cẩm. Mấy chuyện vặt đó hỏi đâu chẳng 
được. Bây giờ thì tôi cảm được cái thiêu thiếu của ông thế nào rồi. 

 
Tôi có thằng bạn hồi trung học. Tay này quậy phá thầy cô dàn trời. Trường đuổi học, 
mời phụ huynh đến thông báo. Mẹ nó đến, đứng khoanh tay như người phạm tội, nhẫn 
nhục nghe thầy tổng giám thị trút cơn thịnh nộ, hài tội thằng con gần nửa tiếng đồng hồ. 
Mẹ nó chảy nước mắt: 
-Nhà cháu nghèo, chạy cơm từng bữa cho anh em nhà nó có cái ăn. Nhà cháu lại không 
biết chữ, biết thế nào mà dạy nó. Nhờ thầy cô thương đến mà dạy dỗ. Đuổi học, thì nó 
học ở đâu? Ra trường tư làm gì có tiền. Trăm sự nhờ thầy thương cháu, roi vọt cho 
cháu nên người. Để rồi tối về, nhà cháu răn đe nó… 
 



Cơn thịnh nộ trôi qua, dường như thương cảm với người đàn bà quê mùa trước mặt, 
thầy tổng giám thị rồi cũng bỏ qua. Tôi và thằng ông mãnh đó lấp ló ngoài văn phòng 
theo dõi. Nó cười hi hí khi biết mình tai qua nạn khỏi. Chưa hết, hôm sau nó hớn hở nói: 

-May quá, bà già tao giấu biệt chuyện này với ông già, nếu không thì… hì…hì…”. 
 
Nó tiếp tục quậy phá, nhưng kín đáo hơn, quậy phá cho đến khi vào lính vẫn còn, nên 
lãnh “củ” đều đều. Lần này thì chẳng ai nhẫn nhục thay cho nó. Hôm rồi, thằng ông 
mãnh về nhà sau ca đêm, ngồi uống rượu một mình, lướt “net”, đọc được bài “Cá bống 
kho tiêu” nào đó, gọi phone cho tôi từ Mỹ, nói rằng, tự nhiên nhớ mẹ, rồi khóc hu…hu… 
qua điện thoại: 
-Cả đời tao làm khổ bà già. Bà già bệnh, tao bận việc, cứ hẹn lần hẹn lữa, không về 
chăm sóc được. Bà già mất, tao về, không kịp nhìn mặt… Tiền bạc bây giờ có ích gì… 

 
Mẹ nó mất cũng gần 10 năm rồi… Càng quậy phá, càng mềm nhũn. Nguôi ngoai gì nổi! 
Mẹ tôi mất hồi đầu năm. Thấy tôi buồn, thằng bạn học rủ về quê nó ở Châu Đốc chơi 
cho khuây khỏa. Chén thù chén tạc, say túy lúy, cả bọn chuệnh choạng kéo nhau đi 
hát… karaoke. Thằng bạn cầm micro nói: 
-Xin giới thiệu với anh em miệt Châu Đốc, thằng bạn tôi đây ở Sàigòn vừa mất mẹ. Tôi 
xin hát tặng nó bài… “Bông hồng cài áo”…  Rồi nó say sưa hát, động tác biểu diễn như 
một ca sĩ chuyên nghiệp. Bỗng nhiên giọng hát run run… Nó khóc nấc lên. 
 
Cách đây 2 năm, tôi ghé Châu Đốc dự đám tang mẹ nó… Lại một chuyện khác, lần này 
không phải thằng, mà là …bà già. Tôi có cô bạn người Ý cũng trạc tuổi như tôi, mỗi lần 
về Milan, ra nghĩa trang thăm mẹ, mang theo thỏi chocolate, ngày xưa bà thích ăn (mà 
cô ta cũng thích nữa), bẻ chocolate, cùng ăn với cái… bóng mẹ. Chocolate Tây thay cho 
nhang đèn Ta, cũng chỉ là tấm lòng. Mẹ cô ta mất cũng 10 năm rồi. 
Lại có thằng, có thức ăn hay trái cây nào hay hay, lại mang để trên bàn thờ mẹ, và đặc 
biệt chỉ thích món ăn lấy từ bàn thờ mẹ. Khách đến chơi, thân thiết lắm, mới mang đồ 
cúng mẹ xuống đãi. Hỏi vì sao? Ừ, thì cũng như hồi xưa bà cho mình ăn vậy, có đồ gì 
ngon cũng để dành cho mình… 
 
Mà có thằng con nào, dù có làm tới cái ông gì vĩ đại đến đâu, mà trưởng thành dưới con 
mắt của mẹ mình đâu nhỉ? Có thằng 6 bó rồi, xách xe ra khỏi nhà, vẫn bị gọi lại “Lại 
quên mang nón (bảo hiểm)”. Mùa mưa, trời chưa mưa, ngồi một chỗ, nhưng vẫn gọi vói 
thêm thằng con «Mang theo áo mưa». 
Tôi có thằng bạn trẻ người Đức chừng… 50, ra ngoài đường cũng bị bà già vói theo 
“Alex, quên mang dù!” Thằng này lúc nào cũng vênh váo tự hào vì còn mẹ. Nó khoe: 
“Từ hồi tôi qua Việt Nam, mẹ tôi lấy làm lạ vì tôi quan tâm tới bả khác xưa nhiều lắm. Bả 
vui!”. Alex làm ăn ở Việt Namhơn 12 năm rồi. 
 
Bông hồng đỏ hay trắng cho Ngày của Mẹ, với tôi chỉ là biểu tượng, chẳng ép phê gì. Ký 
ức về mẹ, dù gần hay xa, mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao, càng dễ quên chuyện 
trước mắt, nhưng càng nhớ chuyện xa xưa. Tuổi đời, tình đời trải miết, nay nhớ về mẹ, 
thôi thì với bao điều thiếu sót và ray rứt, cứ giá mà… giá mà…. Nụ cười của người già, 
dù là nghễnh ngãng, dù là mù lòa… nhớ lại, sao mà dễ thương chi lạ, nhớ xoáy tận đáy 
lòng. Ray rứt và ân hận là thế! Ước gì thời gian lùi lại, sẽ tìm cách ghẹo bà, để có nhiều 
hơn nụ cười móm mém như thế. Nụ cười của mẹ già là nụ cười mãn nguyện, con cháu 
chưa quên bà, vẫn ở bên bà. Tôi viết bài này, tặng cho các bạn trẻ U 30, 40.. gì đó. Các 
bạn hẳn có nhiều cơ may còn mẹ. Hãy biết trân trọng thời gian bên mẹ. 



Tôi biết (cũng như tôi ngày xưa), cách biện minh dễ nhất là bận việc và cứ hẹn 
lần. Thời gian chắc gì đã làm nguôi ngoai nỗi nhớ? Nhà thơ Nguyễn Khuyến có câu thơ 
khóc bạn: «Tuổi già giọt lệ như sương, hơi đâu ứa lấy hai hàng chứa chan». 
Ừ, nếu giọt lệ già này mà nhớ mẹ, thì ray rứt biết chừng nào !” (trích bài viết có tựa đề 
“Những thằng già nhớ mẹ” qua điện thư cũng như trên mạng) 
 
            Thật ra thì, nơi cõi đời rất muốn “phiếm” này, người người vẫn cứ kể. Kể về 
chuyện còn hay mất mẹ, cũng đều kể về chuyện của mình. Của chúng mình. Hôm nay, 
bần đạo lục lọi ký ức để sẽ phiếm. Phiếm loạn về chuyện chúng mình, về anh về em, về 
những chuyện thoạt nghe thấy giống ca từ ở giòng nhạc bên dưới: 
 
“Chuyện của hai người, chuyện của lứa đôi 
Mặc kệ ai cười, mặc người bĩu môi  
Có gì đâu, ta sẽ chết 
Nhưng tình ta không chết  
Vì mở đầu nhân loại: cuộc chơi riêng.” 
(Nguyên Bích/Du Tử Lê – bđd) 
 

Phiếm, câu chuyện của hai người hay nhiều người, bần đạo đây chẳng bao giờ 
chuyên trách những chuyện mách giúp này nọ, chỉ dám xin bạn/xin tôi, ta miễn cho nhau 
phần đáp trả. Chỉ xin phiếm nhẹ về đời mình/đời người và cuộc sống chung đụng của 
lứa đôi, tác hại hơn ly thân, lẫn ly dị.  
            Bởi muốn phiếm, nên vừa rồi, có khảo sát về đám trẻ vẫn sống bên mẹ mình, 
nhưng mẹ lại cứ sống chung với người khác, khiến tình huống nơi trẻ lại sẽ tồi tệ, rất 
nhiều bề. Khảo sát mang tựa đề: “Hôn nhân, sao trở thành vấn đề?” do Trung tâm 
Nghiên cứu về Gia đình Người Mỹ đặt địa bàn tại Đại Học đường Virginia, Hoa Kỳ có 
đôi ba nhận xét rất như sau: 
 
“Xảy ra sự kiện là: hôn nhân ngày nay bớt liên kết vào với chuyện sinh con đẻ cái hơn 
thời trước, nên đám trẻ hôm nay chừng như rơi vào tình thế quay vòng vòng hết ở với 
người này lại bay qua ở với bậc trưởng thượng khác, các vị cứ đi ra rồi lại đi vào cuộc 
đời của chúng, đến chóng cả mặt. 
 
Khảo sát phát hiện rằng: có đến 24% số trẻ sinh từ cặp phối ngẫu sống cùng giường, 
tức là trẻ nào sinh tự các cặp nam nữ chung với nhau vẫn nhiều hơn là tự người mẹ đơn 
chiếc, sống ở vậy. 
 
Chuyên gia khảo sát là Bradford Wilcox thuộc Đại học Virginia, Hoa Kỳ đã tường trình là 
hiện tượng này còn cho thấy: bà mẹ nào chung sống với bạn khác, thì con của bà ít thấy 
mình được tin tưởng và ít thấy an toàn về cảm xúc trong quan hệ với nhiều người. Các 
em thiếu hoặc mất đi tính chung thuỷ về tình dục. Theo tác giả khảo sát thì kết quả cho 
thấy nhiều điều tồi tệ đem đến với cuộc sống của trẻ. Tác giả còn nói: giả như bậc cha 
mẹ trên lại sống như thể không cần hôn thú hoặc thủ tục này khác, thì cuộc sống của trẻ 
dễ bị sói mòn và không an toàn. 

 
Đồng thời, qua phỏng vấn với phóng viên tờ Catholic News Service ởDenver cho thấy 
tình trạng sống của cha mẹ đã ly dị nay ở chung với người khác trong gia đình đang gia 
tăng đáng kể. Nhiều người lại cũng trải nghiệm chuyện ly dị của một thành viên trong gia 
đình và/hoặc thấy bạn bè từng ly thân ly dị cũng khá nhiều, đã khiến họ ngần ngại 
chuyện hôn nhân, hơn trước rất nhiều. Tuy thế, cũng có người thấy bậc cha mẹ tuy đã ly 



dị , nay lại quyết tâm xử sự khác đi bằng cách dấn thân hơn vào chuyện lập gia đình. 
Những người như thế nay gia tăng phấn đấu chuẩn bị cho hôn nhân của mình kỹ hơn 
bậc cha mẹ từng làm vào thời trước.” (x. Mark Pattison, National Catholic 
Reporter 25/8/2011) 
 
            Đọc những cảm nghiệm do nhà khảo sát kiêm tác giả Bradford Wilcox là phải 
nghe thêm lời ca ta vẫn nghe hát để không bị phân tâm bởi các hiện tượng xảy ra ở Mỹ. 
Chỉ khi nào mấy chuyện như thế xảy đến trên quê nhà người mình, thì khi ấy mới thấy 
bận tâm cần xem xét sự việc. Nói thế, là để chào mời bạn bè/người thân nghe tiếp đôi 
ba ca từ của nghệ sĩ vừa trích dẫn, rằng: 
 
“Khi em khóc tôi biến thành nước mắt 
Chảy giùm em - cho cạn nỗi ưu tư 
Để mắt em xanh - để môi em mềm 
Tôi thành lá giữa khi chiều sắp tối.” 
  (Nguyên Bích/Du Tử Lê – bđd) 
 
            Nghe nghệ sĩ hát lời đau buốt, có “nước mắt chảy giùm em” tưởng cũng nên 
nghe tiếp lời phát biều của học giả khác có tên là Garcia, Thư ký Trưởng Hội Đồng 
Giám Mục Hoa Kỳ trả lời phỏng vấn trên tờ Catholic News Service đôi nhận xét sau: 
 
“Ít năm gần đây, bà con thấy rõ sự kiện hôn nhân ở Mỹ có khoảng cách đáng kể. Nói 
khoảng cách, ý tôi muốn nói đến hiện tượng người có học hoặc khá giả đã có chiều 
hướng nay kết hôn nhiều hơn là những người không có lợi thế như họ. Nói cho ngay, thì 
người thuộc tầng lớp lao động ít có khuynh hướng lo chuyện cưới hỏi như lớp người nói 
ở trên. Về kinh tế, việc cưới hỏi vợ chồng cũng đem lại nhiều điều lợi. Thành thử, giả 
như giới lao động không đánh giá cao chuyện hôn nhân như trước, thì đấy mới thành 
vấn đề. Bởi, hôn nhân là cơ sở từ thiện giúp ta xây đắp giàu sang, lành mạnh cho chính 
mình.” (x. Mark Pattison, bđd) 
 
            Nói thế, là nói theo bản tường trình của Hội đồng Giám mục ở Mỹ. Còn, nói như 
bài viết có tựa đề nổi cộm như: “Sao chuyện vợ chồng lại trở thành vấn đề, đến như 
thế?” thì nói như thế này: 
 
“Hôn nhân là quan hệ cần thiết rất tốt lành cho chúng dân. Nhưng nếu liên kết với các 
điều lợi về kinh tế, sức khoẻ, giáo dục và an toàn phúc lợi giúp chính quyền cấp lớn nhỏ 
từ địa phương cho chí tiểu bang và liên bang có thể phục vụ lợi ích chung cho những 
người đi đến hôn nhân nay trải dài đến người lao động, nghèo túng hoặc  thiểu số trong 
4 thập niên qua, thì ta sẽ thấy con số các vị có gia đình đã trở nên ngày càng suy yếu 
nhiều trong cộng đồng mọi giới.” (x. bđd) 
 
            Hội thánh vẫn giáo dục con dân mình rằng: mọi quan hệ dục tình ngoài hôn nhân 
đều mang tính phạm pháp, rất có tội. Giả như nam nhân nữ phụ nào sống chung với 
nhau tìm cách đi đến hôn nhân theo khuôn khổ luật buộc, theo cung cách chuẩn bị đi 
đến hôn nhân như giáo phận đề bạt, thì các thừa tác viên/mục tử cũng nên khích lệ các 
cặp nam thanh nữ tú nên sống riêng rẽ cho đến ngày cưới, mới là phải phép. 
            Thống kê của Uỷ ban Hôn nhân và Đời sống Gia đình cùng Giới trẻ thuộc Hội 
đồng Giám mục Mỹ cũng cho biết: “Hầu hết các cặp nam thanh nữ tú đến với Hội thánh 
Công giáo chuẩn bị hôn nhân đều đã có quan hệ gần gũi rất chung sống.” Thông kê 
chính thức của Giáo hội ở Mỹ cũng cho biết: vào năm 1974, có 406,908 cặp nam thanh 



nữ tú lập gia đình theo luật Hội thánh Công giáo. Năm 2011, số các cặp nam nữ lập gia 
đình theo luật buộc xuống thấp chỉ còn 170,172 cặp, mà thôi. Ngoài ra, khảo sát còn cho 
biết: 

 
“Các cặp nam thanh nữ tú nay không theo qui tắc hôn nhân an toàn nữa, điều này 
không có nghĩa là vì sự việc như thế gây hại cho con trẻ sống với mình. Dù việc chung 
sống được nhìn theo khía cạnh gây nguy cơ tạo ảnh hưởng lên con cái về tâm lý và xã 
hội đi nữa, điều này không có nghĩa là các trẻ ở vào trường hợp như thế đều có kinh 
nhgiệm tồi tệ, hết. 
 
Thống kê năm nay cho thấy: với lứa tuổi từ 6 đến 11, thì chỉ có chừng 16% số trẻ sống 
với cha mẹ không hôn phối đã có vấn đề nghiêm trọng về cảm xúc. Dù sao, thì tỷ lệ này 
vẫn cao hơn số các trẻ sống với gia đình có cha hoặc mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi đi đến 
hôn nhân đàng hoàng, chỉ hơn có 4% thôi.” (x. bđd) 
 
            Tóm lại, lập trường của Hội đồng Giám mục Mỹ cho thấy: gia đình cưới hỏi đàng 
hoàng theo luật buộc sống an mạnh về sinh lý vẫn là tiêu chuẩn bằng vàng đối với các 
gia đình sống ở Mỹ. Lớp trẻ ở đây chừng như đang phấn đấu để sống đúng chức năng 
về kinh tế, xã hội lẫn tâm lý với gia đình theo cung cách chính đáng. 
            Nói cho cùng, thì phán đoán bài bản và chính mạch như đấng bậc nhà Đạo bao 
giờ chả phán và bảo như thế. Như thế cũng như thể chẳng quan tâm nhiều đến ý kiến 
phản hồi của bạn đọc trong tuần, như sau: 
 
“Quả là phát giác kinh khủng. Tuy nhiên, có thể đây là trường hợp thống kê nói quá 
đáng về những tác hại do ly thân/ly dị hoặc do cha mẹ đơn chiếc gây ra, thôi. Thống kê 
thông thường do viện IIRC cho biết, thì 10% số trẻ sống với gia đình không bị gãy đổ 
cũng đang gặp rắc rối. Trong khi đó, có đến 15% số trẻ sống trong gia đình có bố hoặc 
mẹ đơn chiếc sống một mình cũng đang gặp khốn khó, thấy rất rõ. Khoảng cách biệt 
50% cũng đáng để ta quan tâm. Dù gì đi nữa, thống kê khác cho thấy cũng có nhu liệu 
đích đáng để bảo rằng phần đông 90% lớp trẻ sống vui vẻ là thuộc gia đình không bị hề 
hấn vì chuyện ly thân ly dị. 
 
            Tiếp tục ý kiến phản hồi rất chầm chậm trên báo, lại có lập trường của người 
khác, như sau: 
 
“Thế, chuyện xách nhiễu tình dục trẻ em thì sao? Nhiều trẻ vẫn bị các nam nhân đang 
chung sống cứ là gạ gẫm mó sờ nhiều hơn người dưng nước lã sống ở ngoài, thì sao 
đây?” 
 
            Người đọc có hỏi nhiều như thế, cũng chỉ là hỏi để mà hỏi, chứ đã nào nhận 
được câu đáp trả từ đâu đó. Hỏi, cũng chỉ để tự nhắc nhở mình về những khuyên hoặc 
bàn luận từ đấng thánh nhân hiền, vẫn cứ bảo:            
      
“Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, 
nhưng hãy nghiệm xét các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa không, 
vì có lắm ngôn sứ giả xuất hiện trên thế gian này.” 
(1Ga 4: 1) 
 
            Nói như thánh nhân không phải là nghi kỵ hết mọi ý kiến của khảo sát thống kê 
hay báo cáo với tường trình, mà là cẩn trọng với mọi đường lối hoặc cung cách thăng 



tiến lẫn nhau. Thăng tiến, trong tình thương yêu nên có Chúa hướng dẫn và ngự trị. 
Cẩn trọng và xem xét cho kỹ, rồi nghe thêm lời trần tình của nghệ sĩ, mà ngâm nga, 
những là ca hát: 
 
                        “Chuyện của hai người, chuyện của lứa đôi, 
                        mặc kệ ai cười, mặc người bĩu môi. 
                        Có gì đâu, ta sẽ chết, 
                        nhưng tình ta không chết 
                        vì mở đầu nhân loại: cuộc chơi riêng.” 
                        (Nguyên Bích/Du Tử Lê – bđd) 
 
            Chao ôi! Sao lại tình tứ thế nhỉ? Dù người tình có chết đi, nhưng tình người đâu 
chết được, mà chỉ là mở đầu bằng cuộc chơi riêng, mà thôi. Cuộc chơi riêng, có là cuộc 
đời của riêng ai, một mình hoặc qua chung sống, vẫn là cuộc chơi của người đời. Của 
tôi. Của bạn. Rất để đời. 
 
            Trần Ngọc Mười Hai 
            lâu nay từng ngẫm nghĩ: 

chẳng cuộc chơi nào là riêng rẽ. 
            nhưng cứ là ân huệ Bề Trên gửi đến vẫn cho tôi. 
            Cho mọi người. 

Ở đời. 
 

34. “Đố ai biết lúa… mấy cây”  
“biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng...”  

 (Phạm Duy – Đố Ai) 
(Ep 4: 17-24) 
            Có những câu đố chữ, nghe qua cũng hay dữ. Nhưng nghe lại, khó mà hiểu 
được. Hiểu rằng, đố như thế chỉ là để như “đố vui để học”, hay “đố vui để chọc” cho vui 
mà thôi. Có một thời, ở Sàigòn, Trung Tâm Học Liệu đường Trần Bình Trọng, Quận 5 
từng khai sáng ra chương trình này “đố vui” này, trên truyền hình.  
            Bần đạo nhớ không lầm, thì: cũng có một thời, các vị từng làm rộn chương trình 
này lên phải kể đến người thày nọ có tên và họ là Cao Thanh Tùng, một đàn sĩ lão luyện 
và quý hiếm chuyên chơi Trung hồ Cầm (Cello/Violoncelle) ở Sài Gòn thời đó, và một cụ 
nữa là linh mục Dòng cùng thời với bần đạo mang tên rất ư là Tiến Lộc Dòng Chúa Cứu 
Thế, đã tiếp nối công trình của người tiền nhiệm nay ở Mỹ. 
            Về những câu thơ đố chữ, bố ai mà trả lời được, những là: quét sạch lá rừng, 
sông kia mấy khúc, lúa nọ mấy cây? Nhưng, có câu đố mang chất liệu rất thi ca, cứ tà tà 
đố mãi chỉ như sau: 
 
                                    “Đố ai nằm võng không đưa, 
                                    Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. 
                                    Đố ai quên được chữ tình, 
                                    Đố ai quên được bóng hình người yêu.” 

(trích điện thư của một bạn tìm lại mãi trong trí nhớ vẫn không nhớ) 
 
            Không biết có phải vì người đố chờ mãi chẳng thấy ma nào giải được, bèn có 
thơ rất “con cóc” như sau: 
 
                                    “Người ta nói yêu là ngốc, 



                                    Bởi chữ tình là nguồn gốc chữ ngu… 
                                    Đôi khi con người, ta cần dừng lại… 
                                    Dừng lại, để rồi bước nhanh hơn. 
                                    Đôi khi con người, ta cần buông tay… 
                                    Cần cho đi, để rồi có nhiều hơn. 
                                    Đôi khi con người ta cần khóc, 
                                    khóc thật lớn, để rồi cười thật to… 
                                    Đôi khi con người lại cần ở một mình, 
                                    một mình, để biết có nhau quan trọng như thế nào.” 

(trích dẫn cũng từ một điện thư như trên) 
 
            Có câu đố lại cứ hư hư thực thực, rất như sau: 
 

“Ai bảo chăn trâu là khổ. 
Tôi đây chăn nàng còn khổ hơn trâu!” 
(trích từ nhiều điện thư bay đến như bướm trắng)   

 
            Ấy thế nhưng, có câu đố mà rất ít người dám đưa ra để chọc hay để học, dù 
cũng là đố vè lè nhè nhiều tình tiết nhưng không làm sao biết mà trả lời trả vốn cho 
đúng cách. Hoặc, có đố thì đố rất nhẹ nhưng câu đáp chẳng ăn khớp, hoặc không mấy 
thích hợp mỗi thế này: 
 
                        “Thập niên năm đó, có tương lai 
                        đố ai biết được phụ nữ người gì? ở đâu? Từ bao giờ? 
                        vốn điếc nên không sợ súng, cũng chẳng màng mối sợ nạn nhân mãn, 
                        đã quyết định từ nay không bao giờ lấy chồng, hoặc đẻ con nữa. 

Đố ai biết dân tộc ấy người gì?” (trích câu đó của truyền thông không đại chúng) 
 
            Bần đạo nghe đố, thấy sao giông giống các câu hỏi của cha cố với đức thày khi 
bắt đầu một bài giảng ở nhà thờ đến là như thế, bèn xục xạo trên thư viện mạng tìm 
phần diễn giải từ các bậc thày ở trên cao, mà hội ý. Bỗng chốc, bắt gặp giòng chảy tư 
tưởng, rất như sau: 
 
“Mới đây, tuần báo The Economist và tờ London Telegraph đã cảnh báo rằng chủ thuyết 
duy vật nay chừng lại, tại Trung Quốc. 
 
Rõ ràng là, nhiều tuần trước đây ta thấy hiện tượng ly dị đã rộ lên tại nhiều nơi. Đặc biệt 
hơn cả, là: phụ nữ Trung Hoa sống ở thị thành lại cứ muốn xét lại chuyện cưới hỏi cho 
đến khi họ gặp được “ý trung nhân” giàu có đủ để có thể giúp họ tậu nhà, sắm xe. Người 
dân thị thành coi đây là chuyện lạ và đặt cho nó cái tên cũng rất ngộ là “hôn nhân trần 
trùi trụi”. Có thể nói, đây là chiều hướng từng bị ngành truyền hình tạo ra để lôi cuốn 
người xem thôi. Nhưng, trong một buổi mạn đàm trên đài, có cô gái trẻ tuổi mới hai bốn 
đã dám hùng hồn tuyên bố rằng cô chỉ muốn chọn có được căn hộ tươm tất, hoành 
tráng hơn chọn bạn trai. Bởi, nhà sang cửa rộng vẫn sướng hơn cặp bồ.    
 
Sự thật thì, chính quyền Trung Quốc chẳng mấy thích thú chuyện này. Là bởi vì nghĩ 
rằng họ đã tạo khúc mắc trong chính sách dân số chăng. Trung quốc, là nước từng chủ 
trương chính sách “chỉ một con”, nay phải gặp phải tình trạng hiếm muộn phụ nữ -do 
việc ai cũng chỉ muốn có con trai để nối dõi tông đường nên hễ cứ gặp thai con gái là 
quyết định đem phá. Và thêm cái tội khác là, số lượng người già sống rất thọ, nay mới 



đáng sợ. Và chuyện ngưng không lấy chồng của dân con người thường ở Trung Quốc 
không thuộc vào chính sách nào của giới cầm quyền đưa ra hết. 
 
Để giải quyết tình trạng “không có gì mà ầm ĩ” này, Tối cao Pháp viện của Trung Quốc 
bèn ra quyết định, là: ai mua nhà chuẩn bị cho gia đình mình về sống; hoặc cha mẹ nào 
ứng tiền ra mua cho con cái thì vẫn được giữ nó cả sau khi ly dị. Về quyết định này, một 
luật sư tên là Hồ Bá Chu làm việc tại tỉnh Phù Nam có nói: 
 
“May ra điều này giúp được giới trẻ, đặc biệt là nữ giới trẻ, nay có động thái độc lập hơn 
trước rất nhiều. Nhờ vào đó, họ  có thể suy tư tính toán về chuyện cưới hỏi một cách 
đàng hoàng đúng đắn hơn là chỉ chú  trọng vào tiền của.”    

    
Ở các nước châu Á khác, xem ra người trẻ sống ở thị thành cũng bắt đầu có khuynh 
hướng gọi là “ta cứ từ từ mà suy tính chuyện lập gia đình”. Theo The Economist xuất 
bản ở Luân Đôn, thì tại các nước có đời sống khá giả như Nhật Bản, Đài Loan, Nam 
Hàn, Hồng Kông, tuổi trung bình để nam thanh nữ tú tính chuyện gia đình đã tăng 
nhanh từ thập niên qua, tức là: nay ở độ tuổi 29-30 cho nữ và 31-33 cho nam. Nhưng 
không phải chỉ có thế, báo này còn cảnh giác: 
 
“Nhiều người Á đông không chỉ muốn lập gia đình rất trễ mà thôi, mà họ cũng chẳng 
muốn lập gia đình nữa, đó mới là chuyện đáng ngại. Ở Nhật, tính ra có đến gần 30% 
phụ nữ Nhật không lập gia đình vào hàng tuổi ba mươi. Có nơi còn lên đến 50% số 
những người này hẹn sẽ làm như thế, đến suốt đời. Với phụ nữ xứ Đài, có đến 20% số 
phụ nữ còn độc thân dù ở tuổi sắp lên hàng bốn chục. Và, một khi đã bước vào hàng 
tuổi này rồi, thì hầu như các cô nhất quyết sẽ không còn chịu lập gia đình nữa. Ở nhiều 
nơi, tỷ lệ những người không chịu lập gia đình còn ghê gớm hơn thế nữa. Riêng ở 
Bangkok, có đến 20% phụ nữ tuổi từ 40-44 không lấy chồng. Với dân thị thành ở Tokyo, 
thì 21% nữ sinh viên tốt nghiệp đại học thường ở vậy, không lấy chồng. Singapore còn 
hơn thế, tỷ lệ nữ giới ở đây đạt mức 27% số nữ sinh quyết không lấy chồng. Cho đến 
nay, khuynh hướng này chưa ập tràn qua Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước cố dân 
đông nhất thế giới nhưng chắc rồi cũng sẽ như thế; bởi, nền kinh tế ở hai nước này đã 
và đang khấm khá hơn trước nhiều. Hậu quả của nền kinh tế phát triển kéo theo việc 
dân chúng ở nước họ, muốn chọn lựa chuyện nên lập gia đình, nhất là nữ giới, với thế 
hệ có sinh xuất cao. Đến năm 2050, sẽ có sự chênh lệch khoảng 60 triệu phụ nữ ở độ 
tuổi dễ lấy chồng nhưng chưa tính, đó là hiện tượng đang xảy đến ở Ấn Độ và Trung 
Quốc. Điều đó có nghĩa: phụ nữ hai nước này đang bắt đầu đặt vấn đề về chuyện có 
nên lấy chồng ngay hay không…” 
                        
Khuynh hướng này dĩ nhiên là đang gia tăng với các phụ nữ trí thức và/hoặc độc lập về 
kinh tế. Lý do dễ thấy nhất là: phụ nữ nay không còn mấy thích truyền thống để người 
đàn ông khuynh loát quyết định mọi chuyện trong gia đình. Số lượng phụ nữ tham gia 
lực lượng lao động nay đã nhiều hơn. Các người này không còn muốn cảnh ru rú ở nhà 
chăm lo nội trợ để rồi ngân sách gia đình hoàn toàn tuỳ thuộc vào đồng lương của người 
đàn ông là gia chủ mà thôi. Nói cách khác, phụ nữ người châu Á nay không còn thích ở 
nhà làm những việc không tên trong gia đình nữa. 
 
Không riêng gì Trung Quốc, mà tại các nước khác ở châu Á, chuyện “phụ nữ không 
muốn lập gia đình nữa” có nghĩa là số con cái trong gia đình cũng sẽ giảm sút. Từ đó, lại 
có thêm vấn đề là đàn ông xứ này sẽ mất dần ảnh hưởng xã hội do không có người để 
mình cưới và tình phụ tử sẽ biến vào thiên thu. Chuyện đóng vai làm trụ cột gia đình 



nâng đỡ người già cả/bệnh tật cũng sẽ giảm sút. Cuối cùng, theo quan điểm của tờ The 
Economist, thì rồi ra chuyện này cũng sẽ là một trong các vấn đề nghiêm trọng không 
chỉ cho châu Á thôi, mà cho cả thế giới nữa.”(x.Carolyn Moynihan, The Asian marriage 
in trouble, MercatorNet 24/8/2011) 
 
            Đọc tường trình của mấy tờ báo lớn “không nói láo ăn tiền” như thế, chắc hẳn 
bạn cũng như tôi, ta sẽ khựng lại chừng đôi phút, để khi tỉnh táo, sẽ lại nhớ bài ca “đố 
ai”, vẫn còn đó câu hát: 
 
                                                “Đố ai biết gió ở đâu, 
                                                Gió hay đi vắng lúc nao có nhà. 
                                                Đố trăng mấy tuổi trăng già, 
                                                để em lên tiếng mặn mà yêu anh…” 
                                                (Phạm Duy – bđd) 
 
            Hát bấy nhiêu chắc chưa đủ, để diễn tả tình trạng “khá căng” đối với những 
người xưa nay vẫn cứ bị đố nhăng đố cuội. Đố, cả những câu ca ta từng nghe hát: 
 
                                                “Đố ai tìm được tim ai, 
                                                Biết ai nhặt được tim em 
                                                Để em ca hát… cho đời nên thơ 
                                                Để anh âu yếm, dâng người trong mơ.” 
                                                (Phạm Duy – bđd) 
 
            Nghe xong câu hát này, hẳn bạn và tôi, ta lại sẽ giật mình mà hỏi rằng, nghệ sĩ 
già họ Phạm có nghĩ trước những chuyện xảy ra hôm nay ở trời Đông như được cảnh 
báo không? Chuyện xảy ra, là sao mà “nhặt được tim em”, để “em ca hát, cho đời nên 
thơ”, được! Bởi rõ ràng, là: chuyện phụ nữ Á Châu nay từ chối không chịu lấy chồng 
nữa, thì đâu dễ để kết thúc chỉ một bài báo thôi.  
            Đọc bài báo trên tờ The Economist, chắc hẳn nhiều độc giả cũng thấy ái ngại 
không ít. Nhất thứ là độc giả gốc người Á Đông vốn có nền văn hoá và văn minh văn 
hiến rất chính mạch, thường thì không mấy đồng ý. Quan ngại nhiều thì đúng hơn. 
Quan ngại, là bởi cứ sợ rằng đây là khuynh hướng toàn cầu chịu ảnh hưởng nhiều từ lối 
sống Âu Tây, do cuộc cách mạng vi tính tạo nên.  
            Một số người quan ngại, lại cứ cho rằng: quan điểm của người tường trình tình 
hình ở Đông Á xem ra chưa phản ánh được hết mọi mặt của sự quan ngại hoặc, hiện 
tượng xảy đến, có khi chỉ một chiều. Có vị độc giả còn nại cớ bảo rằng: không thấy tác 
giả nói gì về động thái của đàn ông Châu Á. Liệu những người này có phản bác ý kiến 
của người viết không chứ? Đàn ông Á Đông ở độc thân, có phải vì họ tình nguyện sống 
như thế hay không? Hoặc, cũng có thể lý do là vì họ cũng chần chừ lâu quá, nên quá 
thời, chăng?  
            Không riêng gì châu Á, bà con ở phương Tây nói chung nay cũng chầm chậm 
không còn hăng say tính chuyện lập gia đình vào hàng tuổi hai mươi như khi trước, vì 
vẫn muốn để cho xong đại học và có việc làm ổn định đã. Có người lại coi hàng tuổi hai 
mươi là thời kỳ có tự do bay nhảy; vui chơi cho thỏa thích cho đến khi đứng tuổi, chững 
chạc mới tính chuyện cam kết với trách nhiệm. 
            Hiện tượng trì hoãn trưởng thành nay trở nên phổ biến rộng khắp nơi trên thế 
giới chứ không chỉ ở châu Á mà thôi. Nhiều nhà xã hội học gọi đó bằng tên “tuổi trưởng 
thành đành chịu hố”. Cuối cùng thì, hiện nay trên thế giới đang xảy đến hiện tượng thật 
rõ nét, đó là:Tây cũng như ta, già cũng như trẻ, ai cũng chỉ muốn có nhiều tự do chứ 



không còn muốn ràng buộc vào các gò bó, o ép dưới hình thức hôn nhân giả đình, như 
trước nữa. 
            Là dân con nhà Đạo, chắc cũng có ý kiến hỏi rằng: nhà Đạo mình thì sao? Có 
hiện tượng nào nổi lên như thế không? Và nếu có, ta làm thế nào để dung hoà?      
        
            Hỏi, là hỏi thế chứ ai nào dám có câu trả lời. Chí ít, là đám phó thường dân kiêm 
giáo dân hạng thứ như bần đạo, thì “biết đâu em trả lời”. Có là bé em như bần đạo 
nhiều lắm cũng chỉ lạo xạo chạy đến với đấng bậc thân quen mà vấn ý. Đấng bậc bạn 
bè nghe vấn ý bèn nói nhỏ: vấn gì thì vấn sao không vấn ngay nguồn mạch của ý tưởng 
chân phương, chân thật rất chân chất là Kinh sách của Đạo. Được lời như cởi tấm lòng, 
bần đạo nghe thế bèn lấy Phúc Âm ra lần giở trước đèn, gặp ngay câu khuyên rất thật, 
từ Phaolô thánh nhân, như sau: 
 
                        “Tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, 

vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ… 
Còn anh em, anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu; 
nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu 
và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, 
đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. 
Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, 
là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, 
anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, 
và phải mặc lấy con người mới, 
là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa 
để thật sự sống công chính và thánh thiện. 
(Êp 4: 17-24) 

 
            Chẳng giấu gì bạn, gì tôi, bần đạo đây đọc lời khuyên trên suy nghĩ lung lắm bèn 
tìm đến các truyện kể nhè nhẹ đây đó, để thư giãn bèn tìm ra được một truyện kể, rất 
nhe, như sau: 
 
“Vào khoảng năm 1982 các giáo sư ra trường từ Đại Học Cao Đẳng Sư Phạm rất nghèo 
khổ, nên các cô quyết định tìm chồng qua các tiêu chuẩn là: nhất Y, nhì Dược, tạm được 
Bách Khoa, bỏ qua Sư Phạm. 
Đã vậy, các nàng còn sáng tác và tặng cho một bài thơ độc rằng: 
Em chẳng lấy chồng Sư Phạm đâu 

Lấy chồng Sư Phạm chẳng bền lâu 
Ba năm cao đẳng ho ra máu 
Để lại cho em ... lá phổi sầu. 

Thiệt là vô cùng ngạo mạn, các chàng giận run người và một cuộc họp khẩn cấp  được 
triệu tập. Ngài Chủ Tịch ban ra ngay một sắc lệnh tuyển chọn một Trạng Quỳnh để đấu 
trí với đám con cháu bà Đoàn thị Điểm kia. Và một thiên tài đã xuất hiện đáp trả lại như 
sau: 
Em nên lấy chồng Sư Phạm thôi 
Lấy chồng Sư Phạm rất đẹp đôi 

Một năm anh nghỉ ba tháng phép 
Ấp ủ tình em lúc lẻ loi. 
Nghe lời đối đáp như thế này thì thắng lợi hoàn toàn nghiêng về phía các chàng 

sư 
phạm rồi còn gì.”  



Điện thư viết đến đây bèn “tắt tịt” không thấy lời đối đáp của các cô sư phạm 
nữa. Chắc là đã hẹn bà con kỳ sau chăng? 
  
            Đọc truyện rồi, bần đạo chỉ biết kêu lên: “ôi thôi rồi nồi xôi”, sao bọn trẻ bây giờ 
nhiều ý kiến thế. Kêu lên rồi, đành tắt đèn, xếp bút nguyện cầu Chúa Chí Ái bổ dưỡng 
thêm cho vài ba ý tưởng chính xác, để còn đối đầu với chuyện của thời đại để còn đọc 
nữa chứ. 
 
            Trần Ngọc Mười Hai 
            Vẫn muốn thiên hạ 
            làm theo lời khuyên răn 
            của thánh nhân hiền lành 
            rất độ lượng.                   

  

35. “Đêm nay, đêm cuối cùng” 
“lệ buồn rưng rưng, lời hát thương đau.” 
(Phạm Đình Chương – Đêm Cuối Cùng) 

 
(Cô 1: 3) 
 
            Đêm cuối cùng! Chao ôi đêm nào mà chả thế. Đêm nào, cũng buồn rưng rưng, 
lệ sầu. Thương đau. Thương và đau, cả khi hai người đều đã biết chuyện xảy đến với 
mình, nên đành hát: 
 
                        “Nhịp bước bâng khuâng, ngoài phố lạnh, 
                        giọt sầu rơi rớt hồn phiêu linh. 
                        Nắm tay không rời. 
                        Cố hé run run môi cười. 

Lúc chia tay, bên trời. Tiếc thương.” 
                        (Phạm Đình Chương – bđd) 
 
            Chính vì lạnh lòng, nên vẫn “hé run môi cười”. Chính vì tiếc thương, nên cứ 
phải“chia tay bên trời”. Thế mới chết!. Buồn chết một điều, là: em và tôi, hai đứa xưa 
nay yêu nhau tha thiết là thế. Nay thì, tất cả chỉ còn mỗi kỷ niệm, rất nhớ nhung. Sầu 
buồn. Đáng tiếc.  
 
            Vì đã chia tay, nay nào thương tiếc! Vì có giọt sầu, nên hồn phách vẫn cứ “phiêu 
linh”. Và, người em yêu lại hát lên nỗi niềm rất nhung nhớ, như ca từ ở bài hát: 
 
                        “Hãy tin một niềm, 
                        Nỗi nhớ nhung xưa, vẹn tuyền. 
                        Sẽ cho ngày về thắm duyên. 
                        Em ơi, đêm cuối cùng gần nhau. 
                        Sợ rằng một ngày mai, giấc mộng không thành.” 
                        (Phạm Đình Chương – bđd) 
 
            À thì ra. Vì nhớ nhung, thương tiếc rất hận sầu, nên người người mới bảo nhau: 
hãy “tin một niềm”. Và, niềm tin ấy. Nhớ nhung này, “sẽ cho ngày về thắm duyên”. Kẻo, 
ngày mai “giấc mộng không thành” cũng đành ly tan. 
 



            Thế mới biết, thi ca/văn học vẫn có những giòng chảy nói lên tình tự nhung nhớ. 
Nhớ, “đêm cuối cùng” không bao giờ chấm dứt. Vẫn lẩn quẩn trong tâm tưởng của 
nhiều người. Chí ít, là những người đã và đang yêu. Hoặc, những người sẽ còn yêu 
mãi. Rất “thương hoài ngàn năm”. 
 
            “Đêm cuối cùng” đầy tràn mối “thương hoài ngàn năm”, vẫn là chuyện dài ở 
huyện. Huyện dân gian. Huyện nhà Đạo. Vẫn cứ thương hoài ngàn năm, khi duyên tình 
của hai người đã vỡ đổ. “Đêm cuối cùng” cũng thương hoài ngàn năm, là cảnh tình của 
người anh/người chị ở trong Đạo, vẫn cứ tiếc cái “đêm cuối cùng” ngồi đó, ngó nhau. 
Để rồi, sẽ hẹn hò thương hoài ngàn năm, rất suốt đời.   
 
            Thương hoài ngàn năm, vì vỡ đổ, lại đã kéo theo nhiều khổ đau, xáo trộn. Xáo 
trộn, không chỉ mỗi tình tự thân thương giữa hai người thôi, mà cả vật chất tính theo trị 
giá tiền bạc nữa.  
 

Theo Washington Times trích dẫn số thống kê chính thức của chính phủ Hoa Kỳ 
cho biết nội trong năm 2008 đã có trên một triệu trường hợp ly dị đổ vỡ xảy ra ở nước 
này. Đổ vỡ do ly dị, lại đã kéo theo nhiều thiệt hại đáng kể, tính thành tiền. Trên thực tế, 
các phí tổn mà chính phủ Hoa kỳ đã phải xuất chi trong năm 2008 đã gia tăng từ 
$20,000 đến $30,000/một năm cho một gia đình của người mẹ đơn chiếc ở Mỹ. Kéo 
theo đó, là tổn phí tạo cho ngân sách quốc gia đang từ 33 tỷ đô lên đến 112 tỷ đô đánh 
vào các dịch vụ bao cấp phúc lợi (x. Carolyn Moynihan, MercatorNet 23/8/2011). 

 
Xáo trộn có từ những đổ vỡ do ly dị, còn kéo theo nhiều đổi thay trong đời sống 

thực tế của gia đình. Thực tế cho thấy: chính con trẻ mới là kẻ gánh chịu hậu quả 
nghiêm trọng của ly dị, cả về chuyện kinh tế lẫn tài chánh. 

 
W. Bradford Wilcox, một chuyên gia nghiên cứu có nhắc đến công cuộc khảo sát 

do Cơ quan từ thiện Pew Charitable Trust thực hiện vào năm 2010 cho biết tình trạng 
sống của con em gia đình vỡ đổ do ly dị, rằng: “Con em gia đình gặp cảnh ly dị đổ vỡ 
thường hay yếu kém về mặt kinh tế nên khó có thể mon men vào các chức vụ có mức 
lương cao hơn. Giả như Hoa kỳ muốn thấy sự ổn định của các gia đình chịu cùng một 
cảnh ngộ như hồi thập niên ’60, thì sẽ thấy mỗi năm có chừng 750,000 em ở lại lớp ít 
hơn trước, và có ít nhất 1 triệu 2 trăm ngàn em thôi học và khoảng 500,000 vụ phá 
phách do trẻ vị thành niên phạm pháp gây ra. Đồng thời cũng có ít là 600,000 em được 
trị liệu và 70,000 em tìm cách chấm dứt cuộc sống (x. Carolyn Moynihan, bđd).  

 
Xáo trộn vốn có từ các vỡ đổ do ly dị tạo ra, còn kéo theo hậu quả về tuổi thọ 

của con em các gia đình có đổ vỡ như thế nữa. Một khảo sát do Howard Friedman và 
Leslie Martin thực hiện cho biết: “Con em các gia đình nào có đổ vỡ do ly dị tạo ra, sẽ 
không sống thọ  --trung bình là 5 năm ít hơn—so với con em các cha mẹ thuộc các gia 
đình vẹn toàn không ly dị hoặc chẳng đổ vỡ.”  

 
Ông Gersten, một viên chức Bộ Y Tế và Nhân Dụng thuộc chính phủ George W. 

Bush, Hoa Kỳ cũng có nói: “Các dữ kiện về tuổi thọ vừa được đưa ra, là “một trong 
những bản phân tách tồi tệ nhất xưa nay chưa từng thấy về tầm mức tệ hại mà việc ly dị 
của cha mẹ đã gây ra cho con cái. Con em các gia đình chịu cảnh này, khó có thể vượt 
qua được các khó khăn, trở ngại ấy.” 

 



Và cô Carolyn Moynihan, một tay viết thường xuyên của báo điện MercatorNet 
cũng đi đến luận ngắn gọn, nhưng chắc nịch khi cố bảo: “Ly dị đổ vỡ không là vẫn đề 
riêng tư của ai hết. Nó ảnh hưởng lên hết mọi người. Chí ít, là nó từng tác hại lên sự tin 
tưởng của quần chúng nơi ảnh hình về hôn nhân.” (x. Carolyn Moynihan, bđd)        

   
Nói gì thì nói. “thương hoài ngàn năm” với những ly dị đổ vỡ, còn là thương cho 

cảnh tượng đau thương/sầu buồn chợt xảy ra ở đâu đó, ngay cả chốn nát đổ thương 
tâm nhưng rất đáng phục. Thương, là thương cho tình mẫu tử vẫn còn đó ngàn năm, 
như ở Nhật. Nơi vừa có phát hiện về “thương hoài ngàn năm” tình mẫu tử, ở bên dưới:   
 
                        “Phát hiện rằng: 
Trong trận động đất ở Nhật vừa qua, các nhân viên cứu hộ tìm đến tàn tích ở nơi nhà 
một phụ nữ trẻ, họ nhìn thấy thi thể của cô qua khe gạch nát vụn. Nhìn thi thể của cô có 
cái gì đó rất lạ, tựa như người đang quỳ gối nguyện cầu, cơ thể cô nghiêng về phía 
trước. Và, hai tay của cô như đang ôm ghì vật gì đó. Ngôi nhà đã đổ ập lên lưng và đầu 
cô, nhưng vẫn không xoá nhoà hình ảnh lạ kỳ đó. 
 
Người đội trưởng đội cứu hộ đã phải khó khăn lắm mới luồn tay qua khoảng cách chật 
hẹp bên bờ tường để sờ chạm được cơ thể của người nữ phụ xấu số mà tìm xem có vật 
gì đang được cô ôm ghì đến như thế. Anh hy vọng nữ phụ trẻ này có thể vẫn còn sống. 
Nhưng, thi thể của cô đã lạnh cứng như muốn nói với anh rằng chắc chắn cô đã qua 
đời. 
 
Đội cứu hộ rời khỏi ngôi nhà và tiếp tục xục xạo các toà nhà đổ khác. Nhưng không hiểu 
sao, người đội trưởng như bị một lực hút nào đó kéo anh trở lại căn nhà sụp đổ có người 
nữ phụ đã chết cứng ở bên kia. Một lần nữa, anh quỳ xuống, lần mò sờ chạm len qua 
các khe nứt chật hẹp bên dưới thi thể của người đã chết. Đột nhiên, anh hét lên một 
tiếng kêu nhiều phấn chấn: "Một em bé!! Em bé còn sống!" 
 
Cả đội cứu hộ cùng nhau cẩn thận rỡ từng cái cọc trong đống gạch vữa nát quanh thân 
xác người nữ phụ vừa chết. Một bé trai trạc 3 tháng tuổi được bọc cẩn thận trong tấm 
chăn hoa ngay dưới xác mẹ mình. Rõ ràng, nữ phụ này cố thực hiện động tác hy sinh 
cuối cùng để cứu con mình. Khi căn nhà của cô đổ sụp, cô dùng cơ thể yếu mềm của 
mình làm tấm chắn bảo vệ đứa con. Cậu bé vẫn ngủ mê yên bình khi anh đội trưởng đội 
cứu hộ nhấc em lên. 
 
Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra sức khoẻ của cậu bé. Khi mở tấm chăn hoa bọc quấn bé, 
ông thấy chiếc điện thoại di động còn nằm bên trong hiện rõ một lời nhắn, nói rằng: "Nếu 
con còn sống, con hãy nhớ rằng: mẹ rất yêu con" ... 
 
Chiếc điện thoại di động đuợc chuyển từ bàn tay này đến bàn tay khác, cho nhiều người 
đọc. Tất cả mọi người đều khóc khi người đọc giòng nhắn: "Nếu con còn sống sót, con 
hãy nhớ rằng: mẹ rất yêu con”.. (trích truyện kể từ điện thư hôm 26/9/2011) 
 
            Lời nhắn trên điện thoại di động, làm người đọc nhớ về một nhắn nhủ khác, 
cũng dễ thương: 
 
                                    “Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, 

là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 
khi cầu nguyện cho anh em. 



Thật vậy, chúng tôi đã được nghe nói 
về lòng tin của anh em vào Đức Kitô Giêsu, 
và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh; 
lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên    
trời, 
niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo 
khi lời chân lý là Tin Mừng đến với anh em.” 
(Cô 1: 3-6) 

 
            Xem thế thì, vào hoàn cảnh tồi tệ như thiên tai động đất hoặc vỡ đổ do ly dị, 
người người vẫn còn gặp khắp nơi và đây đó những lời khuyên và nhủ được gửi đến 
dân con mọi người. Nhà Đạo mình, cũng có những lời nhắn rất nhủ khuyên mà nhiều 
người ít quan tâm hoặc ít biết, như đã hỏi: 
 
“Xin cha giải đáp cho thắc mắc của một người bạn từng hỏi: giả như ai đó từng ly dị với 
một người và nay lại tái giá sống với người khác, hoặc: một người từ lâu vẫn chung sống 
cảnh hôn nhân chòng chéo, nay muốn quay về với niềm tin đi Đạo. Trường hợp như thế, 
có được Hội thánh chuẩn thuận mà đón nhận cho họ về với Đạo mình không?” (Một nữ 
giáo dân hỏi để mọi người biết mà sống đạo cho phải phép). 
 
            Mục đích của nữ giáo dân ở trên muốn đưa ra câu hỏi, là để “mọi người biết mà 
sống đạo cho phải phép”. Cứ như, nếu không hỏi và không nhận được câu trả lời, chắc 
chị và nhiều người hẳn sẽ không còn sống đạo cho đúng phép, hay sao?  
 

Thôi thì, chị có đưa ra câu hỏi vì mục đích gì đi nữa, cũng đâu có sao. Miễn, có 
người để hỏi, thì chắc chắn sẽ có chức sắc trong Đạo rồi cũng đưa ra câu trả lời theo 
khuôn phép rất đúng lẽ Đạo. Như lời đáp từ đức thày linh mục John Flader ở Úc, rất 
như sau: 
 
“Cũng may là, cách mà cô diễn tả ở câu hỏi là thắc mắc thông thường của nhiều người. 
Nhất là, vào thời buổi ta thấy quá nhiều trường hợp ly dị vẫn xảy ra ở xã hội hiện thời. 
 
Trước nhất, tôi xin nói ngay điều này, là: Hội thánh vẫn công nhận hôn nhân giữa người 
không Công giáo lấy người không Công giáo đều thành sự, miễn là hôn nhân này không 
chống lại luật lệ Giáo hội và hôn nhân ấy được cử hành theo cung cách dân sự, trước 
mặt thừa tác viên trong Đạo hoặc trước mặt người chứng hôn nhân bên dân sự. 
 
Theo lẽ đạo, nếu đám cưới đầu gãy đổ mà một trong hai người lại tính chuyện tái giá, 
Giáo hội vẫn coi là họ đã cưới người phối ngẫu trước đó mà thôi. Bởi Hội thánh không 
công nhận ly dị lại có thể gây ảnh hưởng lên bí tích hôn phối.               
 
Xem như thế, giả như một người đã ly dị rồi, nay tái giá với người không Công giáo mà 
lại muốn về với Hội thánh Công giáo, thì cũng chẳng có khó khăn gì. Muốn gia nhập 
cộng đoàn Hội thánh thì nhất thiết phải được công nhận hiệp thông trọn vẹn, đủ tư cách 
để nhận lãnh mọi bí tích, kể cả bí tích Mình Máu Chúa. Tuy nhiên, những ai đang sống 
đời hôn nhân với người nào đó mà hôn nhân của họ không được Giáo hội Công giáo 
công nhận là thành sự, thì vẫn bị coi như đang ở trong tìng trạng rối tội, vì thế sẽ không 
được phép rước Chúa vào lòng. Vì lý do đó, cũng không là chuyện phải lẽ để đón nhận 
họ vào với cộng đoàn Hội thánh. 
 



Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo nói rõ về vấn đề này, như sau:“Nhằm mục đích 
trung thành với Lời của Chúa Giêsu –‘những ai từng rẫy bỏ vợ hay chồng mình và đi lấy 
người khác, như thế là phạm lỗi ngoại tình; và nếu người vợ cũng ly dị chồng và đi lấy 
chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình hệt như vậy.” (Mc 10: 11-12) – và Hội thánh 
chủ trương rằng sự kết hiệp mới không được coi là thành sự, chỉ hôn nhân đầu mới 
thành sự mà thôi. Giả như người nào từng ly dị vợ hoặc chồng nay làm đám cưới theo 
tính cách dân sự, thì những người ấy phải biết là mình đang ở vào tình trạng đối nghịch 
lại luật của Thiên Chúa. Cụ thể là, họ sẽ không được rước Mình Máu Chúa vào lòng bao 
lâu mà tình trạng này cứ tiếp diễn.” (GLHTCG #1650) 
 
Dù điều luật về chuyện này là dành cho hôn nhân và ly dị giữ người Công giáo với nhau, 
nhưng cùng một tiêu chuẩn tương tự cũng được áp dụng cho người không Công giáo 
nay muốn vào Đạo. Thành thử, bao lâu tình trạng ấy còn kéo dài, thì những người như 
thế không thể được chấp nhận gia nhập Đạo. 
 
Tuy nhiên, cũng có nhiều giải pháp khả thi. Trường hợp đầu, những người như thế yêu 
cầu đưa vụ việc về hôn nhân đầu tiên của họ theo đúng qui cách người Công giáo ra toà 
án giáo luật để xem trên thực tế, hôn nhân đầu tiên ấy có thể được huỷ bỏ ngay từ đầu 
hay không. Toà án Công giáo sẽ xem xét giá trị hiệu lực của hôn nhân giữa các người 
không Công giáo giống như thế. Nếu Toà án có khuynh hướng huỷ bỏ giá trị hôn nhân 
đầu, thì hai ngýời nam nữ trong kết hợp hôn nhân lần thứ nhì có thể được miễn chuẩn 
mà tiến hành hôn phối có giá trị hiệu lực theo nhãn giới của Hội thánh. 
 
Một khả thi thứ hai nữa, là: giả như hai người nam nữ đều già đi, mà họ chỉ muốn sống 
với nhau không có quan hệ vợ chồng, tức chỉ như “người anh người chị”, thì trong 
trường hợp này, người ấy vẫn có thể được phép gia nhập cộng đoàn Hội thánh Chúa. 
 
Và dĩ nhiên, giả như người phối ngẫu của hôn nhân đầu nay quá vãng, và người kia 
muốn lấy người khác thì, người này vẫn được phép gia nhập Hội thánh Chúa. 
 
Tuy nhiên mọi giải pháp khả thi nói ở trên có thể sẽ phải trải qua một thời gian chờ Hội 
thánh giải quyết. Trong khi chờ đợi, người muốn hồi hướng về với Hội thánh cũng đừng 
nên quay mặt mà bỏ đi. Vẫn nên khuyến khích những người như thế đến dự Tiệc 
Thánh, tham gia các buổi giảng dạy về niềm tin, vv.. và đặc biệt cũng nên cầu nguyện 
để có được giải pháp cho tình trạng mình đang sống, miễn là trong khi đó, họ làm mọi 
cách cho hợp lẽ ngõ hầu giải quyết vấn đề này.” (x. Lm John Flader, Question Time, 
Connorcourt 2008, tr. 190-191) 
 
            Nói như đấng bậc vị vọng có thẩm quyền trong Đạo, là nói như thế. Không có gì 
đổi thay. Nhưng hỏi rằng, ngày nay được bao nhiêu người chịu quay về với guồng máy 
Đạo rất ư là ”Vũ Như Cẫn” (tức: vẫn như cũ) của Hội thánh chưa từng đổi thay là 
mấy,cũng vẫn vậy. 
 
            Hỏi ở đây, không có nghĩa là thắc mắc/vấn nạn về guồng máy có khuôn vàng 
thước ngọc rất chặt chẽ, vững chắc. Khó làm siêu lòng được mọi người. Hỏi ở đây, còn 
có ý để bảo: với giới chức bên ngoài nhà Đạo --hoặc Công giáo, hoặc Thệ Phản-- lâu 
nay rày ra sao?              
     
            Đã hỏi một cách nghiêm chỉnh, thì cũng nên tìm câu trả lời cũng rất chỉnh và rất 
nghiêm, để còn an nhàn mà vui sống. Cuối cùng, thì những câu hỏi và/hoặc nhủ khuyên 



như thế, cũng chỉ nên để chức sắc/đấng bậc có trọng trách cứ khư khư mà giữ lấy mà 
sống cho hết cuộc đời quý vị, hoặc cho những vị chẳng màng đến thực tế.  Hôm nay, 
bản thân bần đạo chẳng thể tìm ra giới chức nào khả dĩ đáp trả những câu hỏi nghiêm, 
chỉnh và chính mạch, đến như thế. 
 
            Thôi thúc cho lắm, thì bần đạo như mọi lần cũng chỉ dám thưa với bạn đạo cùng 
bạn đọc bằng một truyện kể rất nhẹ, để bạn và tôi, ta được thư giãn sau những giây 
phút “rất căng”, mà rằng: 
 
“Người mẹ nọ thấy anh con trai của mình cứ rắp ranh hỏi ý mẹ xem có nên ly dị người 
vợ đang sống với mình tuy đẹp nhưng không sang, tuy làng nhàng nhưng không hạp, 
bèn nhận được lời dạy vững chắc của mẹ như sau: 
-Con ạ. Đến giờ này, mà con vẫn không nhận ra bí kíp cuộc sống vợ chồng gồm 10 
điểm như thế này ư: 
 
1. Kẻ thù lớn nhất của con, là: vợ con; 
2. Ngu dốt lớn nhất đời con, là: không hiểu được nó; 
3. Thất bại lớn nhất của đời con, là: không bỏ được nó; 
4. Bi ai lớn nhất của đời con, là: phải sống với nó; 
5. Sai lầm lớn nhất đời con, là: đã quyết định lấy nó làm vợ; 
6. Tội lớn nhất trong đời con, là: nghe lời của nó; 
7. Nỗi niềm đáng thương nhất đời con, là: bị nó sai khiến; 
8. Điều đáng khâm phục nhất ở nơi con, là: con vẫn chịu đựng được nó; 
9. Tài sản lớn nhất trong đời của con, là: những thứ nó đang giữ; và 
10. Khiếm khuyết lớn nhất trong đời đi Đạo của con, là: không được phép lấy 2 vợ. 
 
Nghe xong, cậu con quý tử của bà mẹ hiền ở trên bèn hu hu khóc rống. Mẹ hiền lấy làm 
ngạc nhiên, bèn hỏi: 
-Ủa! Sao con lại khóc? Khóc là động thái rất hèn, đó con! 
-Sở dĩ con khóc là vì bây giờ con mới thấy tội nghiệp cho bố. Có lẽ chính vì thế mà bố 
của con mới mất sớm, phải không mẹ? 
 
            Cũng là câu hỏi, tuy không “gay” như những câu được gửi đến nhà Đạo, cách 
chính thức như trên, vì gay như thế, thì bố ai dám trả lời. Thôi thì, ta hãy về tắm ao ta, 
rồi cũng biết. Hỏi hay không, thắc mắc hoặc bình chân như vại, hạ hồi sẽ rõ. Có rõ hay 
không, cũng đừng hỏi. Chí ít, là hỏi những câu mà nhà Đạo ít người dám trả lời/trả vốn, 
bởi nếu hợp tình đời thì sợ nghịch ngạo với lý lẽ của nhà Đạo, mà thôi. 
 
            Trần Ngọc Mười Hai 
            Vẫn chưa mở mắt cho tròn 
            để còn nhìn đời. 
            Theo nhãn giới, 

rộng hơn thế. 
 
  
  
 

  
 

  



  

  

36. “Rồi anh sẽ hét, sẽ hét lên,” 
“hét lên, gọi tên người yêu. 

“Rồi anh sẽ khóc, sẽ khóc lên, 

“Khóc lên, lòng đau triền miên.” 

(Aline, Nhạc Pháp do Christophe hát – Phạm Duy đặt lời Việt) 

  

(1P 3: 11-12) 

  

            Có “hét lên”, thì tiếng hét ấy phải chăng là tiếng thét ái tình? Thứ tình ái khi xưa 

đẹp là thế, mà nay chỉ còn là giấc chiêm bao, hay ác mộng? Có “khóc lên”, thì tiếng 

khóc nọ hẳn là tiếng khóc của “lòng đau triền miên”, chao đảo, cừ rối mù? Chao 

ôi! Khóc và hét, là “niềm riêng” đau khổ, tủi hờn, nhiều đoạ đày đấy chứ?   

  

            Hét và khóc, còn là tình huống của vợ hiền khi đọc chúc thư chồng mình để lại, 

rất như sau: 

  

            “Em yêu, 

  

Ai mà sống đời được mãi cơ chứ! Ai mà chả có lúc phải nói lời vĩnh biệt cuối cuộc đời, 

đâu nhỉ? Thế nên, trước khi đi, anh quyết để lại di chúc này để em nhớ mà làm theo lời 

anh dặn dò: 

  

1. Em hãy mang cất ngay cái dàn Karaoke vào garage. Giọng em tối nào cũng rống lên 

như thế, nếu không có anh, thì con mẹ Ấn Độ sau nhà chắc phải nhẩy sang mà xé xác 

em ngay, thôi. 

  

2. Tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp, nên em hãy tái giá ngay để có kẻ 

hầu người hạ thay cho anh. Trong đám bạn của anh, anh đề nghị em lấy thằng Long, vì 

khi anh còn sống, anh ghét cái bản mặt thằng này nhất, lúc nào nó cũng vênh cái mặt 

lên cho rằng đời nó hơn anh hẳn mọi thứ. Lấy em xong, là kể như đời nó tàn, cứ xem nó 

còn huyênh hoang nữa hay không. 

  

3. Nếu thằng Long không chịu lấy em, thì em hãy lấy thằng Hoàng. Thằng này đặc biệt 

rất nữ tính, bảo gì nghe nấy, nên em đỡ phải quát tháo như em từng quát tháo anh. 

  

4. Dù thế, em cũng chớ lấy thằng Dư. Thắng này có võ nghệ Bình Định. Hỗn như em, thì 

nó có uýnh em không chết cũng u đầu. Tội nghiệp cho con anh vốn đã mất cha nay lại 

mồ côi mẹ. 

  

5. Em cũng đừng lấy thằng Phú mắc bệnh đau tim. Tháng tháng thẻ “credit cards” của 

em mà liên tục nhận “bills” gửi về nhà, nội cái nhìn thấy “bills” như thế, là nó bị đột quỵ 

ngay lập tức. Khi ấy, em sẽ lại thành góa bụa lần nữa, mất thôi. 

  



6. Nếu cả bốn thằng Long-Hoàng-Dư và Phú đều không chịu lấy em, thì em đừng có đi 

mỹ viện sửa sang lại diện mạo, hòng về sau có thể tái giá. Em cứ để dành tiền ấy mà 

nuôi con, vì anh biết chắc là các con nó sẽ chỉ còn da bọc xương trong vòng một tháng, 

là biết liền. 

  

7. Em cũng đừng theo tục lệ người Việt mình, cứ nấu cháo hay cơm nhão cúng kiến làm 

giỗ cho anh mà làm gì. Bởi, em cứ nấu cháo là cháo khét, có mang xuống âm phủ thì 

cũng chỉ làm cho Diêm Vương thêm nổi giận. Còn cơm thường em nấu thì … thôi! anh 

miễn bàn. Em muốn cả địa ngục này lên cơn đau bụng vì ăn phải gạo sống của em, thì 

cứ việc nấu …. đi! 

  

Yêu em thật nhiều và cũng chẳng cần hẹn gặp lại em ở kiếp sau.” 

            Người chồng hiền nhất của em.” 

  

Đọc thư xong, hẳn vợ hiền nào mà chẳng “khóc” và “hét” cũng thật to để rồi sẽ cùng 

người nghệ sĩ hát nhạc ngoại cứ mải miết với ca từ buồn, ở đời, như sau: 

  

                        “Ngồi buồn tủi ngoài đời, 

                        tưởng như ngồi với người. 

  

Người đã xa xôi. 

            Người đi mất hơi.” 

  

                        Rồi tìm tìm hoài, 

                        Rồi như ngóng đợi, 

  

                        Người hỡi có ai, 

                        Tìm Em giúp tôi!” 

(Aline – bđd) 

  

  

            Vâng. Có lẽ là như thế. Có thể không như vậy. Như thế và như vậy, có là cứ 

“hét” và “khóc” cho cuộc tình của người đời, nào ai biết. Cả người trong Đạo từng cố 

sống đạo làm ngườì cũng đành chịu. Vẫn gặp trắc trở vì “tình đời đen/trắng đổi thay”, 

đến phát khóc. Và muốn hét. Khóc và hét, là: khóc cho phận hèn tình nhân vốn cảm 

nhận đời trong Đạo. Hoặc, kinh nghiệm Đạo trong đời, nào chẳng vui. Vui/buồn gì, nay 

vẫn mời bạn/mời tôi, ta cứ từ từ đọc mấy giòng chảy đầy lời nhủ khuyên của đấng thánh 

trong Đạo, đã từng bảo: 

  

  

            “Thật thế, ai là người thiết tha được sống 

và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, 

thì phải giữ mồm giữ miệng, 

đừng nói lời gian ác điêu ngoa; 

người ấy phải làm lành, lánh dữ, 



tìm kiếm và theo đuổi bình an, 

vì Chúa để mắt nhìn người chính trực 

và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin, 

nhưng Người ngoảnh mặt đi, 

không nhìn kẻ làm điều ác.” 

(1P 3: 10-12)   

  

  

“Giữ mồm miệng”, hay “làm lành lánh dữ”, hoặc “không nhìn kẻ làm điều ác”, nhất nhất 

là hành xử của người lành thánh, rất trong Đạo. Thế nhưng, sống đời đi Đạo và giữ đạo 

làm người, đếm được bao người thành công về chuyện ấy? Hay vẫn khóc và hét lên, 

khi đụng chuyện những trắc trở? 

  

Trả lời cho vấn nạn, tưởng cũng nên tìm về quan điểm của đấng bậc thuộc tầm cỡ bậc 

thày về thần học và học về thần ở trường lớp, như tác giả hoặc học giả/học thiệt liệt kê 

ở bên dưới. Trước hết, là James A. Coriden, đấng bậc từng lên tiếng về cuộc sống 

người Công giáo đã lại tái giá thêm lần nữa, sau khi đã “khóc” và “hét” cũng khá nhiều 

về chuyện “hiệp thông” như sau: 

  

“Nói làm sao, xử sự thế nào khi các cặp phối ngẫu vẫn cứ phải gò mình sống theo 

khuôn khổ văn hoá cổ buộc họ giữ luật Đạo khiến người tái giá ở vào tình trạng khó xử 

về đạo? 

  

Thế hệ ta sống hôm nay, vẫn thấy nhiều cặp phối ngẫu đã thất bại trên tình trường, nên 

Hội thánh thấy có bổn phận phải giải quyết trường hợp ly dị và tái giá, coi đó như mục 

vụ hiệp thông. Thời nay, một số thần-học-gia nổi tiếng cũng như các nhà làm luật từng 

tham dự Công Đồng Vatican II đã bàn cãi về phương án đặt ra cho tín hữu nào đã ly dị 

rồi lại tái giá, để rồi giới có thẩm quyền trong Hội thánh đã khoanh vòng định ra một 

chính sách mục vụ chính thức. Năm 1981, Đức Gioan Phaolô đệ Nhị đã đưa ra nguyên 

tắc cho vai trò của Gia đình Công giáo sống ở thời đại bằng tông thư “Familiaris 

Consortio” minh định lập trường Giáo hội về việc này. Năm 1994, Hội Đồng Giáo Hoàng 

Giải Thích Luật Pháp cũng ra chỉ thị có liên quan đến người ly dị và tái giá chưa giải toả 

hôn nhân trước lại không bị dứt phép thông công ngăn cấm hiệp thông rước Chúa. Các 

vị này lại được phép ở trong Hội thánh, nhưng phải liên kết với người Công giáo khác, 

sẽ không được hiệp thông rước Chúa phi trừ họ chịu sống tách rời người phối ngẫu và 

chịu cảnh kiêng gần gũi xác thịt với người phối ngẫu, để chỉ sống như  anh/em, thôi”. 

       

        

Ý kiến rất khiêm tốn và đề nghị rất giới hạn của tôi, là: chấp nhận một số luật trừ. Đơn 

giản mà nói, thì lập trường tôi đưa ra là: người Công giáo sống đời hôn nhân khác biệt –

cách riêng những vị nào từng tái giá theo luật đời sau ly dị, theo luật trừ, có thể được về 

lại tham dự bí tích Xá giải và Thánh thể. Theo thiển ý, lương tâm có tiếng nói quyết định 

được các cặp phối ngẫu đưa ra có sự giúp đỡ của vị linh mục hoặc thừa-tác-viên nào đó 

để có lại trọn vẹn các bí tích trên. Phương án mục vụ đặt nặng trên lương tâm, được đề 

bạt hoặc bác bỏ vào thời trước. nhưng bàn luận về vấn đề này vẫn tiến triển mạnh 



mẽ.”(James A Coriden, Conscience & Communion: What a Remarried Catholic to 

Do?, Commonweal01/16/2012) 

  

  

            Thật ra, thì ý của người viết có lẽ là ý kiến khá thoáng về hiệp thông. Thật sự, thì 

khi xá giải không chỉ để các đương sự được hiệp thông. Và, hiệp thông đâu chỉ để mọi 

người được phép rước Chúa vào lòng, mà thôi. Nhưng, còn để về lại với cộng đoàn dân 

con đầy thương yêu, tha thứ, lẫn đỡ nâng. Tình thật, ơn xá giải đã thực sự được Thày 

Chí Ái hứa hẹn và thực hiện ngay khi có người anh/người chị trong cộng đoàn đến với 

Ngài để mong được chữa lành. Hiệp thông/chữa lành nói theo kiểu người đời, là nói 

bằng ca từ và/hoặc điệu nhạc có tâm tư, như một khóc/thét: 

  

  

                        “Rồi anh sẽ hét, sẽ hét lên 

                        Gọi tên người yêu. 

                        Rồi anh sẽ khóc, sẽ khóc lên, 

                        Lòng đau triền miên.” 

(Aline – bđd) 

  

  

            Sở dĩ người anh nọ cứ hét và cứ khóc, là vì “lòng đau triền miên”, khiến anh vô 

phương hy vọng. Chẳng hy vọng được về lại với tình thương yêu cộng đoàn chuyên 

giùm giúp, chở che, bảo bọc. Sở dĩ anh vẫn khóc và vẫn hét, vì luật đạo cứ mãi gò bó, 

ràng buộc. Có khi còn ném anh vào chốn tối tăm, buồn tủi. Vốn buồn và tủi, nên đương 

sự trong cuộc lại sẽ hét và khóc theo kiểu nghệ sĩ lại cứ hát: 

  

  

                        “Ngồi hoạ người tình, vào bãi cát vàng. 

                        Hình dáng em ngoan, nụ cười ôi mến thương. 

                        Rồi trời mịt mù, làn mưa rồi xoá nhoà. 

                        Hình dáng nên thơ, chìm dần trong bão trưa.” 

                        (Aline – bđd) 

  

  

            Bão trưa. Mịt mù làn mưa, những xoá nhoà. Xóa, ảnh hình “nên thơ” của người 

em mà anh đã vẽ lên cát. Ảnh và hình, là hình ảnh thương yêu vẫn có trong Đạo, nhưng 

hôm nay do bởi luật và lệ, nên đã thấy mờ nhoè chăng? Hãy lắng nghe thêm đôi lời 

đấng bậc vị vọng rày lên tiếng: 

  

  

“Thật ra, tiến trình mục vụ giúp đương sự trở lại tham dự bí tích không đòi phải có phán 

quyết của giáo luật về hôn nhân xưa cũ; cũng chẳng quyết định về tính hiệu lực hay 

không hiệu lực của sự việc ấy. Nhưng, tiến trình nhận thức đạo đức về việc có được 

phép rước Chúa hay không sau khi đã hối cải và được Chúa thứ tha, đòi một số điều 

kiện. Thứ nhất, nếu đã có giải quyết theo luật đạo về tình cảnh của cặp phối ngẫu từng 



ly dị và tái giá, vẫn phải theo quyết định ấy. Nói nôm na, thì nếu cặp phối ngẫu này đã ra 

toà án hôn nhân hoặc Hội đồng thánh vụ của Giáo hội và hôn nhân hiện tại có hiệu lực, 

sau khi huỷ bỏ hôn nhân trưóc, vẫn phải thế. Tuy nhiên, nếu không làm như thế, vẫn 

còn có lương tâm giúp xét đoán. Tiến trình hoá giải để về với bí tích đòi phải có lương 

tâm chức năng phán xét cũng đòi nghiêm chỉnh tự kiểm, sau một thời gian… 

  

Tiến trình hoà giải trên, không là động thái mang tính luật lệ. Cũng không là động thái 

của quyền uy cai trị ở trên, mà là phán xét đạo đức của lương tâm con người. Ai dính 

vào đó, tức cặp phối ngẫu từng tái giá và cố vấn mục vụ, không thực hiện và cũng 

chẳng đổi thay điều gì ghi trong luật, nhưng là qui định về đạo đức. Nó không xét đoán 

tính hiệu lực hay không của hôn nhân trước. Không ai có quyền hoặc được phép tiếp 

cận bí tích mà lại không xin phép các đấng bản quyền về chuyện này. Xét đoán như thế 

không có tính quyết định về luật mà là chỉ-thị về đạo đức/chức năng. Thủ tục thức tiếp 

cận bí tích hối cải và hiệp thông cũng không là phán quyết về giáo luật, mà chỉ là kiểm 

điểm lương tâm. 

  

Lương tâm, theo truyền thống Công giáo, là biểu hiện nền tảng thánh thiêng về phẩm 

giá con người. Nói nôm na, đó là tiếng nói bên trong con người, giúp con người luôn tự 

vấn mà làm theo đề nghị của nó trong tiến trình phán quyết đạo đức. Hiến chế “Vui 

Mừng và Hy Vọng” thời Công Đồng Vatican II gọi “Lương tâm là phần cốt lõi thánh 

thiêng ẩn kín bên trong con người. Nơi, con người một mình trực diện Thiên 

Chúa. Lương tâm là tiếng Chúa vang vọng nơi phần sâu thẳm của con người.” (James A 

Coriden,bđd) 

  

  

            Cụm từ “lương tâm con người”, sau này ít được nhắc nhở ở trường lớp cũng 

như ngoài đời. Có lẽ vì ít được đề cập, mà đám “trẻ người non dạ” thế hệ hôm nay ít đặt 

nặng, nên cứ coi chuyện “dối trá” như một thực tại hiện hữu bên mình, luôn theo mình? 

Đặt chấm hỏi ở đây, không có nghĩa một nghi ngờ về sinh hoạt đạo đức chức năng, có 

hiệp thông hay không? Ở xã hội tự gọi là văn minh tiên tiến, có thể hai chữ “lương tâm” 

không còn mang ý nghĩa gì hấp dẫn đối với những người sống vội, sống cho riêng mình. 

Nói gì “hiệp thông”! 

  

Bởi, ngày nay người đạo hạnh nói chữ hiệp thông thường hay nghĩ về việc rước Chúa 

vào lòng, chứ đâu là ý niệm về một thương yêu, hoà đồng, hỗ trợ. Bởi, rước Chúa vào 

lòng, là để mình hiệp thông với các thánh ở thánh hội mà thực thi những gì Thày mình 

khuyên dạy. “Những gì“ đây, luôn là và vẫn chỉ là luật và lệ của tình thương yêu, đùm 

bọc hết mọi người. Cả những người không hoặc chưa được phép “rước” Chúa. 

  

            Thế nên, tác giả trích dẫn ở trên còn nói thêm đôi điều để ta kết thúc chuyện 

hiệp thông này: 

  

  

“Cuối cùng thì, bàn chuyện “Hiệp thông rước Chúa”, thôi thúc ta xác tín về uy lực của  

nuôi dưỡng, chữa lành và hoà giải của Thánh Thể. Còn lại, là niềm tin tưởng của tôi vẫn 



nghĩ rằng lương tâm con người luôn có vai trò định đoạt trong mọi quyết định ngõ hầu 

trọn vẹn tham gia vào việc cử hành bí tích xá giải và Thánh Thể. Tôi cũng lại tin rằng 

tiến trình có hướng dẫn về sự trở về tham dự Tiệc Thánh có các giai đoạn nhận thức 

đạo đức là chọn lựa chính đáng cho người Công giáo từng ly thân ly dị và tái giá. 

Nhưng, hỏi rằng có chăng một nguy hiểm về những ảo vọng hoặc dối trá nơi xét đoán từ 

lương tâm không? Chắc chắn là có, nhưng cũng có lý do để ta cứ liên tục suy tư hầu có 

được lời khuyên răn đúng đắn. Thần Khí Chúa từng dẫn dắt dân con Chúa chung thuỷ 

khi họ lĩnh nhận sự nhắc nhở của Ngài.” (James A. Coriden, bđd) 

  

            Có lẽ vấn đề lương tâm chức năng của con người cũng nên để tâm nhiều. Bởi, 

chừng như cả người đời đi Đạo lẫn người sống ngoài Đạo hôm nay, chỉ quan tâm nhiều 

đến thương vụ bạc tiền chứ nào nghĩ đến lương tâm và tâm can không dối trá của con 

người. Đến nỗi một số người thời nay lại đã quên mất hai chữ lương tâm, tức quan án 

nội tại bắt mình tự đánh giá hành vi đạo đức để sống đời lương thiện với xã hội. Mới 

đây, những vị quan tâm đến nền giáo dục ở quê nhà, có đưa ra chủ đề khá lạ kỳ để học 

sinh suy nghĩ thi viết về đề tài “sự dối trá trong cuộc sống”. Bần đạo không có trong tay 

chi tiết về luận văn thi, nên chẳng dám lạm bàn dài dòng, chỉ ước đoán lý do khiến các 

quan chức giáo dục bận tâm chuyện “lương tâm/lương thiện”, thôi. 

  

Về lương tâm/lương thiện, có truyện minh hoạ điều bà con mình bàn ở trên, như sau: 

  

“Truyện rằng: 

Có lão ông người Ý nọ sống một mình trong nhà ở tiểu bang New Jersey, nước Mỹ. Ông 

cụ này muốn trồng cà chua trong khu vườn nhỏ của mình, nhưng ông không thể làm 

được việc đó, vì đất trong vườn ông khá cứng cũng khó đào. Trước đây, con trai ông là 

Vincent thường giúp ông làm công việc nặng nhọc ấy, nhưng giờ thì con ông đang nằm 

tù. Lão ông nghĩ cách một hồi, rồi lấy giấy bút viết thư gửi cho con trai đang ở tù với nội 

dung như sau: 

  

"Vincent à, 

  

Bố cảm thấy khá buồn vì có lẽ con không còn có thể giúp bố đào xới khu vườn để trồng 

cà chua như mọi năm, mà bố thì đã quá già không thể làm được việc đó. Nếu có con ở 

đây, chắc chắn mọi việc sẽ ổn thoả và con cũng sẽ rất vui khi giúp bố như những ngày 

xưa ấy. 

Yêu con hết lòng, 

Bố của con.” 

  

  

Vài ngày sau, lão ông nhận được lá thư hồi đáp của người con trai từ trại tù, rằng: 

  

"Bố à, 

Bố đừng đào xới khu vườn nhà mà làm chi. Bởi, mới đây con đã chôn sâu những kẻ 

con từng giết chết ở dưới ấy rồi. Có đào lên cũng thối um nhà chẳng được tích sự gì 

đâu, bố nhé 



Con yêu bố, 

Vincent của bố" 

  

4 giờ sáng hôm sau, đặc vụ FBI và cảnh sát địa phương lập tức tới nhà lão ông, phong 

tỏa mọi đường vào và đào xới thật sâu khu sau vườn nhà ông quyết tìm kiếm thi thể của 

những người bị giết chết. Nhưng lạ thay, họ không tìm thấy thứ gì, ngoài sỏi đá. 

  

Ngay hôm đó, lão ông lại nhận được thư khác của người con trai yêu quý nay vắng 

bóng: 

  

"Bố thân yêu, 

Giờ thì bố có thể gieo hạt mà trồng cà chua được rồi đấy! 

Đó là điều tốt nhất con có thể làm cho bố trong hoàn cảnh này. 

Yêu bố hết lòng, 

Vincent của bố". 

  

  

Và, truyện kể chỉ có thế. Không dài, cũng không ngắn, chỉ cốt vui.” 

  

  

 Thật ra, truyện kể trên chẳng có gì độc đáo để bạn và tôi, ta bàn thêm hầu minh hoạ 

cho điều vừa đề cập. Nhưng, điểm độc đáo ở đây là lời bàn của người kể cứ lôi kéo 

người đọc vào đề tài mình muốn nói, trong khi kể. Lời bàn là bàn rằng: trong cuộc sống 

ở đời, có những điều xảy đến thật không ngờ. Và, chẳng mấy thích. Như chuyện hiệp 

thông/chung sống giữa hai người và nhiều người, ít người quan tâm để ý. Mà, chỉ để ý 

đến luật và lệ cốt ngăn chặn hiệp thông. Đôi lúc, có người còn hiểu cụm 

từ hiệp thông theo ý khác, khiến rối bời. Cũng tựa như hai động từ ở bài hát, ta nghe 

thêm: 

  

  

                        “Rồi anh sẽ hét, sẽ hét lên 

                        Gọi tên người yêu. 

                        Rồi anh sẽ khóc, sẽ khóc lên, 

                        Lòng đau triền miên.” 

(Aline – bđd) 

  

  

            Hãy cứ hát, chứ đừng hét hoặc khóc, dù gặp phải những điều trớ trêu đang xảy 

đến, cứ diễn tiến mãi hôm nay. Hãy cứ hát chứ đừng hét và đừng khóc, dù đời mình có 

diễn tiến như tác giả vẫn diễn tả bằng câu ca bảo “Lòng đau triền miên”, nên mới “Gọi 

tên người yêu.” Dù người yêu hay bạn thân ấy cứ sờ sờ trước mắt, ở thánh hội. Chẳng 

hiệp và cũng chẳng thông, bao giờ. 

  

  

  



            Trần Ngọc Mười Hai 

  

            Cứ suy nghĩ mãi 

            về cụm từ Hiệp thông 

            nhưng không đạt. 

            Nói chưa thì đúng hơn. 

               
  
 

37. “Rồi khi qua Giáo đường kiếm Chúa,” 
“Đội Thánh giá xin làm chiên ngoan 
Thấy có đứa đuôi dài đầu sừng 

Chúa cũng xót thương người lầm than.” 
(Phạm Duy – Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ) 

(Mt 19: 14) 
   

Đúng thế không? Ca từ về “Cô em Bắc kỳ nho nhỏ”. 
Thật vậy sao? Lời nghệ sĩ già ngoài Đạo nói đến Chúa đến Mẹ? Nói và hát 

những lời về “Cô em” Bắc hay Nam kỳ không còn nhỏ, nhưng vẫn nhún nhảy điệu Fox 
Trot ở diã nhạc Thuý Nga Paris 104? 

Nhảy và hát, hoặc vừa hát vừa nhảy mỗi vũ điệu, rồi còn thêm: 
 
  “Này cô em Bắc kỳ nho nhỏ, 
  Này cô em mắt trời bao dung. 
  Nhìn anh đi, hãy nhìn cho rõ, 
  Trước khi nhìn đám đông. 
  Trước khi vào đám đông.” 
  (Phạm Duy – bđd) 
 
Kể cũng lạ. Những hát hò lò dò điệu vũ cũng anh anh/em em đấy chứ! Hát và 

nhảy điên cuồng như thế thì làm sao bảo “nhìn anh đi, hãy nhìn cho rõ”? Rồi lại nói: 
“Trước khi nhìn đám đông”, và: “Trước khi vào đám đông.”  

 
Kể cũng vui. Vui, vì thật sự ở đời, làm gì có ai “đi vào đám đông” hoặc cứ đắm 

nhìn đám đông rồi lại bảo: “nhìn anh đi, hãy nhìn cho rõ”, ngộ nhỡ em nhìn lộn/nhìn lạo 
người nào ở đám đông, thì sao? 

 
Cũng vui thật và ngộ quá, là ngôn ngữ người đời. Chí ít, là ngữ ngôn người nghệ 

sĩ nói về đời người rồi lại hát: 
 
  “Đời chim muông nhánh khổ nguy nan, 
  Mà anh mang tội gốc chưa tan. 
  Cửa chùa nào mà không rộng mở, 
  Quỷ sứ nào chẳng muốn nương thân?” 
  (Phạm Duy – bđd) 
 
Ôi thôi! là ý từ và ý tứ người nghệ sĩ cứ nói ra.  
Thế đó! là tư tưởng của người đời về đời người và con người.    



Về đời người và người đời, người nghệ sĩ hay nhà văn hoá viết sao cho hết! Chí 
ít, là viết về những người em nhỏ, chưa hẳn là gái Bắc hay Nam kỳ! Nhất thứ, là nói và 
hát về các thiên thần nhỏ bé chưa biết nói, chỉ biết nhìn. Nhìn mẹ/nhìn cha, nhìn mọi 
người chứ không chỉ “nhìn anh đi, hãy nhìn cho rõ”, kẻo giả bộ nhìn lộn, thấy lầm.  

 
Về tầm nhìn, vừa qua bần đạo cũng đã nhìn nhưng không tỏ nên chưa rõ có bắt 

gặp được những người em thiên thần rất bé nhỏ lại dễ thương mà Đức Chúa Nhân 
Hiền Lòng Lành vẫn khuyên ta đến gần: 

 
  “Đức Giêsu nói:  
Cứ để con trẻ đến gần Thầy,  
đừng ngăn chúng,  
vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” 
(Mt 19: 14) 

 
 Bàn về đời người và người đời, nhiều vị đợi đến lúc mình đã chín chắn/trưởng 
thành rồi mới nghĩ suy và luận bàn. Hệt như ý kiến của một số cụ, được ghi như sau: 
 

“Tác giả Bronnie Ware là một nhạc sĩ sáng tác kiêm y tá chăm nom người sắp 
chết, những bệnh nhân biết mình không qua được, không muốn chữa trị nữa và về nhà 
chờ ngày ra đi vĩnh viễn.  

Dưới đây là 5 câu thường nghe do Cô Ware hiện viết thành một quyển sách 
mang tên “THE TOP FIVE REGRETS OF THE DYING,” nxb Balboa Press, có bán trên 
Amazon.com.:   
 

1. “Tôi ước gì tôi có đủ can đảm để sống cho mình, thay vì sống theo ước muốn 
của người khác.” Ðây là điều tiếc nuối lớn nhất, cô Ware nói. Khi sắp qua đời, nhìn lại, 
người ta mới thấy mình có những điều ước chưa bao giờ thực hiện. Hầu hết mọi người 
còn chưa thực hiện được một nửa điều mình muốn mà đã phải nhắm mắt ra đi và biết 
rằng đó là do chọn lựa của mình. Cô Ware nói: “Ðiều quan trọng là thỉnh thoảng phải 
thực hiện vài điều mình ước mơ. Ðến lúc mình bệnh thì đã trễ. Sức khỏe là điều kiện để 
thực hiện nhiều thứ, một khi mất rồi thì “đã trễ.”   

2. “Tôi ước gì tôi đừng đi làm nhiều quá như vậy.” Cô Ware nói hầu như bệnh 
nhân phái nam nào cũng nói vậy. Các ông ấy do quá quan tâm việc làm, đã lỡ mất thời 
thơ ấu hay thiếu niên của các con, lỡ mất tình bạn với người bạn đường. Phụ nữ cũng 
nuối tiếc như vậy nhưng ở thế hệ các bệnh nhân của cô Ware, số phụ nữ đi làm thường 
không nhiều. Còn đàn ông, thì “tất cả đều nuối tiếc vì đã bỏ phí quá nhiều phần cuộc đời 
mình cho cuộc chạy đua đường trường vì sự nghiệp.”   

3. “Tôi ước gì tôi có can đảm bày tỏ cảm xúc”. Nhiều người cố nén cảm xúc để 
không bị đụng chạm. Kết quả là cuộc đời của họ bị đè nén. Có người còn vì thế mà bị 
bệnh.   

4. “Tôi ước gì tôi giữ liên lạc được với bạn bè.” Nhiều người không thực sự biết 
giá trị của tình bạn cũ cho tới những tuần cuối đời và nhiều khi không còn kịp tìm lại bạn 
cũ nữa. Ðời sống bận bịu, ai cũng có lúc bỏ bê bè bạn. Nhưng, khi người ta biết mình 
sắp chết, thì việc trước tiên của mọi người là lo sắp xếp tài sản đâu ra đấy, và muốn 
giúp đỡ những người mà mình quan tâm. Nhưng, vì quá yếu, quá mệt, nên không thể 
làm được việc này. Ðến cuối đời, những gì còn lại chỉ là bạn bè và người thân là quan 
trọng.   

5. “Tôi ước gì tôi cho phép mình được hạnh phúc hơn”. Ðiều đáng ngạc nhiên là 
rất nhiều người nói lên điều này. Nhiều người phải đến lúc gần ra đi mới thấy là hạnh 
phúc là một chọn lựa. Nhiều người cứ sống và làm theo thói quen, để quên đi mất mình 



có quyền thay đổi mọi sự để tìm đến hạnh phúc. Ðến lúc nằm trên giường bệnh, nhiều 
người lúc đó mới thấy chuyện người khác nghĩ gì, chê bai gì, là chuyện không quan 
trọng gì hết. Họ chỉ muốn được vui, được cười, được hạnh phúc.” (Theo Vũ Quí Hạo 
Nhiên, Đến cuối đời có gì để tiếc.)   
 
 Bần đạo nghe chuyện, thấy đời con người cũng có điều đáng để ta suy nghĩ, 
không chỉ vào lúc gần chết, mà ngay khi còn sống. Suy và nghĩ về lối sống của bọn trẻ 
rất bé nhỏ, ta cần học. Học và hỏi vì biết rằng chuỗi ngày dài ta sống sẽ chẳng hấp dẫn 
nếu cứ để nó trôi qua đi, bao tháng ngày trống rỗng, không biết học. Học và hỏi, không 
chỉ từ người lớn tuổi, mà cả từ em bé, rất măng trẻ. 
 
 Nhưng vấn đề là: học được gì ở trẻ bé nằm đó chỉ nhìn ngó, rồi cười. Và, trẻ bé 
chỉ vung tay vung chân, “nhìn anh cho kỹ” rồi cười với hết mọi người. Nhưng trong ánh 
nhìn đó, nơi nụ cười này, bé em đã gửi đến mọi người một đề nghị, để học. Đó là 
những chiêu thức nhẹ rất “nhu thắng cương”, như: sống cho hiện tại, không sống vì quá 
khứ, cũng chẳng quá lo cho tương lai, mai ngày.  
 

Sống, là sống chân thật, không thêu thùa/diêm dúa. Vẫn chân chất/chân 
phương, một bản lĩnh. Những là cảm tạ, biết ơn hết mọi người đã và đang đồng hành 
với bé. Cảm kích/biết ơn không chỉ bằng ngôn từ. Nhưng, bằng cử chỉ mũm mĩm. Bằng, 
tiếng cười nấc khi người khác chọc quê, cù lét hay làm trò.  

 
Quả cũng đúng. Cuộc đời người cần nhiều trò để mọi người và mình được cười 

nắc nẻ cho vui, nhất thứ là khi mình chỉ muốn khóc thét vì thực chất của động thái, mình 
gặp phải. Phải chăng như thế là “Nước Trời”? Có phải như thế là cuộc sống của trẻ em, 
cần đến gần? 

 
Điều mà người lớn cần học nơi con trẻ không chỉ là “hãy nhìn”, “cứ nhìn” và “nên 

nhìn” cho rõ “có phải là anh hay không”. Mà là: “hãy cười”, “cứ cười” và “nên cười” cho 
vui hơn. Cười ngất hoặc nắc nẻ, đều được. Hoặc, cười thầm không thành tiếng, cũng 
chẳng sao. Cười, là bởi vì có làm gì cho lắm, thì đời mình vẫn như thế. Và, không hơn 
thế. Cười xong rồi cứ thế mà chạy nhảy/vui chơi cho thoả thích. Cứ chạy nhảy. Cứ nói 
cười líu lo, chẳng lo toan chuyện gì cho thêm mệt. Thế đó là “Nước Trời” ở trần gian, rất 
không sai. 

 
“Nước Trời là của những ai giống như con trẻ”, nói như nghệ sĩ ngoài đời là sẽ 

nói như: 
 
  “Này cô em Bắc kỳ nho nhỏ, 
  Này cô em có nụ cười ngây thơ. 
  Thành khi không quãng đường im gió, 
  Không gió lấy gì lang thang. 
  Cô có thương thầm anh không?” 
  (Phạm Duy – bđd) 
 
Thì ra, nghệ sĩ nhà ta đã tìm ra bí kíp của cuộc sống, ở Nước Trời. Cuộc sống 

trong đó, có nhiều người vẫn cứ hỏi: “Cô/em có thương thầm anh không?”  Tại sao lại 
thương thầm? Mà, không phải là thương “sôi nổi”, om sòm, rộn rã? Thương thầm, như 
thế có phải là thái độ của trẻ nhỏ? Của, “Nước Trời, là của những ai giống như chúng”? 
Hỏi đây, tức phần nào đã trả lời rồi, phải thế không hỡi bạn và hỡi tôi, ở đâu đó? 

 



Thế nhưng, vấn đề mọi người đều nhận thấy hôm nay, đó là: làm sao sống được 
như trẻ nhỏ, một khi các gia đình ở “Nước Trời” trần gian vẫn cứ tìm đến những chuyện 
tréo cẳng ngỗng, chẳng giống ai? Tréo cẳng ngỗng ở chỗ: không còn muốn lấy vợ lấy 
chồng. Hoặc, cứ đòi lập gia đình với người cùng phái tính, thế mới sai. 

 
Cách đây không lâu, Cơ quan nghiên cứu tự gọi là Pew Research Center ở Mỹ 

đã thực hiện một phân tách để nghiên cứu về dữ liệu thống kê cho biết con số đám cưới 
ở Hoa kỳ xem ra đang tụt dốc, khoảng 5% giữa năm 2009 đến 2010, dù lý do của suy 
giảm này phần lớn là vì suy thoái kinh tế.  

 
Qua nghiên cứu tỷ lệ những vị có gia đình ở tuổi trên 18 (còn gọi là nhóm 18+) 

thì con số những người này đã giảm sút từ 72% vào năm 1960 nay xuống còn 51% thôi. 
Cụ thể hơn, bản tường trình từ khảo sát thống kê cho thấy rõ:    

 
“Tại Hoa Kỳ, việc giảm sút nói trên đều xảy đến với mọi nhóm tuổi, không trừ một 

ai, nhưng với người trẻ, thì tình trạng suy giảm đạt mức báo động, rất thê thảm. Ngày 
nay, mỗi 20% số người trưởng thành ở độ tuổi từ 18 đến 29 có gia đình so với với 50% 
thấy có vào thập niên 1960. Suốt 5 thập niên vừa qua, tuổi tác trung bình của những 
người lần đầu tiên lập gia đình nay tăng khoảng 6 tuổi cho cả nam lẫn nữ. 

Cho đến nay, tình trạng người trẻ đạt tuổi trưởng thành nay chẳng thiết tha 
chuyện vợ chồng hoặc chần chừ không nghĩ đến nó nữa không, cũng không rõ. Duy, có 
điều là lắm lúc gần như phân nửa người trưởng thành ở Mỹ, và có lúc còn lên cao đến 
72% từng lập gia đình ít nhất một lần trong đời. Tuy nhiên, con số những người như thế 
đang từ 85% vào năm 1960 nay giảm sút rất đáng kể.” (x. Carolyn Monihan, Only 51 per 
cent of Americans are married, MercatorNet 17/12/2011) 
 
 Các nhà nghiên cứu khảo sát như Giáo sư Brad Wilcox có cho khán giả đài ABC 
News biết con số những người làm đám cưới đang giảm sút là do có sự gia tăng chung 
sống giữa người trẻ nam nữ đã ra trường. Điều đó gây hậu quả trên con cái. Và, Giáo 
sư B Wilcox có nói thêm, như sau: 
 

“Với người Mỹ, lấy vợ gả chồng và trở thành cha mẹ là hai chuyện khác nhau. 
Đối với họ, ưu tiên chính là làm cha mẹ đã, sau đó mới tính chuyện thành công trong 
hôn nhân. Phần đông người trẻ hôm nay tách bạch hai chuyện rất rõ rệt. Trong khi đó, 
thì nhiều năm về trước, mọi người đều liên kết hai việc chung làm một. 

Cuối cùng thì, chính trẻ nhỏ mới là những kẻ chịu thiệt thòi về sự bất ổn cũng 
như gặp nhiều khó khăn hơn do bởi người lớn nay ít muốn lập gia đình và/hoặc cứ ở mãi 
trong tình trạng có gia đình.” (x. Carolyn Monihan, bđd) 
 
 Xem thế thì, cố gắng tính chuyện có gia đình để sống như trẻ nhỏ hầu như đã 
trở thành chuyện không tưởng, hoặc lui về dĩ vãng, cũng rất xa. Càng xa hơn, nếu như 
chuyện hôn nhân giữa người cùng phái tính dần dà trở nên hiện thực, bất kể sự đối 
kháng của Hội thánh hoặc của các chính trị gia còn tinh thần đạo hạnh. Đến lúc đó, có 
trẻ nhỏ ở với mình đã là chuyện khó. Huống hồ, sống như trẻ nhỏ, làm sao có! Cái khó 
là ở chỗ đó.  
 
 Cuối cùng, người người rồi ra cũng chẳng biết thế giới này sẽ đi về đâu. Còn 
chăng lương tâm con người. Hoặc, nói theo kiểu văn hoa/thi tứ, thì: người ơi, còn đó nỗi 
buồn. 
 



 Buồn hơn, khi giới trẻ hôm nay mở băng/diã Thuý Nga Paris 104 ra nghe mà chả 
hiểu câu hát:              
 
   “Này cô em Bắc kỳ nho nhỏ, 
   Này cô em tóc demi-garc,on, 
   Chiều hôm nay xuống đường đón gió, 
   Cô có tình cờ, nhìn thấy anh không?” 
   (Phạm Duy – bđd) 
 
 Trẻ không hiểu thế nào là tóc “demi garc,on”. Cũng chẳng biết, tại sao cô em 
“Chiều hôm nay xuống đường đón gió”,  mà lại hỏi: “Cô có tình cờ, nhìn thấy anh 
không?”  Sao lại “tình cờ”? Việc gì phải hỏi: “Nhìn thấy anh không” để làm gì? Hoặc: cô 
có nhìn, như trẻ bé mới sơ sinh cứ dương mắt ra mà nhìn. Nhìn, nhưng không hỏi 
người lớn: có thấy bé không? Có cười với bé hoặc như bé em không? Bởi, khi ấy bé em 
sẽ nhắn bảo: cứ nhìn và cười đi! Rồi ra khi khôn lớn quý vị sẽ không còn thấy ánh nhìn 
và nụ cười của bé đây. Như truyện kể bên dưới và minh hoạ, chứng minh và xác 
chứng, dù chỉ để cho vui: 
 
 “6 tuần đầu ...  

6 tháng sau ... và  
... 6 năm sau ...  
Hãy đọc để biết tình yêu trong tương lai !   
1. Lời yêu thương: 
-Sau 6 tuần: Anh yêu em. 
-Sau 6 tháng: Tất nhiên là anh yêu em. 
-Sau 6 năm: Nếu không yêu, tôi cưới cô làm gì ?  
2. Khi đi làm về: 
-Sau 6 tuần: Em yêu, anh về rồi. 
-Sau 6 tháng: Đã về. 
-Sau 6 năm: Nấu bữa tối chưa ?  
3. Quà tặng:  
-Sau 6 tuần: Em yêu, hy vọng em sẽ thích sợi dây chuyền này. 
-Sau 6 tháng: Anh mua một bức tranh, anh nghĩ treo nó ngoài phòng khách thì 

rất hợp. 
-Sau 6 năm: Lương đây, muốn mua gì thì tự đi mà mua.  
4. Điện thoại đổ chuông: 
-Sau 6 tuần: Em ơi, có người muốn nói chuyện với em này. 
-Sau 6 tháng: Điện thoại của em đấy. 
-Sau 6 năm: Nghe điện thoại đi .  
5. Nấu nướng: 
-Sau 6 tuần: Anh chưa bao giờ được ăn món nào ngon hơn thế. 
-Sau 6 tháng: Em nấu món gì cho bữa tối thế? 
-Sau 6 năm: Lại là món này à?  
6. Lời xin lỗi: 
-Sau 6 tuần: Em yêu, đừng lo, anh thề không bao giờ tái phạm. 
-Sau 6 tháng: Được rồi, anh hứa. 
- Sau 6 năm: Biết rồi, nói nhiều thế.  
7. Quần áo mới: 
-Sau 6 tuần: Trông em như thiên thần trong bộ đồ này. 
-Sau 6 tháng: Em lại mua quần áo mới à? 
-Sau 6 năm: Suốt ngày quần với áo.  



8. Lập kế hoạch cho kỳ nghỉ: 
-Sau 6 tuần: Mình sẽ đi nghỉ vài ngày ở nơi nào đó em thích. 
-Sau 6 tuần: Đi nơi nào đó vừa gần vừa rẻ. 
-Sau 6 năm : Du lịch làm gì, ở nhà thì có chết ai đâu 
9. Cai tivi: 
-Sau 6 tuần: Chúng mình xem phim gì tối nay? 
-Sau 6 tháng: Anh thích phim này hơn. 
-Sau 6 năm: Để kênh này xem bóng đá đi. Em không thích thì cứ ngủ sớm.  
10. Chiếc gường: 
-Sau 6 tuần: Chúng mình cưa bỏ nửa chiếc giường đi em ạ. 
-Sau 6 tháng: Chiếc giường này vừa đủ em ạ. 
-Sau 6 năm: Anh ra ngoài nằm cho thoáng.  
11 Đi xe máy: 
-Sau 6 tuần: Khiếp, giữa anh và em ngồi thêm được 1 người nữa đấy. 
-Sau 6 tháng: Mình mua chiếc SH cho đủ chổ ngồi em ạ. 
-Sau 6 năm: Mỗi người đi một xe cho nó tiện.  
12. Nhà: 
-Sau 6 tuần: Chúng mình cần một phòng là đủ. 
-Sau 6 tháng: Mình nên tìm mua nhà có 4 phòng. 
-Sau 6 năm: Ta nên có hai cái nhà, phòng khi mình cãi nhau.  
13. Con cái: 
-Sau 6 tuần: Có bầu chưa em. 
-Sau 6 tháng: Còn 4 tháng nữa anh làm bố rồi! 
-Sau 6 năm: Đi thử ADN.  
14. Tiền bạc: 
-Sau 6 tuần: Tiền của anh là của em. 
-Sau 6 tháng: Em phải để cho anh ít tiền tiêu vặt chứ! 
-Sau 6 năm: A! Anh dám lập qũi đen à!  
15. Nghe em nói: 
-Sau 6 tuần: Không nghe em nói anh nhớ lắm. 
-Sau 6 tháng: Anh biết rồi! 
-Sau 6 năm: Em im lặng một lúc không được sao.  
16. Đi siêu thị : 
-Sau 6 tuần: Ở cạnh em là anh vui rồi. 
-Sau 6 tháng: Mua nhanh nhanh rồi về 
-Sau 6 năm: Em đi một mình được rồi. 
17. Trang sức: 
-Sau 6 tuần: Để anh mua cho em đôi hoa tai cho đủ bộ. 
-Sau 6 tháng: Mua làm gì nhiều hả em. 
-Sau 6 năm: Cứ đeo mấy cái thứ ấy, cướp nó giật cho … có gì thì đừng bảo tui đi 

nuôi.  
18. Ủi đồ: 
-Sau 6 tuần: Em ủi lúc nào nhanh thế. 
-Sau 6 tháng: Còn cái này chưa ủi này. 
-Sau 6 năm: Chờ cô ủi có mà ở trần đi làm.  
19. Nghe vợ nói: 
-Sau 6 tuần: giọng em cứ líu ríu như chim hót ấy, anh nghe cả đời không chán. 
-Sau 6 tháng: Nói ít thôi cho anh còn xem bóng đá. 
-Sau 6 năm: Sao cứ quàng quạc như vịt suốt ngày thế nhỉ, không biết mệt à!  
20. Sang đường: 



-Sau 6 tuần: Từ từ em, để anh dắt sang đường nào, xe cộ thế này nguy hiểm 
lắm. 

-Sau 6 tháng: Nhìn vào mà sang đường. 
-Sau 6 năm: Làm gì mà dò dẫm như thế, chết làm sao được mà sợ.  
21. Ăn đêm: 
-Sau 6 tuần: Em có đói không, em thích ăn gì, anh chạy ù ra ngoài phố mua về 

cho. 
-Sau 6 tháng: Vừa ăn tối xong giờ này đã đói rồi à, lấy tạm gói sữa mà uống đi. 
-Sau 6 năm: Ăn gì mà ăn lắm thế, người ngợm thì béo ú lên rồi kia kìa.  
22. Trang điểm: 
-Sau 6 tuần: Em trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất ấn tượng, anh rất tự hào khi đi 

bên cạnh em. 
-Sau 6 tháng: Thôi, không trang điểm có chết ai đâu nào. 
-Sau 6 năm: Son son với chả phấn phấn, mất thời gian. Có định đi không thì bảo!  
23. Món ăn: 
-Sau 6 tuần: Món ăn có vị hơi lạ nhưng là sản phẩm của chính tay em làm nên 

thật tuyệt vời. 
-Sau 6 tháng: Em xem bố trí thời gian đi học nấu ăn đi. 
-Sau 6 năm: Nấu ăn thế này thì ai mà nuốt nổi hả trời, vợ với chả con.  
24. Du lịch: 
-Sau 6 tuần: Anh sẽ đưa em đi khắp thế gian này. 
-Sau 6 tháng: Ở nhà thôi, đi một chuyến cũng mất toi mấy tháng lương. 
-Sau 6 năm: Du lịch du liếc gì , năm nào cũng đi chưa chán à!  
25. Uống café: 
-sau 6 tuần: Em nhớ lần đầu mình đi uống café với nhau không, anh thích lúc 

như thế này. 
-sau 6 tháng: mình mới đi tuần trước rồi mà. 
-sau 6 năm: Ra đấy làm cái gì, xem tivi còn có lý hơn.  
26. Mua đồ cho con: 
-sau 6 tuần bé sinh: phải tự tay anh chọn anh mới yên tâm. 
-bé được 6 tháng: bộ nào cũng được. 
-bé sáu tuổi: có bộ đồ mà cũng không biết mua cho con, thế mà cũng làm mẹ.  
27. Mua quà cho bố mẹ vợ: 
-sau 6 tuần: Anh biết tính bố mẹ lắm , cứ để anh mua. 
-sau 6 tháng: em xem bố mẹ cần gì thì mua. 
-sau 6 năm : Ông bà già rồi, có cần đâu mà mua.  
28. Sau giờ làm: 
-sau 6 tuần: để anh đón em về luôn, tối mình cùng đi ăn tối. 
-sau 6 tháng: Em về nấu cơm trước, anh xong việc về ngay. 
-sau 6 năm: Em cứ ăn cơm trước, anh nhậu với bạn rồi.  
29. Đọc báo: 

-Sau 6 tuần: anh thấy mấy quyển báo, truyện này hay quá nên mua cho em đọc. 
-Sau 6 tháng: mục vui cười này hay quá (cả 2 vừa đọc vừa cười khúc khích).  
-Sau 6 năm: anh ơi mục ĐBGB trên web trẻ thơ có bài này hay lắm em đọc cho anh 
nghe nhé  
-Úi xời, em đọc đi anh đang buồn ngủ.  
30. Chép bài báo cho chồng đọc: 

-Sau 6 tuần: Đâu đâu, cũng hay đấy chứ em, để anh đọc rồi rút kinh nghiệm. 
-Sau 6 tháng: Cứ từ từ để đấy. lúc nào rảnh anh xem. 
-Sau 6 năm: Rách việc, không có việc gì làm nữa hay sao?  



32. Vợ thân hình hơi tròn trịa, luôn hỏi chồng một câu hỏi: Em có béo không 
anh? 

-Sau 6 tuần: Không, nhìn em phúc hậu. 
-Sau 6 tháng: Không! 
-Sau 6 năm: Nhiều mỡ quá, ngấy lắm!”  
(trích: “Chuyện vui trên mạng” bạn bè gửi vẫn rất nhiều) 

 
Nhiều cốt truyện được người viết ra để ta cười, nhưng cũng khó. Bởi, đó vẫn là 

chuyện có thực, xảy đến với muôn người. Chí ít, là người chẳng cần biết việc Chúa 
khuyên dạy: ta nên sống như trẻ nhỏ. Hoặc, người chỉ mỗi quan tâm đến vi tính, kinh 
doanh, công việc. Ngoài chuyện ấy ra, tất cả đều là thứ yếu, rất không cần. Chẳng chú 
ý. Thế mới chết. Thế mới mệt, cả đời bé em. Nho nhỏ. Rất Bắc kỳ.  

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Nhiều lúc cũng ít khi tự hỏi:  
nên chăng sống giống trẻ nhỏ 
như Chúa dạy? 
Bởi cứ là hay quên. 
 

  
 

38. “Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xôi lắm, 
Gót chân đi chưa mòn đường tin nay đã phai dần.” 

(Lê Hựu Hà – Liên Khúc Mùa Đông) 
(2Ph 3: 17-18) 
            Mỗi lần đi xa, là bần đạo thường hay về chốn đồng xanh cỏ nội để huớng mắt 
nhìn về cõi vắng xa, mà ngẫm xem “đường tin” của mình có “phai dần”, chăng. Bảo 
rằng, đây là thói tật không hay lắm, cũng không sai. Nhưng không làm thế, e rằng lòng 
mình lại cứ hát thêm những “lời buồn”, như sau: 
 
                                    “Trong quan tài buồn, hồn nghe thêm trống vắng, 
                                    Tóc chưa xanh một lần nhưng tim nghe đã thương thầm. 

Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xôi lắm, 
Gót chân đi chưa mòn đường tin nay đã phai dần.” 

                                    (Lê Hựu Hà – bđd) 
 
            Thật ra, thì lòng dạ bần đạo không đến nỗi như ca từ bài hát của nghệ sĩ trẻ như 
đã “khớp”. Khớp cuộc tình nào đó, nên phải “hét” lên những lời như sau:   
 
                                    “Nước mắt ấy đã lau khô rồi, 
                                    Đôi môi ấy đã quen tiếng cười. 
                                    Cuộc tình lỡ đã phai nhạt rồi, 
                                    Người tình cũ, đã xa ta rồi.” 
                                    (Lê Hựu Hà – bđd) 
 
            Nghệ sĩ đời, mỗi chuyện để mất đi “người tình cũ”; hoặc: “người tình (ấy) đã xa 
ta rồi”, đều thế cả. Kẻ tin Đạo, lại vẫn gọn gàng hai chữ “tin” - “yêu”, thật da diết. Không 
tin hoặc không yêu, lại sẽ được coi như điều mà ca từ người sĩ trẻ nay vẫn hát: 
 
                                    “Tiếc nhớ mấy cũng thêm thừa, 



                                    Yêu đương biết nói sao cho vừa, 
                                    Cuộc tình đủ để em vui đùa, 
                                    Đọa đày đoá, giờ đã đến mùa…” 
                                    (Lê Hựu Hà – bđd) 
 
            Phải nói thêm, rằng: bần đạo nay vẫn có thói tục và thói tật không hay khác, đó 
là: cứ trích dẫn trong bài phiếm mình viết, những lời ca nghe qua khá “đoạ đày”, “tiếc 
nhớ”, với yêu đương. Gọi đó là thói tật hay thói tục, để nói lên rằng thói quen ấy bần đạo 
chỉ mới có, dạo gần đây thôi. Nên, mới đặt tên cho nó là phiếm Đạo, lạo xạo chuyện đời, 
rất tản mạn. Tản và mạn, để rồi lại lân la chuyện của người đời những yêu đương tình 
Chúa, rất vui tươi.  

Vui chuyện yêu đương và đương yêu, để cùng nghệ sĩ trẻ sang cung điệu vui 
như sau: 

 
                        “Tôi chia em trọn kho tàng, 
                        Tôi chia anh trọn kho tàng. 
                        Mình quý mến nhau là xâu chuỗi màu, 
                        Cùng tin yêu thương là châu báu… 
Yêu thương đây là môi cười, 

Tôi xin chia phần cho người, 
Từng ánh mắt vui từng câu ấm lòng 
Từng câu yêu thương hằn trên môi.” 

                        (Lê Hựu Hà – bđd) 
 
Hôm nay, bần đạo lại một lần nữa, dám nói lên lời bảo rằng sẽ “chia nhau trọn 

kho tàng”, rất béo bở/để đời, đó là: tình Chúa với đời. Tình ấy, bần đạo vẫn kiếm tìm 
đây đó để sẻ san cho đúng phép, đúng thời rồi mới thôi. 

Và mai đây, bần đạo lại sẽ tiếp tục san sẻ ý tứ và ý từ của bạn bè gần xa, có 
những ưu tư han hỏi rất ý lực, là đoạn thư gửi đấng bậc chủ lực ở báo đạo Sydney ra 
mỗi tuần, rằng: 

 
“Thưa, chả giấu gì cha, con là thừa tác viên Thánh thể khá đặc biệt ở chỗ: vốn liếng đạo 
đức tuy không nhiều, nhưng con có kinh nghiệm khá dồi dào về thực thi sứ vụ thừa tác 
với bà con trong xứ đạo ở đây. Kinh nghiệm của con, là: nhận xét khá lạ rút từ khi trao 
Mình Chúa cho các tín hữu trẻ người Việt mình. Ý con muối nói, là: nhiều lần trao Mình 
Chúa con xướng câu “Mình Thánh Chúa Kitô”, thấy nhiều cô thay vì thưa “Amen”, lại cứ 
đáp: “Cho em xin!” hoặc: “Mô Phật!” (có lẽ cô là Phật tử thuần thành vừa trở lại Đạo 
chăng?) Nhưng câu hỏi hôm nay con đặt ra là: khi trao Mình Chúa cho người trong xứ, 
con biết có người từng ăn ở với bạn đời khác phái khá rối rắm như các anh chị không có 
phép cưới mà vẫn ngang nhiên lên rước lễ. Trong những trường hợp như thế, là thừa 
tác viên Thánh thể, cha bảo con phải làm gì? Cứ trao cho họ, như không biết chuyện 
hay sao? Xin cha thêm lời chỉ giáo để con bớt áy náy. Con nguyện cảm tạ ơn cha 
khuyên dạy.” (Lại một câu hỏi của tín hữu chẳng đề tên cùng tuổi) 
 
            Lại nói thêm ở đây, là: bần đạo trích và dịch câu chuyện ở trên, chỉ để tải thông 
tin hữu ích cho bạn nào biết không nhiều về luật đạo cũng như giáo lý Hội thánh, có từ 
ngàn xưa đến bây giờ. Sở dĩ phải rào đón như thế để mọi người yên tâm. Bần đạo nay 
dám xin bầu bạn đọc tiếp lời đáp trả của đấng bậc ở Sydney, như sau: 
 
“Phải thú thật, đây là vấn đề khá tế nhị khi đưa ra câu trả lời thoả đáng. Vì tính cách tế 
nhị, nên xin đi thẳng vào vấn đề bằng câu hỏi: Ai là người không nên rước Chúa, đây? 



 
Để trả lời, luật Hội thánh có đoạn viết rất rõ: “Ai bị “dứt phép thông công” hoặc biết rõ 
luật cấm áp đặt cho mình nhưng vẫn cứng đầu sống trong tình trạng mắc tội trọng rất 
nặng, đều không được phép rước Chúa.” (x. Giáo luật số 915) 
 
Giáo luật còn nhấn mạnh: “Những người cố tình phạm lỗi như thế” gồm cả người mà 
anh/chị ghi nói trong câu hỏi vừa đặt ra. Chẳng hạn, những người ăn ở với nhau trong 
tình trạng mà luật đời gọi là “không chính thức”, tức không có đám cưới đám hỏi gì đúng 
phép; hoặc, chỉ làm đám cưới ngoài nhà thờ sau khi đã ly dị một lần rồi, và những người 
đồng tính luyến ái sống với nhau bất kể luật đạo, vv… 
 
Thêm vào đó, còn có trường hợp: nhiều vị ngoại Đạo, không tính đến các vị theo Chính 
thống, sống trong tình cảnh nào đó (như có đề cập trong giáo luật số #844) cũng không 
được phép rước Chúa. 
 
Thừa tác viên Thánh thể trao mình Chúa không tài nào xét đoán chủ quan về lỗi phạm 
của một ai hết, nếu sự thể là ai đó biết rõ có người sống trong tình trạng rối rắm phản lại 
luật của Chúa và Giáo Hội Ngài, cũng đủ để phán đoán là mấy người như thế không nên 
rước Chúa vào lòng. Trong trường này phải làm sao? 
 
Ngày 20 tháng Sáu năm 2000, Hội Đồng Tòa Thánh chuyên về Giáo Luật có đưa ra 
Phán quyết dạy rằng: ai đã ly dị và tái giá bằng đám cưới ngoài nhà thờ, đều rơi vào luật 
cấm không được rước Chúa như có nói ở điều 915 trong Giáo luật.  
 
Phán quyết của Hội đồng Tòa thánh còn đề ra tiêu chuẩn giúp thực hiện thủ tục, tức 
những điều áp dụng cho người được nói đến ở trên. Phán quyết của Hội Đồng trước tiên 
đề cập đến việc nghiêm cấm những người đang trong tình trạng mắc tội trọng không 
được rước Chúa “là có từ luật của Chúa và vượt phạm vi các điều luật của Giáo hội.” 
Như thế có nghĩa: Giáo hội chỉ áp dụng những gì Chúa khuyên dạy thôi. 
 
Phán quyết trên còn tiếp: ngay từ đầu, tín hữu có bổn phận tự kiểm xem mình có tràn 
đầy ơn Chúa không đã. Mọi người đều tuân giữ điều 916 Giáo luật, có nói: “Ai biết rõ 
mình đang mắc tội trọng đều không được rước Chúa vào lòng nếu trước đó không đến 
tòa giải tội để được tha mọi lỗi phạm.” 
 
Nếu người nào rước Chúa dù luật Hội thánh có cấm nhưng không biết, hãy nên đến gặp 
linh mục để được cắt nghĩa tại sao không nên làm thế: “Thường thì đức khôn ngoan 
khuyến khích Thừa tác viên Thánh thể tránh từ chối trao Mình Chúa cách công khai, 
khiến mọi người nhìn thấy. Đấng bậc mục tử cũng nên phấn đấu giải thích cho đương 
sự hiểu ý nghĩa của luật Đạo, có như thế họ mới hiểu cặn kẽ, mới giữ luật.” (Phán 
Quyết đoạn #3) 
 
Giả như đương sự được bảo cho biết về luật Đạo, mà vẫn cứ khăng khăng lên rước 
Chúa thì mục tử  “phải chỉ thị cho phó tế hoặc thừa tác viên Thánh thể về cách xử trí 
trong trường hợp cụ thể.” (Phán Quyết số #3). 
 
Nếu linh mục hoặc các thừa tác viên buộc phải chối từ không cho ai đó rước lễ, cũng 
nên biết thêm điều mà Phán Quyết trên nói rõ: “Tuy nhiên, trường hợp các biện pháp 
cẩn trọng khác không thành công hoặc tự mình thấy không thể được, thì thừa tác viên 
Thánh thể phải từ chối trao Mình Chúa cho người nào công khai không xứng đáng rước 
Chúa. Nhưng làm gì đi nữa, cũng nên chú ý đến tính bác ái và tìm dịp thuận để giải 



thích lý do tại sao mình từ chối. Các thừa tác viên phải thẳng thắn, biết rõ giá trị của việc 
từ chối cách mạnh mẽ như thế là vì lợi ích của Giáo hội và các linh hồn.” (Phán Quyết 
số 3). 
 
Không cần lý giải dài dòng, ai cũng biết rõ đây là vấn đề tế nhị khó thực hiện suông sẻ. 
Nhưng vẫn là việc cần thiết hầu duy trì tính nghiêm trang của Bí tích Thánh Thể, sự 
thánh hóa hôn nhân và tôn trọng mọi người trong cộng đoàn đang phấn đấu sống theo 
giáo luật bằng một giá khá đắt. Và, những ai không ở trong tình trạng rối rắm vẫn được 
khuyến khích rước Chúa, bởi làm thế là để tôn trọng giá trị của Bí tích Thánh thể.” (X. 
Lm John Flader, Question Time, The Catholic Weekly 12/6/2011, tr. 10) 
 
            Lý lẽ là như thế. Lề luật là như vậy. Như thế và như vậy, mới trói buộc dân con 
mọi người vào với thói tục mà người người gọi là “luật chữ Đỏ”, ở phụng vụ. Ở đời 
người, cũng có luật và có lệ. Nhưng, nào mấy ai bỏ lòng mình để sống vì lề luật. Cho 
luật lệ. Kể gì lý lẽ. Có chăng họ vẫn sống hết mình đã, lý sự sau. Đó mới là vấn đề. Là, 
vấn đề của con người và cuộc đời.  

Cần nói thêm ở đây, vẫn một điều, là: phàm những chuyện xảy đến với con 
người, ở đời, mà nếu người người cứ câu nệ vào lề luật hoặc cứ lý sự để sống, thì vị ấy 
sẽ trở thành các cụ cứ sống trên mây, hay “tháp ngà” của lý lẽ. Nhà Đạo cũng thế, hễ 
điều gì liên quan đến giáo lý/giáo luật đều là chuyện hệ trọng. Đấng bậc nào cũng thận 
trọng suy xét, lý giải rồi mới đáp trả. Bằng không, làm sao gọi các cụ là đấng bậc được. 
Thế nhưng, thực tế ở đời vẫn có những chuyện “tréo cẳng ngỗng” mà người đời thường 
đặt cho cái tên rất cúng cơm là “những chuyện coi vậy mà không phải vậy. Tệ hơn vậy”. 
Tức, có những sự việc mà người đời dựa vào đó để sống, không màng lý sự. Càng 
không phải là lề luật.         
            Sống Đạo thực tế, là: sống lưu tâm/lưu ý đến thực tế dễ thấy, chứ không chỉ mỗi 
luật và lệ. Dù luật ấy là luật Đạo hay luật đời. Thực tế cuộc sống hôm nay, người người 
đều thấy rất nhiều dấu hiệu của sự suy giảm con số những người lui tới tòa giải tội, để 
xưng thú. Họ còn thấy rõ sự thể khác, là: ở trời Tây hay đây đó, số người dự Tiệc 
Thánh mỗi tuần nay giảm sút đến mức báo động. 
            Nhiều người còn tự hỏi: đã gọi là dự Tiệc Thánh mà sao ta không được ăn Mình 
Chúa, uống máu Chúa, kể cũng lạ! Khác nào được mời dự tiệc sinh nhật của vua 
quan/lãnh chúa với đại gia, mà chẳng được ăn uống tuỳ thích, mà chỉ ngó nhìn rồi vỗ 
tay, hầu tiếp hoặc giúp vui cho giới chức tha hồ thưởng lãm.  
            Hãy suy và cứ tưởng về trường hợp chủ nhà mời người dự tiệc Sinh Nhật hoặc 
ngân khánh kim khánh, mà lại cứ kiểm xem người đến dự có để bụng rỗng, sạch mọi 
hoá chất rồi mới cho ngồi vào bàn cụng ly, tiếp gắp món cao lương mỹ vị, chăng? Cả 
khi chủ nhà tiếp gắp cho thực khách, rồi lại bảo: “Đây là đặc sản quý hiếm, mời anh/mời 
chị cứ việc xơi!...” Nhưng, bất chợt thấy người được mời tự dưng biến sắc/thất thần vì lý 
do nào đó, như chưa kịp chuẩn bị cho tình huống được tiếp được gắp, lại thôi sao? Gặp 
trường hợp ấy, lại cứ bảo: “Biết thế, chẳng mời cho xong”… sao? Trường hợp, có bạn 
bè/người thân vừa ốm dậy, nghe biết bạn mình lập đám, không mời vẫn cứ đến, thì 
sao? 
            Bần đạo vốn dĩ không là đấng bậc, cũng chẳng là gì cả, chỉ lèn quèn “phó 
thýờng dân Nam Bộ” hoặc giáo dân hạng thứ, rất một ðống, nên không dám bon chen, 
leng keng sử dụng môi miệng giải ðáp gì về triết/thần lẫn giáo luật, mà chỉ dám phiếm 
và phiếm, thôi. Phiếm loạn “cào cào” để bầu bạn thấy khích lệ mà sưu tra, tìm đến chư 
vị có trách nhiệm mà hội ý có quyết định riêng, thế thôi.  
            Minh định thế rồi, nay bần đạo lại sẽ theo thói quen rất thường, là: trở về chốn 
thư giãn với truyện kể, để thấy được tia ánh loé lên ở cuối đường mòn tìm kiếm, rất nên 
làm. Dạo gần đây, bần đạo lại về với thói quen hôm trước, rất xa xưa là: tìm chốn vô tư, 



vô sự mà thư thả để “giãn” với thiên nhiên vạn vật, đã bắt gặp giòng chảy âm nhạc rất 
“đồng quê” của nghệ sĩ tầm cỡ “thượng thừa” rất Bê-Thô-Ven có giao hưởng khúc 
“Đồng Quê”, rất số 6. 

Nhớ thời còn mãi đũng quần ở trường Dòng, đồng môn/đồng Đạo thấy lời bạt 
dân gian, viết rằng: “Tác giả Giao Hưởng Khúc số 6 này từng tản bộ nhiều giờ trong 
rừng hoặc công viên cạnh thành Vienne vui hưởng giờ phút linh thiêng với thiên nhiên 
đến độ âm thanh và ánh sáng vạn vật đã thẩm nhập hồn mình từ lúc nào, không biết…” 

Lại nữa, nhà nghiên cứu nhạc cổ điển lại thêm:  
 

“Động thái linh đạo của nhạc sĩ Bê-thô-ven vừa phiếm thần (tức cho rằng mọi sự đều là 
Thần thiêng) vừa thần phiếm (tức Thần thiêng chính là mọi sự). Nói thế có ý bảo: Bê-
thô-ven chẳng bao giờ chuẩn bị để đưa con người đầy sáng tạo ngụp lặn với thiên 
nhiên/vạn vật mà từ bỏ chính mình cũng như tính thụ động của Đông Phương kỳ bí. 
Cuộc đời và sự nghiệp của Bê-thô-ven dựa trên sinh hoạt tích cực có khả năng biến hoá 
rất lạ kỳ. Lạ, ở cuộc sống mẫu mực thiêng liêng, rất sáng giá!” (x. Burnett James 1970, 
Symphony No 6 in F Major, EMI Records, England)               
 

Về với vạn vật, rất gần lời khuyên của thánh nhân hiền lành vẫn cứ nhủ: 
 
            “Anh em hãy coi chừng  
kẻo bị kẻ phạm pháp lầm lạc lôi cuốn,  
không còn đứng vững nữa.  
Nhưng hãy lớn lên trong ân sủng  
và hiểu biết Đức Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta.  
Xin kính dâng Người vinh quang, bây giờ và cho đến muôn đời.” 
(2Ph 3: 17-18)  

 
            Lời thánh nhân khuyên, lâu nay vẫn trích dẫn và đề cập trong nhiều trường hợp 
có vấn đề khác với ở trên. Nhưng, thiết tưởng cũng nên coi đó như nguyên tắc làm 
bằng trong mọi sự. Chí ít, là sự thể rất thực tế ở đời, trong đó nhiều ý kiến/lập trường về 
“thần thiêng thánh đức”, rất thân thương.  
            Dù sao đi nữa, hãy cứ tạo cho mình thứ bình an tự tại, để rồi tự hoá giải nhiều 
sự việc, mà thư giãn, sống vui hơn. Thư giãn và thư thả, để thả hồn rong chơi chốn bụi 
trần có nhiều điều vui như truyện kể để hỗ trợ, rất bên dưới: 
 
“Chàng trai nọ khi xưa có tiếng ngoan đạo nhưng nay luôn đi trễ hoặc thỉnh thoảng vẫn 
bỏ lễ ngày của Chúa vì nhiều lý do. Hôm ấy đang vội đi nhà thờ, gặp ngay người hành 
khất hôi thối ngồi bên ngoài cứ năn nỉ xin dăm ba đồng mua cơm gạo ăn cho đỡ đói. 
Chàng trai bèn lấy cớ để thoái thác chuyện lễ lạy hôm ấy, bèn nói với người hành khất: 
-Hôm nay tôi sẽ không đi nhà thờ bỏ tiền giúp xứ nữa và đồng ý cho anh số tiền này với 
điều kiện anh không mua cơm bánh nhưng hãy ghé tiệm rượu uống cho tiêu sầu, đồng ý 
chứ? 
-Không dám đâu! Em đây, bỏ rượu đã từ lâu, nay xin chịu.  
-Thế cũng được. Thôi, anh hãy nhận số tiền này mà mua thuốc hút. 
-Dạ cũng không, em bỏ thuốc từ lâu rồi nay hút vào chỉ thêm mệt. 
-Ừ cũng được. Thay vì hút thuốc, uống rượu tôi đề nghị anh vào nhà thờ dự lễ, cầu 
nguyện… 
-Chuyện ấy cho em xin. Em hết muốn đi nhà thờ nữa rồi. Vào đó lại gặp cha với cố chỉ 
khuyên xưng tội, rồi lại giảng với giải bắt em lễ lạy, đến lúc em chịu đi rồi lại khuyên hãy 
bỏ tiền nhà thờ nuôi mấy ông cố già, làm sao kham.  



-Thôi thì thế này: yêu cầu chót tôi đề nghị là: tôi sẽ cho anh tiền với điều kiện: gặp vợ tôi, 
anh phải nói hết sự thật tại sao anh ra nông nỗi này, thế được không? 
-Gì chứ, chuyện ấy thì được. 
Cả hai bèn đi tìm vợ của chàng trai vốn dĩ ngoan đạo nay hay thoái thác. Gặp vợ, chàng 
trai bèn phân bua: 
-Em ơi! Ra đây anh giới thiệu người có kinh nghiệm ăn nhậu, hút sách lẫn nhà thờ nhà 
thánh, nay ra nông nỗi này, chỉ vì không chịu nổi mấy cha tối ngày cứ bắt giáo dân xưng 
tội với đi lễ không à. Có đúng không, anh cứ nói cho bà ấy đi . Tiền anh đây! 
-Đúng. Em có làm gì nên tội? Chỉ như mọi người, mà sao mỗi mình em mắc tội nghèo?” 
                
 

Thư thả và thư giãn xong, ta về với “ao ta” mà hát lời ca nghệ sĩ trẻ hôm trước 
cứ luôn miệng: 

 
                        “Hãy để trôi qua đi bao nhiêu tháng năm, 
                        Đừng bận tâm, dẫu đắng cay ngọt bùi. 
                        Cuộc đời như cơn mê, ru ta ngất ngây  
                        Hãy cùng nhau sống hết bao hôm nay. 
                        Cuộc đời không chen đua, không mua tước danh, 
                        Để còn say với gió thơm ruộng đồng. 
                        Một ngày sao cho xong, cho qua hết đi, 
                        Đừng buồn chi, với ước mơ làm gì.” 
                        (Lê Hựu Hà – bđd) 
 
Quả y như rằng, sống ở đời, cũng đừng nên chen đua, mua tước danh. Đừng 

bận tâm ai đúng/ai sai, trong sống Đạo! Cũng đừng bỏ công phí sức tìm xem ai đáng 
được rước Chúa ai không, mà hãy sống Đạo giữa đời hoặc sống với người đời nhưng 
vẫn luôn giữ được Đạo làm người. Nói tóm lại, nên sống Đạo làm con Chúa, rất thương 
yêu. Thế, mới đáng phục. Mới đích thực là con Chúa. Rất quả cảm. 
    
            Trần Ngọc Mười Hai 
            Vẫn quyết tâm sống đời đi Đạo 
có Chúa có anh em,  
có Đức Chúa  
sống trong lòng người anh/người chị  
cùng con em  
của chính mình.           
           

  
  

39. “Khóc mà chi, yêu thương qua rồi,” 
“Than mà chi, có ngăn được xót xa. 
“Tiếc mà chi, những phút bên người, 

“Thương mà chi, nhắc chi chuyện đã qua.”  
(Hoàng Nguyên – Cho Người Tình Lỡ) 

(Êp 4: 18-25) 
 Viết “cho người tình lỡ”, mà lại bảo: “Thương mà chi, nhắc chi chuyện đã qua”, 
kể ra cũng khó. Khó nói và khó viết. Khó, là bởi người đọc hoặc người nghe vẫn thấy 
“yêu thương qua rồi”, “những phút bên người”, nay thành “chuyện đã qua.”  



 Viết cho người đời, đi Đạo ở thánh hội, cũng có tình huống tưởng như “chuyện 
đã qua”, nhưng thực tế đâu đã dễ. Trong đời đi Đạo sống rất đạo hạnh, lại có những 
chuyện “hơi giông giống” sự việc tưởng chừng đã qua, đây rồi cũng quên. Nhưng, đâu 
ngờ chuyện ấy, người xưa vẫn cứ trở về trong ký ức rất khó phai, nhiều cảm nghiệm 
như chuyện thấy nơi “Bản Tin Giáo xứ” trời Tây, hôm ấy như sau: 
 

“Tháng ngày qua, ai trong chúng ta hầu như cũng hơn một lần tiếp xúc đủ mọi 
truyền thông đại chúng, tựa hồ: hội thoại ba chiều, điện đàm có hình ảnh, hoặc “điện thư 
phát tiếng”. Vì, đây là thành phần không thể thiếu trong cuộc sống đương đại. Nhiều lúc, 
ta không thể nào bỏ qua được tình huống vật vã khi giao tiếp với người ở đầu giây bên 
kia điện thọai, cứ hét cho to những điều vẫn nói đi rồi lại nói lại trong điện đàm. Cuộc 
sống hiện giờ là thế đó. 

Cứ tưởng tượng, vào một ngày đẹp trời nào đó, Chúa cài đặt  “điện thư phát 
tiếng” vào hệ thống giao lưu Thiên đường, chẳng biết sự việc rồi sẽ ra sao? Như, 
chuyện: đang tập trung nguyện cầu lại nghe có tiếng từ đâu đó, cứ bảo nhỏ:  

“Cảm ơn con đã gọi. Ta là Thân Phụ của Chúa. Con hãy nhấn một trong các số 
sau đây:  

-Muốn xin điều gì, con nhấn số “1”.  
-Muốn nói lời cảm tạ, con nhấn số 2.  
-Nếu cần tả oán/than phiền một ai, con nhấn số “3”.  
-Về chuyện gì khác, hãy nhấn số “4” cho Cha.  
Đơn giản, chỉ mỗi thế”. 
Có trường hợp, Chúa hành xử còn theo lối xã giao thông thường, như:  
“Xin lỗi con, Cha đang bận giải quyết đôi chuyện cho người anh em của con, bên 

đó. Tuy thế, lời cầu của con rất cần với Cha, nên hãy cứ chờ, Cha sẽ trở lại nói với con 
trong giây phút”... Gặp như thế, ta hành xử ra sao? 

Có trường hợp còn tệ hơn, khi điện đàm mà lại thấy có lời nhắn, đối đáp thế này:  
“Vi tính của Cha cho thấy: con đã cầu nguyện như thế đến 3 lần suốt hôm nay. 

Gác máy đi con rồi trở lại gặp Cha mai mốt nhé” ...  
hoặc “Văn phòng của Cha hôm nay đóng cửa vì là ngày Sabát, con cứ trở lại mà 

đến với Cha lúc “Không” giờ vào thứ Hai tuần tới, nhé. Hoặc, có chuyện gì khẩn cấp cần 
giải quyết, con cứ đến gặp Linh mục Chánh xứ, hoặc thầy I-mam hoặc các Thượng tế 
trong vùng, cũng được!”  

Ở đây, trường hợp nào cũng là gọi-đáp. Vào thời trước, chuyện này vẫn xảy đến 
trong giấc mộng. Nay, lại đến bằng kỹ thuật truyền thông, vi tính.“ (x. Lm Richard 
Leonard sj, Suy niệm Chúa Nhật 12 thường niên năm B, 
www.giadinhanphong.blogspot.com 24/6/2012)  
 
 Vi tính/ vi mô, hay vi gì đi nữa thì người đời hễ đụng chuyện, là cứ ca và cứ hát 
những lời rằng: 
 
“Anh giờ đây như là chim  
Rã rời cánh biết bay phương trời nào  
Em giờ đây như cành hoa  
Trót tả tơi đón đưa ngọn gió nào.” 
(Hoàng Nguyên – bđd) 
 

“Anh giờ đây”, như chim rã cánh. “Em giờ này”, như hoa tả tơi đón ngọn gió. 
Ngọn gió hay vẫy chào bầy chim bay phương nao, là tâm trạng của nghệ sĩ ngoài đời, 
nay cứ hát. Nhà Đạo lúc này cũng có tâm trạng hệt như thế. Và, như thể chim loài, gió 
ngọn vẫn chào vẫn đón hết mọi người ở mười phương/tám hướng, rất thân quen. 

http://www.giadinhanphong.blogspot.com/


Những phương và hướng, cứ dồn dập chuyện “chẳng đặng đừng” khiến người người 
phải suy tư/nghĩ ngợi, thấy cũng ngại. Ngại nhất, là chuyện thời thượng xảy đến, bấy 
lâu nay. 

Chuyện lâu nay, hôm này, còn là chuyện xảy đến để ta bàn thêm cho rõ. Rõ như 
ban ngày, là chuyện thế này: 

 
“Thập niên ’60 ở Hoa Kỳ, điều dễ thấy như ban ngày, là thế này: cứ 100 người 

Mỹ sống ở đời thường, thì có đến 80 người đều đã hoặc đang có vợ. Thế nhưng, thống 
kê mới đây cho thấy, con số ấy này hiện suy giảm chỉ còn 52% thôi. Đó là con số thấp 
nhất trong năm 2009. Tìm hiểu lý do dẫn đến chuyện như thế, nhiều người thấy lý do là 
vì số người ly dị ở Mỹ nay lên rất cao. Thêm vào đó, người ta lại đã thay đổi thái độ về 
chuyện “tiền dâm hậu thú” mất rồi. Lại nữa, phản ứng của xã hội đối với chuyện ly 
thân/ly dị, nay dễ chấp nhận. Lại đến chuyện sinh con đẻ cái không cần có cha mẹ ruột 
hoặc chuyện người mẹ đơn chiếc một mình nuôi con nay tràn lan, rộng khắp. Cả đến 
thái độ như từ từ mới tính chuyện lập chuyện gia đình đã thành phổ biến, ở huyện. 
Ngoài ra, lý do tài chánh kinh tế cũng tiếp tay tạo thành duyên cớ, khó cãi tranh. 

Nhưng, thái độ của người Công giáo trước viễn tượng đó ra sao? Có thay đổi gì 
không? Trả lời vấn nạn này, trên bản tường trình mang tên “Vị Khách Ngày Của Chúa” 
phát hành vào năm ngoái 2010, tác giả Mark M. Gray thuộc Trung tâm Nghiên cứu về 
Nếp sống Tông đồ Mục vụ của Giáo dân chuyên nghiên cứu/khảo sát về cuộc sống của 
người Mỹ tính từ năm 1972 đến 2010 cho thấy: số người chịu làm đám cưới trong nhà 
thờ nay giảm sút đến 60%, dù con số người Công giáo nói chung ở Mỹ lại đã gia tăng 
lên đến 17 triệu người. Tỷ lệ người Công giáo có gia đình cũng sụt giảm từ 79% năm 
1972, xuống còn 53% năm 2010. Cũng trong thời gian này, số người Công giáo tái giá 
mà không cần chờ quyết định của toà án Giáo hội cho phép huỷ bỏ hôn nhân cũ tiếp tục 
dâng cao.  

Vấn đề là, làm thế nào để lật ngược khuynh hướng đang trấn áp như thế để có 
lợi cho cá nhân mỗi người có mặt trong đó và cho cả xã hội, nói chung nữa? 

Tình thật mà nói, chủ trương “một vợ một chồng”, cũng như hôn nhân giữa người 
khác phái sống mãi một đời, có khả năng sinh con đẻ cái, vẫn là lý tưởng để giáo hội có 
cớ mà vui mừng. Nhưng, thông điệp Giáo hội đưa ra về chuyện hôn nhân một vợ một 
chồng ăn đời ở kiếp với nhau mãn đời chừng như nay rơi vào sa mạc im ắng lắm. Ai 
cũng hiểu cũng biết đến giáo huấn của Hội thánh về lòng đạo giúp mình sống đời dục 
tình và hôn nhân cho phải lẽ vẫn bị nhiều người Công giáo nghi ngại hoặc lờ tịt. Cả 
chuyện ngăn cấm ngừa thai theo phương pháp nhân tạo cũng bị hầu như 90% các cặp 
phối ngẫu người Công giáo bác bỏ. Chừng như đa phần người Công giáo còn lựa chọn 
làm đám cưới ở nhà thờ, lại chung sống với nhau trước khi cưới. 

Ngày nay, Giáo hội đáp trả ra sao về mục vụ và tín lý trước cảnh tượng người 
Công giáo nói riêng, nay thôi không còn nghe theo và thực hiện giáo huấn của hội thánh 
nữa? Thật khó mà đoán được rằng giáo huấn này có thay đổi không trong tương lai rất 
gần? Điều này khiến những người lâu nay bất đồng về mặt lương tâm đang sống trong 
tình trạng như có sự chia cách về niềm tin, khiến họ xa dần các phép bí tích, đặc biệt là 
bí tích xá giải. Và, chuyện nghi ngờ về giáo huấn của Hội thánh, nói chung, xem ra cũng 
trên đà gia tăng. Thừa biết con dân mình nay có động thái chia cách tách bạch về lập 
trường sống, Hội thánh đã thấy khó mà đưa ra lý lẽ nào khả dĩ thuyết phục được mọi 
người hài lòng để được ân huệ Chúa ban ngang qua hôn nhân. Không thuyết phục được 
người siêng chăm đi nhà thờ nhà thánh đã thành chuyện, còn chuyện khác nữa, là: 
thông điệp do Hội thánh đưa ra, sẽ khó lòng tạo ảnh hưởng lên văn hoá nói chung.” (x. 
A Modus Vivendi? Sex, Marriage & the Church, http://commonwealmagazine.org ngày 
29/12/2011) 
 



 Thế đó là nhận định của một học giả thuộc loại tầm cỡ, ở trời Tây Âu/Mỹ rất 
Cambridge. Nhận định của ông, nếu đưa vào đời có thơ và có nhạc, hẳn nhiều người sẽ 
lại hát những ca từ, như sau: 
 
“Mình nào ngờ, tình rơi như lá rơi.  
Người tình đầy, vòng tay ôm quá lơi.  
Để giờ này một người khóc đêm thâu,  
Một người nén cơn đau, nghe mưa mà cúi đầu.  
Thế là hết, nước trôi qua cầu.  
Đã chìm sâu những tháng ngày đắm mê.  
Thôi đành quên, những tiếng yêu đầu  
Những lời yêu ấy, nay đã quá xa.” 
(Hoàng Nguyên – Bđd) 
 

Thật ra, như thế đó đâu có là “Nước trôi qua cầu”, cũng chẳng là “tiếng yêu đầu”, 
“lời yêu ấy nay đã quá xa.” Bởi, những “lời yêu ấy” hay “câu ca này” vẫn cứ là tình tự 
của những người sống đời thường vẫn rất mực. Bởi, lời yêu thương đích thực, phải có 
cuộc sống như lời của thánh nhân nhà Đạo từng quả quyết, rất như sau: 

 
”Tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa,  
vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ.  
Tâm trí họ đã ra tối tăm,  
họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa ban,  
vì lòng chai dạ đá khiến họ trở nên dốt nát.  
Họ đã mất ý thức nên đã buông thả,  
sống phóng đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ.  
Còn anh em,  
anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu;  
ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu  
và được dạy dỗ theo tinh thần của Người,  
đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu.  
Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa,  
là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối,  
anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,  
và phải mặc lấy con người mới,  
là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa  
để thật sự sống công chính và thánh thiện.” 
(Êp 4: 18-25)  
 
 Cuối cùng thì, tất cả rồi cũng sống. Nhưng, sống có như lời dạy ở trên hay 
không, đó mới là vấn đề. Sống, như được dạy từ năm trước, kiếp trước. Có trước có 
sau, cũng rất hậu. Sống có trước có sau, là sống xứng đáng như một “Kitô-khác”. Là, 
sống như người được dạy theo tinh thần của Đức Kitô, suốt một đời. Sống xứng đáng 
như người đời, ở ngoài đời vẫn từng hát: 
 

 “Nẻo đường cũ giăng đầy mưa  
Khuất mù lối khiến nên tình đành lỡ  
Ta giờ đây như rừng thu  
Nắng liệm với chiếc lá vàng cuối mùa.”   
(Hoàng Nguyên – bđd) 

 



 Sống như người được dạy dỗ, ở nhà Đạo, là sống có diện mạo của Đức Kitô 
phản ánh trong đời sống. Là, sống có tình, có lý đúng nghĩa nhân bản, chứ không là 
sống theo thời, rất đua đòi. Sống đời người nhà Đạo có tình có lý, có cả luân lý, đạo đức 
là sống không hổ thẹn với lương tâm. Sống có lương tâm, là sống cuộc đời năng nổ 
nhưng bình dị, mẫn cán, chẳng ai chê. 
 Nói nôm na, thì sống cuộc đời bình dị con nhà có Đạo, là sống mà không sợ 
người khác chê cười. Dù đôi lúc người mình cũng có những động thái khá là kỳ quặc, 
như truyện kể nước người có giai thoại rất như sau, coi như để minh hoạ cho một cuộc 
sống trầm lắng, bình dị, yên ổn, từ tựa câu truyện vui ở bên dưới: 
 
“Truyện xảy ra tại sảnh đường toà thị chính ở San Francisco, bang California Mỹ hôm ấy 
như sau:  

  -Người kế tiếp, xin mời. 
  -Chào cán bộ. Chúng tôi muốn xin giấy chứng hôn nhân, được không ạ? 
  -Hai anh tên gì? 
  -Dạ, chúng tôi là Văn Nhân và Nhân Văn, cùng họ Nguyễn. 
  -Cùng họ sao? Thế, có liên hệ bà con không? 
  -Dạ, chúng tôi là anh em ruột. 
  -Anh em ruột sao lại lấy nhau? 
 -Dạ, thế không được sao? Cán bộ vẫn cấp giấy chứng cho người cùng phái tính chứ?   
  -Đúng. Cả ngàn người, nhưng chẳng ai là anh em. Anh em lấy nhau là chuyện 

vô luân.   
  -Vô luân ư? Bọn tôi có đồng tính luyến ái đâu mà gọi là vô luân! 
  -Không đồng tính luyến ái, sao đòi cưới nhau? 
 -Thưa, bọn tôi làm thế vì lý do tài chánh. Nhưng thực sư thương yêu nhau, chứ chẳng có 

ý đồ nào khác. 
 -Chính phủ cấp giấy chứng hôn nhân cho các cặp đồng tính luyến ái nam hoặc nữ bị 

luật lệ từ chối cơ hội đồng đều. Các anh không là anh em đồng tính luyến ái, vẫn có thể 
lấy phụ nữ làm vợ được mà. 

 -Xin cho tôi nói. Người đồng tính có quyền lấy phụ nữ làm vợ như bọn tôi, điều đó ai 
cũng biết. Nhưng, bọn tôi thẳng thắn nạp đơn, đâu có nghĩa là bọn tôi muốn lấy phụ nữ 
làm vợ. Tôi chỉ muốn cưới mỗi Văn Nhân thôi. 

 -Còn tôi, chỉ muốn cưới Nhân Văn thôi. Phải chăng như thế là cán bộ kỳ thị người không 
phải là đồng tính luyến ái chứ gì?      

 -Thôi được. Thôi được. Tôi cấp cho các anh giấy ấy. Nào, mời người kế tiếp! 
 -Dạ. Chúng tôi đến đây xin cưới nhau và muốn nhận giấy chứng hôn nhân. 
 -Các người tên gì? 
 -Nguyễn Công Khai, Lý Thị Chứng, Đặng Đình Ban và Bùi Thị Nạc.  
 -Ơ kìa? Ai lấy ai thế này? 
 -Bọn tôi tất cả đều muốn lấy nhau. 
 -Ấy ấy! Như thế nghĩa là thế nào? Lấy cả bốn người hay sao? 
 -Đúng. Cán bộ biết đấy. Bọn tôi đều lưỡng tính. Tôi yêu Thị Chứng và Đình Ban, Thị 

Chứng cũng yêu tôi và yêu Thị Nạc. Thị Nạc lại cũng yêu Đình Ban và Thị Chứng; và 
Đình Ban yêu luôn Thị Nạc và lẫn tôi nữa. Chúng tôi cùng muốn lấy nhau. Có như thế 
mới chứng tỏ là chúng tôi chọn phái tính nào thích hợp trong hôn nhân. 

 -Ấy nhưng mà, đây chỉ cấp giấy chứng hôn nhân cho người đồng tính luyến ái mà thôi. 
 -Nếu thế thì, cán bộ kỳ thị người khác tính phái nhưng lại yêu nhau có phải không? 
 -Không phải. Ý nói thế này: truyền thống hôn nhân chỉ có nghĩa cho từng cặp một thôi.      
 -Thế là cán bộ cũng đứng trên quan điểm truyền thống của cha ông sao? 
 -Ý tôi nói, là quý vị phải vẽ cho mình một đường hướng truyền thống thôi. 



 -Ai nói vậy cán bộ? Không ai có quyền giới hạn hôn nhân chỉ cho từng cặp mà thôi. 
Càng nhiều cặp càng tốt. Nhưng thôi, bọn tôi đến đây để đòi quyền lợi đồng đều! Thị 
trưởng của chúng ta chả nói là hiến pháp bảo đảm luật pháp bảo vệ mọi người đồng đều 
sao? Cán bộ phải cấp giấy chứng hôn nhân cho chúng tôi mới đúng. 

 -Thôi được. Thôi được. Mời người kế tiếp. 
 -Xin chào cán bộ. Tôi muốn xin giấy chứng hôn nhân. 
 -Cho ai? 
 -Cho tôi là Đặng Quyết Liệt.  
 -Còn người mà anh muốn cưới đâu rồi? 
 -Chỉ mình tôi. Chẳng có ai là người kia hết. Tôi chỉ cưới mỗi mình tôi mà thôi. 
 -Cưới chính mình? Thật ra, ý anh muốn nói gì?  
 -Tôi mới vừa nói xong. Bác sĩ trị tâm thần bảo rằng: trong tôi có hai con người. Vậy nên 

tôi muốn cưới người thứ hai kia thôi. Làm như thế tôi đòi được tiền thuế nhà trả cho hai 
người. 

 -Vậy sao? Nếu thế, tôi nghỉ không làm nữa. Các anh chỉ muốn vấy bẩn hôn nhân thôi!” 
 

Vấy bẩn hôn nhân theo truyền thống ư? Phải chăng đó là chuyện nực cười, ở 
đời người?  không? Hôn nhân hay đời người, vẫn trân trọng mọi truyền thống dù có sai 
lầm. Vấy hay không vấy, bẩn hay sạch, đời người vẫn cứ là thế. Đã nào sai chậy dù một 
chấm phết.  Càng không thể đổi thay chỉ một sớm một chiều, rất khôn nguôi. 

Nghĩ thế, nên bần đạo lại mời bạn và mời tôi về với thi ca/âm nhạc mà nghe hát, 
những lời như:  

 
  “Khóc mà chi, yêu thương qua rồi, 

Than mà chi, có ngăn được xót xa. 
Tiếc mà chi, những phút bên người, 
Thương mà chi, nhắc chi chuyện đã qua.” 
(Hoàng Nguyên – bđd) 

 
 Bởi, có khóc thương “chuyện đã qua” cũng chẳng “ngăn được xót xa”. Chi bằng, 
ta cứ về ao ta mà thưởng ngoạn điều hay lẽ phải của cuộc đời. Rất đáng yêu. Cũng 
chẳng thiếu một điều gì.  
 
 Trần Ngọc Mười Hai 
 Không than và cũng chẳng khóc 
 dù đời nhiều xót thương. 
 Vẫn hy vọng nhiều 

như Thày mình đã hứa. 
  
 

40. “Sáng Chủ nhật đẹp, trời trong nắng mai,”  
“Tiếng chim ca đùa, làm vui thú thêm. 

Ôi! Chủ nhật đem tình yêu đến với nguời.” 
 (Daniel Boone – Lời Việt: Sưu tầm) 

 
(Ga 13: 34-35) 
 

Không hiểu sao, mỗi khi nghe ai đó cất tiếng hát vang nhạc bản này, không biết 
tại sao trong tôi vẫn thấy nhiều điều khá lấn cấn. Lấn cấn nhất, là: cụm từ mà nhà thơ 
dịch từ nhóm chữ “Beautiful Sunday” của Daniel Boone ra như thế? Dịch giả nhà mình 



sao không dùng tiếng “Chúa nhật” thay cho “Chủ nhật” giống người thường ở huyện vẫn 
cứ bảo: “Ngày đẹp trời”, “trong nắng mai” là quà tặng Chúa ban, chứ đâu do ông 
“chủ”/bà “chủ” nào đó cho công nhân/thợ thuyền nghỉ, để rồi đám thợ của ông/của bà sẽ 
gọi ngày ấy là ngày của chủ, tức “chủ nhật buồn”, rất lấn cấn với dân con nhà Đạo?  

 
Thêm một lấn cấn khác, là: nỗi buồn “chủ nhật”, tức buồn bã ngày của “chủ nhân 

ông” khiến nhiều người nay không còn thấy vui như trước. Không thấy vui, như ai đó có 
viết ở đoạn sau đây: 

 
“Tôi hát trong ca đoàn ở Giáo Xứ Mỹ, giữ một chức rất quan trọng không thể 

thiếu: quét rác gác đàn và chuẩn bị sách vở. Ai cũng yêu mến nài nỉ tôi hát solo, nhưng 
tôi không dám mang chuông rè đánh xứ người. Dù ở Mỹ hơn hai chục năm, nhưng lỡ ăn 
nước mắm quê hương nên tiếng hát của tôi có chất giọng con bìm bịp gọi lục bình lững 
lờ trôi theo con nước ven sông quê ngoại: đục buồn ảm đạm, cứ lục cục trong cổ họng… 
Có người hỏi: “Sao giọng anh buồn thế ?” Tôi có dịp ca “cải lương” nửa đùa nửa thật: “Vì 
tận đáy sâu trong lòng tôi có một khối u buồn: nước mất nhà tan đành nương thân xứ 
người… 

“Tuần vừa qua, sau Lễ vọng Phục Sinh, anh ca trưởng dẫn cả nhóm ra quán bồi 
dưỡng cho bõ tháng ngày vất vả tập luyện. Ngồi kế tôi là một em giúp lễ tuổi chừng 13, 
thấy mặt mày sáng sủa, dáng nhanh nhẹn tôi hỏi: “Có bao giờ em nghĩ rằng một ngày 
nào đó mình sẽ trở thành Linh Mục không?” Cậu bé nhún vai le lưỡi. Tôi thấy hơi buồn. 

Tôi hỏi bà dì ruột ngồi kế bên cậu: “Chắc bà cũng muốn em trở thành Linh Mục 
chứ?” Người dì ruột phán một câu chắc nịch: “Bố tôi bảo mày làm gì thì làm, chứ đừng 
bao giờ làm Nữ Tu…” Tôi hụt hẫng và rất buồn…” (x. Người Tôi Tớ Vô Dụng, Boston 
4/2012 Ephata ViệtNam số 506 Chúa Nhật 22.4.2012, tr.20) 
 

Bần đạo nghe truyện ở trên thấy cũng buồn, nhưng nghĩ lại đâu cứ phải linh mục 
mới là người đáp trả lời mời của Đức Chúa. Có nhiều vai trò không kém quan trọng và 
cũng thực thi sứ vụ Chúa giao phó, đó là vai trò của Thừa Tác Viên. Nghĩ thế rồi, bần 
đạo bèn quay về lập trường của đấng bậc trổi trang ở Sydney vốn có tư tưởng khá 
“cứng” về công việc thừa-tác cũng rất Đạo, như sau: 

 
“Chức năng của “Thừa-tác-viên”, ta hiểu là của giáo dân có nhiệm vụ khác nhau 

ở Tiệc Thánh Thể, là để giúp người tham dự thêm lòng sốt sắng, long trọng. Trước nhất, 
là vai trò của thừa-tác-viên giúp lễ.  
 Năm 1973, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục có ra tông thư “Motu proprio” có tựa 
đề “Ministeria quaedam” trong đó ngài đề cập đến “sứ vụ” thừa-tác giúp lễ, đọc sách 
thánh, trừ quỷ và giữ cửa, chuẩn bị cho chức thánh linh mục. 
 Việc giúp lễ và đọc sách thánh, có thể giao cho giáo dân nay Giáo hội vẫn còn 
giữ và gọi đó là công việc “thừa tác”. Hơn nữa, cất nhắc các chức sắc này nay là định 
chế chứ không phải là “tấn phong”, như khi trước nữa.  
 Tông thư của Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ Lục cũng nói: “Sứ vụ của Thừa-tác-
viên giúp lễ được đặt ra là để giúp phó-tế và để các vị hợp tác với linh mục chủ tế trong 
thánh lễ, đặc biệt còn cho phép các vị này được trao Mình Thánh Chúa với tư cách 
“thừa-tác-viên đặc biệt” khi thừa-tác thánh thể vắng mặt vì bị ốm hoặc vì lý do tuổi tác, 
hoặc bị ngăn trở này khác như điều 845 Luật Phụng vụ nói đến.” (xem Tông thư ở trên 
đoạn #6) 
 Hơn nữa, thừa-tác-viên Thánh-thể ngoại lệ được gọi đến chỉ để làm công việc 
thừa-tác trong trường hợp linh mục chủ tế bị ngăn trở do sức khoẻ, tuổi tác hoặc lý do 
nào khác cũng chính đáng; hoặc khi giáo dân lên rước lễ đông quá, cần có thêm người 
trao Mình thánh để thánh lễ không kéo dài ngoài dự trù. Tuy thế, việc này chỉ nên làm 



trong thời gian ngắn thôi tuỳ hoàn cảnh và văn hoá của mỗi nơi.“ (trích Tông thư 
Redemptionis sacramentum đoạn 158) (xem Lm John Flader, Question Time, The 
Catholic Weekly ngày 20.02.2012 tr.10). 
 
 Phụng vụ Đạo Chúa, vẫn như thế. Như thế và như thể hơi bị “cứng”, một chút 
thôi. Chí ít, là khi số người “đi lễ” nhà thờ ở trời Tây độ này đà sút giảm, đâu cần nhiều 
người thực thi việc thừa-tác rất thánh, nơi Giáo hội! Có chăng, cũng chỉ xảy ra ở xứ 
miền nào đó, thôi.      
       
 Nói “cứng” theo đúng luật và lệ, là nói không khác thế vậy là mấy. Tuy nhiên, nói 
theo kiểu người đời ở đời người về niềm vui/nỗi buồn “ngày của Chúa” là nói giọng rất 
“Tây” có ý nhạc, sau đây: 
 
 “Sáng chủ nhật đẹp, người yêu đến chơi, 
  với đôi môi hồng, nàng sẽ hát ca: 
 Ôi! Chủ nhật, tô đẹp thêm đôi mắt nàng. 
 Hà! Ha! Há! Tiếng em đùa tươi cười 
 Nhìn say đắm, mãi …mãi… trong tình yêu đầu. 
 Nhìn em biết, nói! nói! bao lời cho vừa 
 Ôi! Ta sẽ nguyền kề vai nhau suốt đời.” 
 (Daniel Boone – Beautiful Sunday) 
 
 Chả biết sao, Đạo mình cứ đòi bản quyền tác giả ở cụm từ “Chúa” Nhật, mà 
không vui. Vui sao được, khi đấng bậc mình chỉ phán và bảo những luật và luật, mà 
thôi. Trong khi âm nhạc mình, lại chỉ hát với ca những điều vui, như: “tiếng em đùa tươi 
cười”, rồi còn bảo: “sẽ nguyền kề vai suốt đời”, thế mới vui.  
 
 Thực thi công cuộc thừa tác ngày của Chúa, ở Tiệc Thánh, bần đạo đây chẳng 
là thầy tư/thày sáu bao giờ đâu, thế mà cũng được linh mục chủ tế mượn/nhờ làm thừa-
tác-viên đọc sách và trao Mình Chúa, có lần lại còn được yêu cầu san sẻ Lời Chúa với 
bà con ở nhà thờ nhỏ có buổi lễ cũng khá lớn. Như thế thì, làm thừa-tác-viên cho Hội-
thánh, là để chung vui cùng các thánh ở Tiệc Thánh, rất phụng vụ. 
 
 Tuy nhiên, các thánh lâu nay dù quá vãng, đâu thấy buồn. Chỉ buồn một nỗi, có 
mỗi chuyện là: người đi Đạo hôm nay không định giá đúng mức tính sử học, vai trò và 
thành tựu mà các thừa-tác-viên khi xưa từng thực hiện. Thế nên, có đấng bậc nhà mình 
từng để nhiều giờ ra mà tìm hiểu lịch sử Đạo Chúa, thấy có điều khá “lấn cấn” nơi tâm 
tình người nhà Đạo, về việc này. 
 
 Cũng thế, nay bần đạo đề nghị bạn/đề nghị tôi, ta bỏ ra ba phút ngắn ngủi để về 
với lịch sử thánh thiêng hầu tìm hiểu chức-năng lành thánh mà nhiều vị quên đi, hoặc 
chẳng biết. Nói nôm na, thì: ta cũng nên điểm qua tình hình người mình nhận xét khá 
chính xác về lịch sử và/hoặc vai trò của một số thừa-tác-viên nữ tên là Maria 
Magđalêna, có lý lịch như sau:  
 

“Trong số các thừa tác-viên nam/nữ có vai trò nổi bật và chỗ đứng hàng đầu vào 
thời Chúa sống phải kể đến Maria Mađalêna. Nhiều người vẫn cứ hỏi: chị ta là ai? Là, 
đồ đệ gần gũi Chúa hay người nữ phạm lỗi nay hối cải? Có chăng, vào thời trước, chiến 
dịch bôi nhọ tên tuổi bằng cách chuyển vai trò thừa tác viên gần gũi Chúa thành người 
nữ lỗi phạm, nay cải hối? 



    “Lâu nay, ta nghe rất nhiều truyện kể về Chị là một trong số các tín hữu theo 
chân Chúa, và ngay đến nghệ thuật  cũng vẽ lên chân dung Chị như kẻ tội phạm, người 
nữ dâm dục chuyên khêu gợi đến độ coi Chị như gái điếm lúc nào cũng mang bên mình 
hũ dầu thơm, để bôi/xức. 

“Tin Mừng thánh Luca đoạn 7 kể rất rõ về “bữa ăn tại nhà một Biệt Phái có mời 
Chúa đến dùng. Lúc ấy, lại có một phụ nữ, người tội lỗi (tức gái điếm trong châu thành) 
cũng xà tới mang theo bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị có cử chỉ khiếm nhã, thực 
hiện những động tác như nghi thức lạ, là: sờ chạm chân Ngài là nam giới (một việc chỉ 
được phép làm với cha hoặc chồng mình thôi). Chị xả dầu vào chân Ngài, xoã tóc trên 
đầu lau khô dầu ấy, khiến mọi người kinh ngạc trước hành xử khiếm nhã….” Nhưng Đức 
Giêsu kể lại chuyện ấy và biến nó thành một dẫn chứng cổ điển về tính hiếu khách. 

“Các thánh tổ phụ trong Giáo hội tìm hiểu nhiều về trình thuật này và khẳng định 
rằng Maria Magđalêna chính là người nữ lăng loàn đổ dầu thơm lên chân Chúa và cũng 
là nữ phụ bị bắt quả tang đã ngoại tình, là một. Nhưng vấn đề là: làm sao các tổ phụ lại 
có được nối kết ấy. Bởi, cho đến giờ này vẫn có điều gì đó rất mù mờ về những bối cảnh 
mà Tin Mừng thánh Luca kể. 

“Thật ra, “Maria” là tên gọi của rất nhiều phụ nữ trong dân Do thái vào thế kỷ đầu 
(ta biết được chuyện này là nhờ các hình/chữ khắc trên vài hài cốt ở Giêrusalem). Ngay 
Tân Ước cũng nhắc đến nhiều vị tên Maria. Trong đó, có Maria Mẹ Đức Giêsu, Maria mẹ 
của thánh Giuđa, Maria chị Martha và Lazarô; lại cũng có Maria xức dầu lên chân Chúa 
trong Tin Mừng thánh Gioan và Maria Mađalêna. Thật khó mà giữ được sổ bộ các Maria 
khác nhau như thế. Ngay sau đoạn kể về chuyện đổ dầu vào chân do một người tội lỗi 
làm, thánh Luca lại cũng nói đến tên của Maria Mađalêna, nhưng thánh sử lại không nói 
rõ người nữ phụ trong truyện kể có là Maria Mađalêna không.  

“Ở đoạn khác, thánh Luca cũng lại kể truyện Đức Giêsu tống khứ bẩy ác thần ra 
khỏi người của Maria Mađalên, nên các thánh tổ phụ Giáo hội bèn chú giải coi đó như “7 
mối tội đầu” rất trọng. Thế nên, nối kết trên bị tắc nghẽn ở đó. 

“Tin Mừng thánh Gioan, lại cũng kể về nữ phụ ngoại tình không ghi rõ tên tuổi 
được đem đến với Chúa. Cuối cùng, Chúa phán hỏi: ai trong số những người có mặt lúc 
đó không có tội hãy ném đá trước đi… Và thánh sử cũng không nói rõ nữ phụ ấy có là 
Maria Mađalêna hay không. Ở đoạn khác, thánh Gioan lại cũng kể về chuyện Đức Giêsu 
được một nữ phụ tên là Maria thuộc làng Bêtania xức dầu thơm lên chân Ngài. Nhưng 
chắc hẳn nữ phụ này không phải là Maria Mađalêna. 

Sở dĩ có chuyện Hội thánh khi trước đặt tên cho nữ phụ tội lỗi đã hối cải là Maria 
Mađalêna là do từ bài giảng ở Rôma năm 591 trong đó Đức Giáo Hoàng Grêgôria Cả, 
giảng như thế. Ngài thẩm định rằng Maria Mađalêna chính là người nữ phụ ngoại tình đã 
cải hối. Truyền thống Giáo hội bèn tin vào đó rồi cứ thế cả ngàn năm sau vẫn cứ giảng 
rao như thế ở nhà thờ; kết quả là điều này lại đã đi vào với nghệ thuật cao cả và lịch sử 
tệ hại. Đây chính là sự hài hoà giữa các bản văn kết tội người nào đó hành nghề đĩ 
điếm. 

Tiếng Anh có cụm từ “maudlin” được phiên âm và diễn nghĩa lấy từ tên 
“Magdalen”, để chỉ thái độ tình cảm sướt mướt. Thế nhưng, chuyện phỏng đoán này lại 
khác hẳn những gì mọi người thấy ghi rõ trong Tin Mừng.Ở Tin Mừng, các thánh sử nói 
rõ Maria Mađalêna cùng đi với Chúa trong mọi hành trình. Chị còn ở lại với Ngài cho đến 
phút cuối trên đồi Canvariô, và cũng Chị chính là nữ phụ đầu tiên đến mộ phần của 
Chúa vào sáng Chúa Nhật cốt để lau sạch thi hài  Ngài bèn chứng kiến sự lạ đến độ khi 
Chị quay liền thấy Đức Giêsu “đứng” ngay đó (mà theo tiếng HyLạp có nghĩa là “trỗi 
dậy”). Chị lại là người đầu tiên thông báo tin vui Phục sinh, thôi. 

Còn nữa, lại cũng theo cung cách diễn giải khác biệt, trong tài liệu lần đầu phát 
hiện ở Cairô năm 1896 –một cổ bản bằng da có từ thế kỷ thứ 5, được gọi là “Tin Mừng 
theo Maria” Maria này đích thực là Maria Mađalên. Trong Tin Mừng này có 4 trang còn 



nguyên vẹn, trong đó nói Maria Madalêna là thủ lãnh của toàn nhóm tông đồ và các 
trang đó cho thấy một lối hiểu biết rất khác về lời dạy của Đức Giêsu. 

Chuyện rõ ràng, là: Hội thánh thời tiên khởi vẫn muốn loại trừ vai trò rất thực của 
Maria Mađalêna và để làm chuyện này, dứt khoát phải bôi nhọ hoặc bêu xấu tên tuổi 
của Chị và coi chị như người gái điềm đã hoàn tục. 

Còn câu hỏi: đâu là lý lịch thực thụ của nữ phụ người Do thái này? 
Để trả lời, thì:” tên tuổi của Chị được qui chiếu ở cả 4 Tin Mừng dưới danh xưng 

‘Maria Mađalêna’. Theo tiếng Do thái và Aram cùng nghĩa tương đương bên tiếng Hy 
Lạp, thì tên của Chị được tả như ‘người làm đẹp đầu tóc’ mà thời nay ta gọi là ‘thợ làm 
đầu’ 

Ngoài ra, thị trấn Magđala ở vùng phía Tân miền cận duyên vùng biển Galilê, 
cách xa thị trấn Caphanaum chừng hai tiếng đồng hồ. Đây là làng đánh cá nhỏ, chứ 
không phải là chốn thị thành lịch lãm hoặc sinh tươi, mà chỉ là nơi được dùng để phơi cá. 
Theo tiếng Aram, thì Magđala chỉ có nghĩa như ‘cái tháp’, mà thôi. 

Thành ngữ “thuộc” Magđala ở đây cũng bất thường. Phụ nữ nào có chồng 
thưòng được gọi tên chồng như thể Maria “thuộc về”chồng chứ không phải xứ miền, thị 
trấn. Điều này cho thấy thì có thể là Chị chưa lập gia đình và cũng không có con.  

Xã hội Do thái phân biệt rõ ràng chức năng và vai trò của nam nhân lẫn nữ phụ. 
Ở đền thờ, phụ nữ ngồi ở khu vực dành riêng cho các chị, không ai được bén mảng vào 
“khu vực của tư tế”, tức nơi tế lễ. Nói chung, thì phụ nữ chủ yếu ở nhà lo việc nội trợ còn 
nam nhân mới là người ra ngoài sinh hoạt công khai. 

Đức Giêsu không mấy quan tâm về những chuyện ấy hoặc Ngài từng bẻ gẫy qui 
định này. Tin Mừng thánh Luca có nói đến các nữ phụ như “Maria Mađalêna, Gioanna, 
Susanna cùng nữ phụ khác đã dùng của cải mình mà trợ giúp Ngài.” (Lc 8: 3) Điều này 
có nghĩa: các Chị sống độc lập với gia đình mình và cũng khá giả, dù thánh sử không 
muốn nói là sung túc. Nói cho đúng, các Chị là những vị có thực chất; có thể, các Chị 
cũng đã thừa hưởng hồi môn của gia đình. Xem ra, các Chị là những người từng theo 
chân Chúa và gia nhập nhóm ‘thừa tác viên’ đắc lực. Tác giả Carolyn Osiek giả thiết, là: 
Chị Maria Mađalêna có thể đã goá chồng, nên thừa hưởng gia tài nào đó sau khi chồng 
mất. 

Đức Giêsu là Đấng Chữa Lành/trừ quỷ trong vùng Biển Hồ. Thế nên, trường hợp 
Maria Mađalêna đã bị ‘7 quỷ dữ ám hại’, nên Ngài xin Chúa Cha và nhân danh Cha Ngài 
cho phép tống khứ ðám quỷ ấy ra khỏi Chị. Chuyện này sẽ không thể xảy ra, nếu ngýời 
ðýợc chữa lại không tin týởng vào quyền nãng dũng mãnh của Đấng Chữa lành hết mọi 
chuyện. Và có thể, đây cũng là bước đầu của niềm tin giữa Maria Mađalêna và Đức 
Giêsu. Kết quả là, Chị đã trở thành người theo chân Chúa rất đắc lực và sốt sắng, mà 
nay ta gọi là ‘thừa-tác-viên’ trong Hội thánh. 

Có điều là, giới phụ nữ sinh hoạt trong nhóm nhỏ của Đức Giêsu chẳng khi nào 
được gọi là ‘đồ đệ’ bao giờ hết. Để hiểu rõ điều này, có giải thích là cụm từ ‘đồ đệ’ bên 
tiếng Do thái gọi là “talmid” còn tiếng Aram gọi là “talmida” là từ ngữ không có giống cái. 
Bên tiếng Aram, ‘đồ-đệ-nữ’ lại có nghĩa khác hẳn ‘nam-nhân môn-đồ’. Với cộng đoàn 
thánh Phaolô, nữ giới luôn bình đẳng với nam nhân. Các Chị vẫn nguyện cầu, san sẻ 
mọi công tác phụng vụ và công việc của ngôn sứ nữa.” (xem Kevin O’Shea CSsR, 
Critical Studies of Women Linked With Jesus, tài liệu giảng huấn tại           
Đại Học Công giáo Sydney tháng 5/2011, xem thêm James Martin, Who was Mary of 
Magdala? America Magazine July 22/2011 và các bài viết của Jane Schaberg, The 
Resurrection of Mary Magdalene, Elizabeth Schussler Fiorenza, In Memory of Her.) 
 
 Nói gì thì nói, có nói theo hoặc đúng như truyền thống của Giáo hội hoặc theo 
các bậc thày giảng dạy về lịch sự Hội thánh, vẫn là tuỳ động thái của mỗi người. Chí ít, 
là những vị nay rất khá về sử học, ngữ học hoặc Thánh Kinh học thời bây giờ. Đọc gì thì 



đọc, cũng vẫn là đọc để tìm hiểu về tính rất thực theo nhận thức của người thời đại vẫn 
tin vào Chúa cách hăng say, nhưng vẫn theo khuôn thước khoa học và sử học và đồng 
đều về giới tính, mới có giá trị.  
 

Ngoài ra, tất cả còn có vấn đề của niềm tin. Nói và đọc, chỉ để tìm hiểu rõ hơn rồi 
còn tin. Tin, Chúa Thánh Thần vẫn soi sáng để người người hiểu Đức Giêsu Kitô luôn là 
Thần Tượng của niềm tin chính đáng. Ngài là Thần Thiêng rất Chúa mà ta không cần 
phải đúc tượng. Bởi, có là tượng hoặc ảnh hình về Ngài chắc hẳn có giới hạn trong khi 
Thiên Chúa là vô hạn, và đồng thời vẫn có các thánh đồng hành với Ngài vẫn rao truyền 
niềm tin Thiên Chúa là Cha, qua nhiều cách thức. Và Chúa vẫn dùng mọi người, mọi 
đấng thánh cũng như kẻ phàm đầy lỗi tội để Danh Ngài được rạng sáng. Chói ngời. Vấn 
đề là: ta làm được gì để Danh Ngài cứ thế mà rạng sáng. Có làm được như thừa-tác-
viên nữ bị coi là người tội lỗi nay cải hối hay không, thế thôi.      

   
Để Danh Cha rạng sáng, cũng nên dùng lời ca của người ở ngoài vẫn hát lên lời 

chúc tụng: 
 
“Tình yêu đến, đến, đến đến trong lònh đôi mình. 
Người yêu hỡi, nhớ nhớ đến tình yêu chủ nhật. 
Ôi! Ô Ồ, ta đến cùng 
vui tình yêu trong nắng đẹp.” 
(Daniel Boone – Beautiful Sunday) 

 
 Đúng thế. Một khi tình yêu đã đến trong bạn và trong tôi, hoặc trong chúng ta rồi 
thì tất cả sẽ là thánh nhân tuyên dương Thiên-Chúa-Là-Tình-Yêu sẽ cứ rạng sáng khắp 
muôn nơi. Rạng vào ngày Đức Kitô trỗi dậy khỏi mộ phần. Rạng, cả vào ngày Ngài hiển 
hiện vào dịp Ngài về với Chúa Cha để rồi gửi Thần Khí Ngài đến với mọi người vào Lễ 
Ngũ Tuần, ở mọi nơi. Mọi thời. 
 
 Để minh hoạ sự rạng sáng của Thiên_Chúa-Là-Tình-Yêu với mọi người, cả 
người trong Đạo/ngoài đời, tưởng cũng nên về với truyện kể để minh hoạ, ở bên dưới: 
 

“Bố câm điếc ngay từ khi sinh ra và bố xin lỗi con vì điều đó. Bố không thể nói 
được như những ông bố khác. Nhưng bố muốn con biết rằng, bố yêu con bằng cả trái 
tim mình”, lời người cha muốn nhắn nhủ tới cô con gái nhưng đã quá muộn…Vì có 
người bố bị câm điếc bẩm sinh nên cô gái thường xuyên trở thành mục tiêu trêu chọc 
của bạn bè ở trường.  

Từ việc phản kháng đến gây lộn với các bạn, cô gái dần trở nên ác cảm với 
chính người bố của mình. 

Trong khi đó, dù không thể nghe, nói như một người bình thường được, ông 
cũng phần nào hiểu được nỗi buồn của cô con gái mình cho dù ông luôn quan tâm, 
động viên, cố gắng làm con vui hơn trong mỗi bữa ăn của hai người. 

Với tất cả tình yêu thương của một người cha, ông đã âm thầm chuẩn bị chiếc 
bánh mừng sinh nhật con gái và cùng với đó là những tâm sự ông muốn nhắn nhủ.  

“Bố câm điếc ngay từ khi sinh ra và bố xin lỗi con vì điều đó.  
Bố không thể nói được như những ông bố khác.  
Nhưng bố muốn con biết rằng, bố yêu con bằng cả trái tim mình”.  
Đáng tiếc, lời nhắn nhủ đó của ông mãi mãi không được cô con gái biết đến vì sự 

muộn phiền và áp lực không thể vượt qua, cô đã tự tử đúng ngày sinh nhật của mình.  
Trong cơn tuyệt vọng, người bố bế thốc con tới bệnh viện, cầu xin các bác sỹ 

cứu sống cô con gái bé bỏng của mình dù có hết sạch tiền hay phải bán nhà với một hy 



vọng: “Con gái tôi, nó không thể chết”. Và cô con gái đã được cứu sống bằng những giọt 
máu và chính tính mạng của chính ông. Đến lúc này, cô con gái chỉ còn biết nắm tay 
cha và khóc…” 
 
 Truyện kể ở trên nay đã rõ: Tình Yêu đôi lúc không được diễn tả đúng mức, nên 
dễ lầm. Dễ hiểu lầm, có khi chỉ một thoáng chốc. Cũng có khi, kéo dài cả ngàn năm. Tuy 
nhiên, có lầm lạc trong hiểu biết hoặc nhận định thế nào đi nữa, cũng chẳng nên quên 
lời dặn dò của chính Chúa, trước ngày Ngài ra đi tìm về với Cha, trong yêu thương. Đó 
chính là lệnh truyền của Chúa, như thánh Gioan từng ghi lại:  
 
  “Thầy ban cho anh em một điều răn mới  

là anh em hãy yêu thương nhau;  
anh em hãy yêu thương nhau  
như Thầy đã yêu thương anh em.  
Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này:  
là anh em có lòng yêu thương nhau."  
(Ga 13: 34-35) 
 

 Lời cuối hôm nay, chỉ thế này: có là thừa tác viên tông đồ nam/nữ hay chỉ là 
người phàm đầy tội lỗi, một khi người người vẫn quyết tâm làm rạng Danh Cha, Danh 
Chúa, hẳn cũng là đã thực thi lệnh truyền của Ngài, trong yêu đương. Đúng lẽ thường, 
của trời đất. 
 
 Trần Ngọc Mười Hai 

được chỉ bảo rất nhiều điều,                  
 nhưng điều quan trọng hơn cả 

lại cứ quên như nhiều người ở cõi thế. 
 
  
 

41. “Ta yêu em trong giấc mơ này,” 
“Ta yêu em trong những cơn say. 
Một trời ân ái mình hãy sống, 

buông lơi thời gian.” 
(Trịnh Nam Sơn – Về Đây Em) 

(1Ga 4: 7-8 ) 
“Về đây Em”, phải chăng để anh có thể nói tiếng “Yêu Em trong giấc mơ này”, 

mà thôi không? Hoặc, bảo: “Ta yêu em trong những cơn say” và nhắn: “hãy sống buông 
lơi thời gian” để rồi sẽ thấy “một trời ái ân mình hãy sống”? Ôi chao là nghệ thuật! Nghệ 
thuật sống và yêu, đâu chỉ mỗi đàn/hát, trong giấc mơ! Dù, giấc mơ đó có là mơ về 
người em nghe văng vẳng nhiều điệu hát, rất như sau: 
 
 “Và mùa đông lạnh lùng buốt giá 

Nỗi cô đơn riêng mình ta 
Và mùa đông một trời trắng xóa 
Cho tâm tư năm tháng ngày qua 
Đời còn nhiều nhung nhớ 
Cho dù tình mình đã lỡ 
Vẫn mong cho bóng người quay về.” 
(Trịnh Nam Sơn – bđd) 



 
Quả có thế. “Tình mình (dù) đã lỡ”, “nỗi cô đơn (dù chỉ) riêng mình ta”, và “mùa 

đông (dù có) lạnh buốt giá”, thì “Đời (vẫn) còn nhiều nhung nhớ” tháng ngày qua. Nhớ, 
động thái của nhà Đạo, hôm nào. Bởi vẫn nhớ, nên nhà Đạo bọn tôi, hôm nay, lại “xục 
xạo” chốn nhạc và thơ, và cứ hát:  
 
“Về đây em tìm về quá khứ, 
Đã cho đôi ta mộng mơ. 
Về đây em một trời như thơ, 
Sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. 
Tình còn nhiều tha thiết, 
Và đời một màu xanh biếc. 
Chắc em không nỡ lòng ra đi.” 
(Trịnh Nam Sơn – bđd) 
 

Hát thế rồi, bần đạo nay mời bạn mời tôi, ta về suy tư cuộc đời của ai đó, có 
những lời như sau: 

 
“Là nghị phụ tham dự Công Đồng Vatican II và đã viết “Hiến Chế Mục Vụ Hội 

thánh trong Thế giới Hiện đại”, các Giám mục thời ấy tuyên bố sẽ hỗ trợ “niềm hân hoan 
hưng phấn cùng những ưu tư/trăn trở của anh chị em sống ở thời này.” Một trong những 
ưu tư đáng kể ở thời này, là quyết tâm thực hiện quyền hạn cũng như cách đối xử với 
bậc nữ lưu ngang bằng nam giới. Và, một số nghị phụ vào dạo hôm đó cũng nói lên 
quan ngại của các ngài mà bảo rằng: “Dù họ chưa đạt được ước nguyện ngang bằng 
nam giới, nữ lưu ngày nay vẫn muốn đòi cho được quyền lợi đồng đều với nam nhân 
trên bình diện pháp luật cũng như thực tại. Và hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, mọi 
người đều xác tín rằng lợi ích văn hoá phải được triển khai cho mọi người.” 

Tháng Mười 2012 này, Giáo hội mừng kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công 
Đồng Vatican II khá đậm nét. Lúc đó chẳng vị nữ lưu nào được chính thức tham dự thời 
khắc thông thoáng rất hiếm có của Giáo hội. Nếu có chăng, cũng chỉ vài ba vị được dự 
thính với tư cách quan sát viên trong buôi toạ đàm kỳ nhì, mà thôi. Giả như mai ngày 
Hội thánh lại sẽ mở thêm một Công Đồng Vatican thứ 3 nữa, có thể chức sắc của ta 
cũng chẳng đưa thêm vai trò định đoạt nào cho nữ giới, giống như trước. Từ Công Đồng 
Vatican II đến nay, bậc nữ lưu ở khắp nơi đã bước những bước dài khổng lồ thuộc nhiều 
địa hạt ở thế trần. Trong Đạo, lại có Giáo hội từng phong cho các chị làm linh mục 
và/hoặc giám mục dù có nhiều thành viên giáo hội ấy từng chống đối những ngoại lệ 
như thế. Trong khi đó, các chức vụ hành pháp của Giáo hội Công giáo La Mã vẫn cứ 
nằm gọn trong tay nam giới, mà thôi. Dù ta có lập trường mạnh thế nào đi nữa trong việc 
tấn phong phụ nữ làm linh mục hay giám mục, thì chức sắc nắm quyền trong Giáo hội 
vẫn viện dẫn mục đích tối thượng là “đẹp lòng Chúa”, nên mọi vụ việc vẫn cứ phải dành 
để cho nam nhân, bất luận vì lý do nào. 

Ngược giòng lịch sử, hẳn ai cũng thấy là đấng bậc nhà Đạo mình thường viện 
dẫn lý do bảo rằng Chúa ban toàn quyền cho nam giới hơn hẳn nữ giới, nên chuyện loại 
trừ bậc nữ lưu khỏi chức linh mục hoặc giám mục vẫn được ráo riết biện hộ. Gặp trường 
hợp cần giải thích, các đấng bậc cầm quyền trong Đạo đều bay biến đi đâu hết. Nên, 
hôm nay, Giáo hội lại cứ tiếp tục khuyên răn dân con mọi người hãy noi gương Chúa 
Kitô khi Ngài chỉ chọn mỗi nam nhân làm môn đồ vì họ giống Ngài về mặt hình hài thể 
xác. Và, chỉ mỗi nam giới mới có thể hành xử như Chúa, thôi. Dĩ nhiên, đấng bậc nam 
nhân trong Giáo hội bao giờ cũng thắng thế, và cho mình có lý. Đồng thời, những ai 
sống trong loại hình xã hội có nam nhân vẫn còn khuynh đảo hết mọi chuyện thì dĩ nhiên 
là các ngài không thể đề cao sự khác biệt về giới tính, để rồi tạo cơ hội đồng đều cho 



các vị không là nam nhân. Và Giáo hội Công giáo La Mã vẫn viện cớ này để loại trừ sự 
chuẩn thuận cho phép nữ giới có được chức vụ then chốt trong giáo triều. Chính vì thế, 
sự việc này từng gây ra trạng huống khó xử cho giới cầm quyền trong Đạo, nhất là khi 
gặp phải vấn đề có liên quan đến nữ giới. 

Mới đây, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin vừa bác bỏ tư cách của Hội Đồng Đề Cao 
Quyền Lãnh Đạo của Nữ Tu, dựa vào lý do “đức tin” nói ở trên, nên đã khơi mào một số 
vấn đề quen thuộc gây khó khăn cho Giáo hội. Được biết, các nữ tu người Mỹ từng hỗ 
trợ Hội Đồng lại là những vị lâu nay vẫn chăm lo cho người nghèo hèn, bệnh tật, tù nhân 
và những người sống vất vưởng bên lề xã hội. Tiếp theo hành xử do từ Thánh Bộ này, 
Hội Đồng Đề Cao Quyền Lãnh Đạo của Nữ Tu chỉ là người thừa hành thuộc cấp ở dưới 
quyền chỉ bảo của Đức Tổng Giám Mục Giáo phận Seattle là Gm Peter Sartain, đặc biệt 
là Thánh Bộ đã áp đảo chút quyền bính mà nhóm này từng có. Nội qui của nhóm này sẽ 
được viết lại và phát ngôn viên buổi họp của nhóm sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Các nữ tu 
của nhóm đặc biệt bị quở trách vì dám tỏ đối kháng chống lại quyền bính do các Giám 
mục người Mỹ nắm giữ và đã dám “làm thinh” trước giáo huấn của Hội thánh về việc 
phong chức linh mục và chuyện hôn nhân của người đồng phái tính. Phải chăng thinh 
lặng nay đã trở thành cung cách để phản đối? Phải chăng các nữ tu nay cũng không 
được phép cả đến việc định đoạt thứ tự ưu tiên cho công cuộc thừa tác của các chị 
nữa? 

Chủ trương phụ nữ đòi đồng quyền với nam giới nay đã gây ảnh hưởng lên 
nhóm trên và đa số các nữ tu có thể đã bất đồng với lập trường của Giáo hội về việc cho 
phép nữ giới làm linh mục, hoặc giám mục. Nhưng ngày nay, những gì mà nhóm trên 
đang làm xem ra khá khôn khéo và tế nhị ở chỗ phụ nữ nay thực hiện nhiều sinh hoạt 
mục vụ cũng như giảng giải bằng hành động còn hay hơn phần lớn giáo sĩ và giáo phẩm 
thực hiện chỉ bằng lời. Hội Đồng Đề Cao Quyền Lãnh Đạo của Nữ Tu, cũng giống như 
chính Giáo hội, là một nhóm thành viên đa năng đa dạng, và Thánh Bộ Đức Tin không 
có chứng cứ để kết tội rằng nhóm của các chị đang chịu ảnh hưởng của phong trào phụ 
nữ đòi đồng quyền đến triệt để. Có thể nói là nhóm của các chị hiện cũng đang gặp 
cùng một thách thức như các giám mục nhưng các chị xem ra “đạt” kết quả hơn nhờ duy 
trì tính cộng đoàn có liên kết, nhờ biết trao đổi và đối thoại, và nhất là các chị đang được 
khuyến khích đổi mới, có sáng tạo và dám chấp nhận mọi nguy hiểm khi phục vụ Tin 
Mừng của Chúa. 

Chắc chắn là hành động của Thánh Bộ Đức Tin đang gặp thiên tai về mục vụ. 
Một ví dụ khác có thể quay về mà qui chiếu là giáo triều của ta nay đang hành động 
theo cung cách thiếu khôn ngoan và phản tác dụng. Người Công giáo phải hỗ trợ cho cố 
gắng của các giám mục trong việc duy trì và triển khai các nguyên tắc cơ bản của niềm 
tin và sửa đổi những sai sót về tín lý coi đó như thành phần của tiến trình mà Bộ thực 
thi. Thế nhưng phải chăng các giám mục trên hành động hữu hiệu hơn trong công tác ấy 
không nếu các ngài không làm rối ren nỗi bất đồng về chính sách đưa ra cho công 
chúng khi có bất đồng về tín điều, và nếu kinh nghiệm và phán đoán của nữ giới có vị trí 
từng được trân trọng cũng như từng có vai trò quyết định trong việc quản trị của Hội 
thánh không? Đó mới là vấn đề.” (x. The Editors, Rome & women religious, 
www.Commonwealmagazine.org 18/5/2012) 
 
 Thật ra thì, về lại nhà Đạo để suy tư chuyện Đạo nhà mình, không có nghĩa 
“vạch áo cho người xem lưng” những dấu vết của một thử thách rất đáng gờm, thời hiện 
tại. Nhưng, cũng chỉ để bọn tôi suy tư thêm về những gì được thánh nhân hiền lành 
từng căn dặn bằng thư từ rất tình thân, như:                           

                              
 “Anh em thân mến,  
ta hãy yêu thương nhau, 



vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. 
Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, 
và người ấy biết Thiên Chúa. 
Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, 
vì Thiên Chúa là tình yêu. 
(1Ga 4: 7-8) 
 
 Thánh nhân hiền lành ở nhà Đạo cũng từng nêu lên nhiều thách đó xảy đến với 
dân con Đạo mình. Để rồi, cuối cùng ngài nhấn mạnh nhiều đến tình yêu, thứ mà nghệ 
sĩ ngoài đời, cũng từng tuyên dương qua câu ca, và tiếng hát, rất như sau:  

 
“Ta yêu em trong giấc mơ này 
 Ta yêu em trong những cơn say 

Một trời ân ái mình hãy sống 
buông lơi thời gian 
Ta bên nhau quên hết u sầu 
Vui bên nhau cho hết đêm thâu 
Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. “ 
(Trịnh Nam Sơn – bđd) 
 

Bần đạo đây, có trích dẫn đôi điều cũng chỉ để nói lên tâm trạng rất đồng dạng 
và “đồng thuyền” với người anh người chị ở thánh Hội. Đồng dạng và đồng thuyền, 
không chỉ mỗi tâm tư, tâm tình mà cả phần tâm linh nữa. Nói tâm linh, là nói về nội tâm 
tư linh-đạo của người nhà Đạo xưa rày theo chân Chúa. Trong đó, có cả nam lẫn nữ, rất 
chí tình. Nói về tâm tư linh đạo của các bậc trưởng thượng khi xưa theo Chúa, còn phải 
và cũng nên nói thêm về các thừa-tác-viên được đề cao danh tánh ở Tin Mừng, như 
đấng bậc nữ lưu tên gọi là Joanna, được trích dẫn ở Tin Mừng thánh Luca hồi trước. 
Nói về Joanna, còn là nói như đấng bậc thày dạy ở Úc cũng từng viết và nói, rất như 
sau: 

 
“Tin Mừng thánh Luca, có một truyện kể về nữ phụ không nêu danh tánh đã vào 

nhà ông Simôn người Biệt Phái, trong lúc Chúa đang dùng bữa tại đây. Nhìn thấy bà, 
ông Simôn đã tự hỏi: Đức Giêsu hẳn Ngài cũng biết bà kia thuộc loại nữ phụ nào mới 
dám đổ dầu xức chân Chúa. Bởi, ‘ai’ cũng biết bà này là ai và đối xử với bà như phường 
‘tội lỗi’, chứ? Bà có ‘tiếng tăm khá xấu trong làng’... Đọc kỹ Tin Mừng, hẳn ta cũng đoán 
được bà ta là ai. Có thể là, thánh Luca cũng đã nêu tên bà trong Tin Mừng, ngay sau 
truyện kể ấy? Thật ra, nhiều người nghe biết rất ít về bà. Vì thế, ở đây cũng nên vẽ lên 
hình ảnh về bà cho công bằng. Hình ảnh lấy từ các nguồn sử sách ngoài Thánh Kinh.  

Ta thừa biết Joanna xuất xứ từ một gia đình khá giả ở Do thái. Bà sinh sống và 
lớn lên trong một lâu đài nhỏ trên đồi Galilê. Vào tuổi dậy thì, gia đình đã sắp xếp gả bà 
cho một nam nhân thuộc giòng dõi quý tộc có tên là Chuza có họ với công chúa 
Nabatêna, người được lọt vào mắt xanh của Hêrôđê Antipas. Chuza trở thành bộ trưởng 
tài chánh trong chính phủ của Antipas. Do lấy Joanna làm vợ, ông cũng chiều lòng bà 
mà theo đạo người Do thái. Nhưng thật khó biết là ông hành đạo tốt lành như thế nào 
trong thời gian phục vụ trong chính quyền của Hêrôđê. Là vợ chồng có đám cưới, cả 
Chuza lẫn Joanna đều chung sống tại Tibêriát và có cơ ngơi ở Galilê nữa. Joanna cũng 
có của hồi môn do cha ruột để lại như tục lệ định đoạt. Chính vì thế, nên bà đã sử dụng 
của cải riêng không thuộc chồng mình cho việc thiện. Và bà cũng được san sẻ vị thế giai 
cấp cao, cũng như tài sản chung của chồng nữa.  

Đức Giêsu thực sự vẫn muốn mọi chuyện minh bạch không dính dự đến Tibêriá, 
nhưng Ngài vẫn được người trong làng coi là đấng bậc chuyên chữa lành và có tài trừ 



quỷ. Mẹ ruột của Mahahen, là bạn và cố vấn riêng của Hêrôđê Antipas là người cũng 
sống tại đây, vào thời này. Và, theo một số truyền thống không mang tính qui điển sử 
liệu thì Đức Giêsu đã chữa cho bà sống lại, tại một vùng ở phía Bắc Tibêriát. Lúc đó, bà 
Joanna cũng đau bịnh thuộc loại nào đó nên đã đến với Chúa để được chữa lành. Gặp 
Chúa và được Ngài chữa lành, bà đã thay đổi cả cuộc đời. Bà khám phá ra Ngài còn 
hơn cả Đấng chữa lành tật bệnh nữa. Ngang qua Ngài, bà còn khám phá ra Vương 
Quốc của Chúa; và từ đó kết hiệp mọi sự bằng sự liên kết chặt chẽ, không kỳ thị bất cứ 
một ai, đặc biệt còn chăm lo cho người nghèo hèn, cùng khổ. Và từ đó, bà còn tiến xa 
hơn nữa để trở thành đồ đệ của Ngài. Điều này có nghĩa: bà từ bỏ vị thế cũng như tài 
sản của bà để theo Chúa đi khắp mọi nơi. Là nữ phụ Do thái, có thể là bà đã bố thí của 
cải mà bà có cho người nghèo. Bà cũng đóng góp tài sản cùng tiền bạc của riêng bà cho 
nhóm đồ đệ theo chân Chúa. Xem thế thì, bà không chỉ đổi thay cả con người để về với 
nhóm đồ đệ của Chúa thôi, và nhóm của Chúa cũng chấp nhận bà nữa. Bởi thế nên, có 
lúc nhiều người vẫn cứ nghĩ bà là kẻ “tội lỗi” vì dám phản bội giai cấp quý tộc bỏ cả cuộc 
sống sung túc khá cao cấp chỉ vì người nghèo, cho người nghèo hèn. Bà cũng từng 
thuộc vai vế trên cao, có địa vị trong chính quyền La Mã, nên vẫn bị người Do thái coi là 
kẻ “tội lỗi” chăng? Hoặc, bà nổi tiếng với mọi người trong vùng về chuyện bà làm hay 
sao? Phải chăng “mọi người” vẫn gọi bà là kẻ có tội chỉ vì dám làm khác mọi người?...” 
(x. Kevin O’Shea, Contemporary Variations in the Study of the Historical Jesus, 
Australian Catholic University 27/8/2011) 
 

Trích và dẫn hôm nay, bần đạo dám kèm thêm câu hỏi có từ lâu, cũng khá khó, 
là: phải chăng giáo dân thuộc nữ giới xưa nay vẫn bị và được coi là giáo dân hạng thứ, 
hoặc dưới trướng? Dù, các vị có là nữ tu từng có công với Giáo hội như Joanna ở trên, 
là nữ thừa tác viên cận kề Chúa rất nhiều năm, đường trường rong ruổi một sứ vụ 
truyền giáo, ở muôn lối? 

Trích và dẫn, như mọi lần, bần đạo bầy tôi chỉ muốn đưa vấn đề như một thông 
tin để người đọc cảm thông mà suy nghĩ. Suy rồi, lại sẽ cùng bần đạo đi vào “vườn hoa” 
Hội thánh mà thưởng lãm cả những hoa/lá/cành dù gai góc.  

Trích và dẫn, còn để trình thêm với người đọc cùng bà con một vài trăn trở, đôi 
lúc cũng khó thở khi suy nghĩ nhiều về hiện trạng của nhiều thành viên trong thánh hội, 
rất hội thánh. Suy và nghĩ, mỗi khi có vấn đề mất ngủ hoặc ngủ không yên vì các câu 
nói hoặc vấn đề của ai đó, vẫn đưa ra. Chí ít, là vấn đề do bậc thày mình đặt ra cho học 
trò suy tư bàn cãi, mà không cần tìm đến giải đáp. Suy và nghĩ, có khi cũng chỉ là lang 
thang trong vườn hoa tư tưởng hoặc truyện kể để tìm gặp đôi ba giòng chảy, cho đỡ 
chán. Thế thôi. 

Vừa rồi, trong lúc suy tư tìm đề tài để viết, bần đạo lại nhận được đôi ba chi tiết 
do người anh em trong Dòng gửi cho để suy nghĩ thấy cũng nên kể ra đây để bạn đọc 
hoặc bạn “không-chịu-đọc” biết mà sẻ san một tâm tình. Tâm tình ấy như thế này: 

 
“Tranh chấp hầu như vẫn tiếp tục cả sau khi Vatican ra lệnh “khoá miệng” hai 

linh mục Dòng Chúa Cứu Thế ở Châu Âu là Lm Tony Flannery và Lm Gerard Moloney, 
vẫn cứ gia tăng. Một linh mục dòng thánh Âu Tinh có viết về “sự chia rẽ dễ thấy” trong 
Giáo hội Công giáo. Đó là thần học gia linh mục Gabriel Daly có nói: “Một phe đang nắm 
quyền kiểm soát đưa ra quan điểm/lập trường của riêng họ rồi coi đó như “giáo huấn 
của Hội thánh.” Linh mục Daly còn nói thêm: “Hơn thế nữa, các thành viên hay liến 
thoắng thường hay sa thải và đuổi cổ những người có ý kiến khác mình và coi họ như 
giáo dân “à la carte” tức những người như mất trí sống trong giáo hội đa dạng về luật 
pháp.” Linh mục Tony Flannery là người sáng lập Hiệp hội Linh mục Công giáo, đã viết 
nhiều bài quan điểm trên tờ “Reality”, một nguyệt san của Dòng Chúa Cứu Thế bị đình 
bản theo lệnh của Vatican trong khi đó Lm Gerard Moloney là chủ bút của tờ này cũng 



được khuyến cáo không nên viết về một số đề tài. Cả hai linh mục Dòng này đều có lập 
trường thông thoáng về các vấn đề như: Ngừa thai, Đời độc thân và phụ nữ làm linh 
mục. Lm Daly từng viết về đề tài này trên tập san Doctrine Life…”(trích thư luân lưu nội 
bộ DCCT 10/12)     

      
Nghĩ thế rồi, bần đạo bèn tìm đến chuyện kể, để minh hoạ như sau: 
 
“Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tai 

trường tiểu học của một thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. 
Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn 

cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết 
mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi 
lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với 
bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. "Teddy trông 
thật khó ưa". 

Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thập rõ đậm 
vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng 
kém). 

Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập 
của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của 
Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những điều đọc được. Cô 
giáo phụ trách lớp 1 đã nhận xét Teddy như sau: "Teddy là một đứa trẻ thông minh và 
luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan... Em là nguồn vui cho người chung quanh". Cô 
giáo lớp 2 nhận xét: "Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có 
chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu". 
Giáo viên lớp 3 ghi: "Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố 
gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh 
hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ". Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 nhận xét: 
"Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và 
thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp". 
   Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. 

Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng 
cô những món quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em 
đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xạm màu mà em tận 
dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi 
mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc 
vòng giả kim cương cũ đã sút mất vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. 
Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào 
tay và xịt một ít nước hoa trong chai lên cổ tay. Hôm đó Teddy đã nán lại cho đến cuối 
giờ để nói với cô: "Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa". 

Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ 
hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến 
bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng 
động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi 
nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, là đã không yêu thương mọi 
học sinh như nhau. Teddy nay là học trò cưng nhất của cô. 

Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: "Cô là cô 
giáo tuyệt vời nhất trong đời em". 

Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt 
nghiệp trung học, đứng hạng ba trong lớp và "Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong 
đời em". 



Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất 
khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với 
hạng xuất sắc nhất, nhưng "Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong 
đời". 

Rồi bốn năm sau nữa cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu 
đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. "Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em", 
nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến 
sĩ. 

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô 
Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha 
cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở 
vị trí vốn thường được dành cho mẹ chú rể. 

Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra? Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương 
giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã 
dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. 

Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: "Cám 
ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng 
và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ". 

Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: 
"Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống 

khác đi. Cô chỉ biết thế nào là dạy học kể từ khi cô được gặp em". 
 
 Thật ra thì truyện kể hôm nay chẳng có gì để minh hoạ với đề tài mà bạn và tôi, 
ta bàn đến. Nhưng, có điều là: người kể lại cứ muốn nối kết với đề tài bằng một nhận 
định bảo rằng: xin đừng vội khinh chê những ý kiến/tư tưởng của người khác với mình, 
cũng đừng vội có thành kiến, “đóng khung” những gì mình chợ nghe/chợt thấy. Cũng 
đừng đánh giá người khác qua giới tính hoặc giai cấp của họ. Dù, họ là học trò, hoặc 
học để làm trò cho vui, trong cuộc đời.  

Cuộc đời của nhiều người có nhiều sự/nhiều việc cũng rất ư là “tréo cẳng ngỗng” 
cứ bắt đấng bậc thày/cô phải suy nghĩ rồi giải quyết. Chí ít, là những sự/những việc có 
liên quan đến cuộc đời của con người rất lành và khá thánh, nhưng suy nghĩ khác mình. 
 
 Trần Ngọc Mười Hai 
 Vẫn suy tư chuyện người 
 để rồi nghĩ đến chuyện mình. 
 Chuyện của Giáo hội mình, 
 mỗi thế thôi.  

  
  
 

42. "Em đến bên tôi, một chiều khi nắng phai rồi,” 
“Nắng ngừng bên, chiếc cầu biên giới.” 
(Phạm Duy -  Bên Cầu Biên Giới) 

(1Ti 3: 12) 
            Trong cuộc đời, rất nhiều lần, cũng có người “em” hoặc cháu chắt vẫn đến bên 
tôi ngỏ đôi lời. Đến, không chỉ mỗi “chiều khi nắng phai rồi”. Đến, cả vào lúc tôi 
buồn/chán (không như con gián) rất cần người hỗ trợ, ủi an và đỡ nâng. Nâng và đỡ, 
cùng giùm giúp những thứ mà cái tôi là đầy tớ Chúa cần đến, như thế đó. Thế đó, còn là 
tình tự của nhiều người, giống như tôi/như bạn. Chứ đâu chỉ, như ai đó vẫn cứ hát 
những lời nghe rất quen, ở bên dưới: 



 
“Bên cầu biên giới 
Tôi lặng nghe giòng đời từ từ trôi 
Sông nước xa xôi,  
Mây núi khắp nơi. 
Không tỏ một đôi lời ... 
(Phạm Duy –bđd) 
 
            Vâng. Quả có thế. Một khi “giòng đời (đã) từ từ trôi”, rồi thấy những là “sông 
nước xa xôi”, “Mây núi khắp nơi”, thì thật ra có ma nào dám “tỏ một đôi lời”. Dù, lời đó có 
là lời âu yếm, thiết tha, và nóng bỏng? 
            Thế nhưng, với Nước Trời nhà Đạo, thì lại khác. Khác, ở chỗ: mỗi khi có người 
“em” tôi hay “em” của ai đó, đến với tôi và với bạn, mà ngỏ rất nhiều lời, những lời và lẽ 
như ở đây, bên dưới: 
 
“Nhưng đường quá xa vời 
Hương trời vẫn mê mài 
Lòng tôi sao vẫn còn biên giới! 
Lòng tôi sao vẫn ngừng nơi đây? 
Ôi giòng tóc êm đềm!Ôi bể mắt đắm chìm! 
Đời phong sương cũ, chỉ là thương nhớ 
Mộng bền năm xưa, Chỉ là mơ qua!” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
            Thật đúng thế. Rất đúng, cả những lời lẽ nói lên được sự thể “đường quá xa 
vời”, rồi lại bảo: “lòng tôi sao vẫn còn biên giới”, và: “lòng tôi sao vẫn ngừng nơi đây” hay 
nơi đó, ở xó xỉnh nhà thờ, ở Đạo Chúa hay giữa đời, cũng rất ư là tơi bời hoa lá. 
 
            Hôm nay đây, nói giông dài lai rai chỉ để nói rằng: giữa lòng đời lẫn nơi nhà Đạo, 
lại cũng có những “đời phong sương cũ”, “chỉ là thương nhớ”, “chỉ là mơ qua” thôi. Mơ, 
là mơ những chuyện mà bạn và tôi, ta vẫn gặp ở khắp chốn, vốn chuyện của ta và của 
người. Những chuyện hiện đang xảy đến với thế giới của ta và của người, như lời hỏi 
han của người nào đó ở Sydney, như bên dưới: 
 
“Xin đức ngài giải thích cho bọn tôi biết, tại sao: cũng vẫn là đấng bậc thờ chung một 
Chúa, mà sao tôi thấy Giáo hội Công giáo theo nghi thức Đông Phương và nhóm bạn 
đạo bên Chính Thống Giáo lại cho phép linh mục lấy vợ sống đàng hoàng, rất ngang 
nhiên, bề thế? Còn linh mục Công giáo La Mã thì lại không? Sao lại có chuyện tréo cẳng 
ngỗng, trông giống như chuyện kỳ thị ở xã hội trời Tây vậy?” (Một người có hỏi nhưng 
không đề tên)     
 
            Thời xưa, ở một số nơi, hễ ai dám hỏi han/vấn nạn kiểu như trên đều được coi 
như hỗn láo hoặc phạm thượng, dám thách thức đấng bậc vị vọng bắt các “đức ngài” 
giải đáp những chuyện không cần thiết. Nhưng, hôm nay, đó vẫn là chuyện thường 
ngày ở huyện, rất Sydney tính khí rất Âu Úc. Sở nhắc đến Úc mình, là vì ở đây vẫn có 
nhiều vị không ngại chuyện kỳ thị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc chủng gì đi nữa, vẫn 
cứ nhẹ nhàng trả lời theo cung cách vô tư, không hoành tráng, vẫn xứng đáng để nguời 
đọc để thì giờ ra nghe cho phải lẽ.   
 

Tuy thế, trước khi để đấng bậc trả lời, tưởng cũng nên nghe thêm lời ca/tiếng hát 
rất như sau: 



 
“Người đi chưa hết hương sầu lữ thứ 
Hồn theo cánh gió quên tình xa xưa 
Tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa 
Mộng về đêm đêm khát vừng trán ngây thơ.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
            Hát rồi, nay ta về với ý/lời nhà Đạo có lập trường “lý đoán” rất chánh đạo như 
sau: 
 

“Tôi có thể nói mà không sợ sai lầm, rằng: từ thế kỷ đầu đời của Hội thánh ai 
cũng rõ là: các linh mục, phó tế đều có thể lập gia đình được hết. Bằng chứng là: ngay 
như thánh Phêrô vốn là cột trụ của Hội thánh lúc theo Chúa và sau vẫn có vợ ở gần bên, 
nên Phúc Âm mới có câu viết: bà gia của ngài lâm bệnh (x. Mt 8: 14-15). Và, thánh 
Phaolô lại cũng viết cho đồ đệ mình là Timôthê để bảo: các vị phó tế và linh mục phải là 
nam nhân có một vợ (x. Ti 3: 12; Titô 1: 6) 

 
Tuy thế, thánh Phaolô lại là thừa tác viên độc thân như Đức Giêsu thày của ông 

là Đấng vẫn tán dương giá trị của việc ở độc thân, không lập gia đình (x. Cr 7: 25-27) 
 
Đức Hồng Y Alfons Stickler, vốn là quản thủ thư viện và cũng là người chịu trách 

nhiệm lưu giữ nhu liệu trong thời gian từ năm 1985 đến 1988 và là tác giả cuốn “Trường 
độc thân của hàng Giáo sĩ” (nhà xuất bản Ignatius Press 1995), cho thấy dù rằng hàng 
giáo sĩ được phép lập gia đình vào thời Hội thánh tiên khởi, nhưng cả giáo hội Đông 
Phương lẫn Tây Phương đều kỳ vọng là các ngài vẫn hạn chế chuyện gần gũi với vợ 
mình. 

 
Văn bản đầu tiên viết về chuyện giáo sĩ sống đời độc thân là các bản văn của 

Công Nghị tỉnh Elvira, miền Nam Tây Ban Nha đã đứng ra tổ chức vào năm 305. Công 
đồng này cấm cản toàn thể giáo sĩ tận hiến cho sứ vụ thánh thiêng trên bàn thờ -đại để 
như các Giám mục, linh mục và phó tế- không được gần gũi tính dục với vợ mình và 
không nên có con cái. Những ai vi phạm điều luật này sẽ bị cất chức ngay lập tức. 

 
Luật này đặt ra là để hỗ trợ tập tục vẫn có từ thời trước đó, chứ không phải là qui 

định gì mới mẻ, nên cũng chẳng thấy ai dấy lên làn sóng phản kháng hết. 
 
Điều luật số 3 do Công đồng đại kết Ni-xê ban hành vào năm 325 cũng đã đưa 

ra tiêu chuẩn hệt như thế, nhằm cấm cản hàng giáo sĩ không được cho bất cứ phụ nữ 
nào được gần gũi sống chung bị nghi như thế, tức những vị như: mẹ, chị hoặc em gái, 
cô dì, thím mợ, vv… Mọi người lúc ấy đều hiểu là các ngài có thể có vợ nhưng phải sống 
thanh khiết với người vợ ấy. 

 
Nhiều Công đồng tổ chức tại Carthage vào cuối thế kỷ thứ tư cũng như đầu thế 

kỷ thứ năm đều khẳng định là hàng giáo sĩ nên giữ mình thanh khiết. 
 
Giáo hội ở Phi Châu có điều khoản về giáo luật dựa trên quyết định của các 

đấng Nghị phụ Công đồng Carthage nhóm họp năm 419 cũng đồng thuận bảo rằng: 
“Một điều khiến tất cả chúng tôi, các giám mục, linh mục cũng như phó tế là ta nên giữ 
lòng thanh sạch, không quan hệ thể xác giữa vợ chồng để giúp các đấng bậc phục vụ 
bàn thánh có thể giữ được lòng khiết tịnh cách toàn hảo.” Điều này còn áp dụng cả với 



các tông đồ, như có nói: “điều mà các thánh tông đồ từng khuyên dạy và chính các đấng 
bậc khi xưa cũng từng tuân thủ, là mọi người chúng ta cũng nên hăng say tuân giữ.” 

 
Giáo huấn của các đức giáo hoàng, như Đức Siricius viết vào năm 385 cho các 

giám mục thành Tarragona, nước Tây Ban Nha rõ ràng đã khẳng định việc cấm đoán 
các linh mục và phó tế không được có con cái, như nguồn gốc Giáo hội từng tuân giữ. 

 
Đức Hồng Y Stickler đã trích dẫn tuyên ngôn của nhiều vị Giáo hoàng cùng các 

thánh và Công ðồng từng ðồng thuận rằng ngay từ ðầu, hàng giáo sĩ ðều sống ðộc thân, 
hiểu theo nghĩa không gần gũi với phụ nữ, việc này có nguồn gốc từ các thánh tông ðồ, 
thời tiên khởi.              

Mãi sau thời Công đồng Triđentinô nhóm họp vào thế kỷ thứ 16, việc sống đời 
độc thân đã trở thành chuyện thông thường cần tuân thủ. Và, hội thánh chỉ phong chức 
linh mục cho nam nhân không có gia đình mà thôi. Từ đó trở đi, đời linh mục độc thân đã 
trở thành điều kiện tiên quyết như ngày nay. Điều kiện rõ ràng là: muốn trở thành linh 
mục, phải sống đời độc thân không có vợ.  

 
Thế nhưng, làm sao hàng giáo sĩ bên giáo hội Đông Phương lại được phép có 

gia đình và có quan hệ gần gũi với vợ mình như thế? 
 
Trả lời câu hỏi này, cũng nên viện đến một số lý lẽ có tính lịch sử, trong đó phải 

kể đến các biện pháp kỷ luật được định đoạt ở cấp địa phương. Đàng khác, các đức 
giáo hoàng thuộc giáo hội phương Tây đều nhất loạt tỏ bày rằng các ngài không hỗ trợ 
mạnh cho việc này như Giáo hội Đông Phương.    

 
Ngoài ra, một trong các lý do khác không kém phần quan trọng là các giáo luật 

được Công đồng Trullo thứ hai ban hành vào năm 691-692 tại Constantinople. Công 
đồng này là do Hoàng đế Justinian II triệu tập các Giám mục ở Phương Đông không 
đếm xỉa gì đến lập trường của Giáo hội Phương Tây. Khi ấy, Công đồng Trullo đã trích 
dẫn sai lầm điều khoản 13 của Công đồng Carthage (năm 390), chỉ ngăn cấm các giáo 
sĩ có quan hệ xác thể với vợ mình khi phải lên bàn thánh mà tế lễ, tức lúc đó chỉ một 
tuần một lần mà thôi. 

 
Dù các đức giáo hoàng chẳng bao giờ công nhận quyết định của công đồng này, 

người anh em bên Giáo hội Đông Phương lại coi đó như Công đồng Đại Kết và vì thế, 
Giáo hội Chính thống cho đến hôm nay vẫn cho phép hàng giáo sĩ được lập gia đình và 
có quan hệ thể xác với với mình. 

 
Các giáo sĩ Công giáo Phương Đông cũng được phép theo thông lệ này. “ (x. Lm 

John Flader, Question Time, Tuần Báo The Catholic Weekly 20/5/2012 tr. 10)     
 
            Nếu là nghệ sĩ sống ngoài đời lại biết chút ít về chuyện đạo, chí ít là chuyện linh 
mục trong Đạo sống đời độc thân không lấy vợ, thì chắc nghệ sĩ ấy sẽ viết nhạc và hát 
những lời như sau: 
 
“Ôi giấc mơ qua  
Mộng đời phiêu lãng giang hồ 
Sống trong lòng người đẹp Tô Châu 
Hay là chết bên bờ sông Danube 
Những đêm sáng sao.” 
(Phạm Duy – bđd) 



 
            Có thể, nghệ sĩ hát những lời lẽ rất “huề vốn” ở trên là để mọi chuyện ở đời sao 
cho thoải mái, vô tư chứ không có tính chỉ trích, diễu cợt hoặc giúp giải quyết vấn đề. 
Bởi, làm sao giải quyết được vấn đề của người khác, trong khi chính mình vẫn “Ôi giấc 
mơ qua”, rồi cứ “mộng đời phiêu lãng giang hồ”, rồi thì “sống trong lòng người đẹp Tô 
Châu” hay “chết bên bờ sông Danube” rất ư là tình tứ. Tình và tứ, như nghệ sĩ ở mọi 
thời và mọi nơi.  
 
            Điều đáng sợ, ở đây là: nhiều đấng bậc vị vọng vẫn cứ sống đời nghệ sĩ trong 
lúc làm mục vụ, thế mới khổ. Và vì lối sống quá ư thực tế với đời người, ở đời nên mới 
thành chuyện. Có lẽ vì thế nên, nghệ sĩ lại sẽ khuyên: 
 
“Ngừng đây soi bóng bên giòng nước lũ. 
Cầu cao nghiêng dốc bên giòng sông sâu. 
Sầu vương theo sóng xuôi về cuối trời. 
Một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
            Nói cho cùng, thì có là nghệ sĩ hay giáo sĩ, cũng nên sống thực cõi lòng mình, 
trước khi chọn lựa. Bởi, khi đã chọn đời độc thân linh mục rồi, mà cứ mơ/cứ mộng như 
nghệ sĩ, dù giấc mơ ấy đơn thuần chỉ là mơ một đời sống vô tư trầm lắng kiểu Phương 
Đông rất chính thống, cũng bất tiện. Chẳng thế mà, nhiều vị đã thất bại cả trong sống 
Đạo lẫn cuộc đời ở ngoài đời. 
 

Chẳng thế mà, nhiều đấng bậc bề trên vẫn cứ khuyên giới trẻ nên đắn đo suy 
nghĩ trước khi có chọn lựa. Chí ít là chọn và lựa một cuộc sống ở đời, rất để đời. Để cho 
đời người biết người đời cũng có nhiều bậc, nhiều đấng sống khác mình.  

 
Tuy nhiên, nếu có vị nào đó vừa sống đời linh mục nhưng có vợ theo kiểu Giáo 

hội Đông Phương, thì cũng nên trao cho nhau những kinh nghiệm “để đời” về cuộc sống 
không-còn-độc-thân nhưng vẫn mang dáng dấp rất thanh và khiết như đời linh mục. 
Chuyện ấy có thật chăng? Đã xảy ra ở nơi đâu? Khi nào? Phải chăng, đó chỉ là tiếu lâm 
chay, rất “huề vốn”. 

 
Bần đạo đây chưa có kinh nghiệm về cuộc sống giống như thế. Nhưng cũng 

nghe biết khá nhiều truyện kể, nay đồng thuận kể lại cho bầu bạn nghe để thư giãn hay 
minh hoạ, hoặc sao đó, chỉ như một đề tài để phiếm. Phiếm lai rai, phiếm dài dài với 
những truyện về má vợ má chồng, hoặc bố chồng, bố vợ, rất giản đơn như sau: 

 
“Thư gởi má vợ     

Thưa má, trước hết con xin ngỏ lời cám ơn má vì đã sinh ra và dày công nuôi nấng đằng 
đẵng hai mươi mấy năm trời con gái của má, để rồi sau đó ưng thuận gả cho chàng rể 
hiền lành là con đây.  

Nhớ ngày bước chân lên xe hoa, vợ con khóc rấm rứt khiến phấn son nhòe 
nhoẹt. Y chang với câu thành ngữ “Khóc như thiếu nữ ngày vu quy”, khiến nhiều người 
đưa dâu cũng mủi lòng “rưng rưng ngấn lệ” ăn theo. Thời gian đầu, sau khi mới về nhà 
chồng, vợ con ra vẻ “mèo nhỏ” nhu mì, ngây thơ tựa như “con nai vàng ngơ ngác”. 
Nhưng má ơi! niềm vui và hạnh phúc ấy chưa tày gang, thì “bão” đã ập tới, để rồi cái vụ 
rơi lệ sau đám cưới đã chuyển hệ sang cho con.  

Má đâu có biết rằng, “con mèo nhỏ” giờ đây đã đột biến gien hóa thành “gấu mẹ 
vĩ đại”. “Con nai vàng ngơ ngác” ngày nào đã không còn nữa, mà hiện hình thành “sư tử 



Hà Đông” cực kỳ đáng sợ. Lúc nhỏ, má đẻ của con dạy: “Phải luôn thành thật với mọi 
người”, con đã tuân giữ điều ấy cho đến khi lớn khôn. Nhưng má vợ ôi, sau khi cưới vợ 
rồi, con không thể thực hành lời dạy ấy được, vì vợ con không bao giờ biết chấp nhận 
“sự thật mất lòng”.  

Lần gần đây nhất, vợ con hỏi ý kiến về bộ đồ mới mua về. Con dại mồm dại 
miệng nhận xét: “Trông không hợp với dáng em, màu sắc cũng quá lòe loẹt”. Ngay lập 
tức nhận được “ánh mắt mang hình viên đạn” cùng lời đáp trả: “Đúng là người không có 
óc thẩm mỹ!”. Những khi muốn mua bất cứ món đồ gì, con cũng chỉ dám nói một nửa 
giá mà thôi, nếu không muốn bị chê “khôn nhà dại chợ”. Do vậy, để “thần khẩu không 
hại xác phàm”, con phải thường xuyên nói dối. 

Tiếng là chủ hộ, nhưng thực tế trớ trêu là toàn quyền quyết định lại nằm trong tay 
vợ con má ạ! Tiền lương mang về không được thiếu 1 xu. Đi đâu ngoài giờ làm phải báo 
cáo nơi đến và giờ về. Đi nhậu thì “cấm không được say”; điện thoại lúc nào cũng phải 
mở, để... nhận chỉ đạo từ xa. 

Nhà thơ họ Đỗ đã khẳng định: “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ 
thôi...”, hình như ông ấy hơi bị lầm rồi, vì hiện tại con có tới 3 bà má lận! 1 là má đẻ, 2 là 
má vợ và 3 là... “vợ má”. Với má và má đẻ của con thì con có sai sót cũng không bị chấp 
trách. Nhưng với bà “vợ má” chỉ cần trái ý, lỡ lời là xem như “xong phim”, không bị bầm 
giập mới là chuyện lạ. 

Túm lại, con viết thư này nhằm mục đích kêu gọi sự giúp đỡ, ý kiến tư vấn từ nơi 
má. Má có cách nào để hạn chế bớt sự “tăng trưởng” quá nhanh của vợ con không? Có 
giải pháp gì để “hoàn nguyên” cô vợ nhu mì như thuở mới về nhà chồng không? Rất 
mong má kịp thời đưa ra giải pháp, nếu không, rể của má khó sống sót qua hết con 
trăng này...  
                        Thư hồi âm cho con rể   

Con à,  
Trước hết má cũng xin ngỏ lời cám ơn con đã chịu khó viết thư vấn kế má về vấn 

đề con vợ của con tức con gái của má. Con hỏi bao nhiêu thì má đây trả lời bấy nhiêu. 
Trước khi trả lời chi tiết những vấn đề con đưa ra, má xin đưa ra một sự kiện tổng quát,  
thời đại bây giờ là thế kỷ thứ 21, dù ở phương đông hay tây,  những chuyện của thế kỷ 
19, 20 đã Xưa Như Diễm rồi con ạ.  

Nếu con nhớ được điểm quan trọng này thì con sẽ thấy những câu trả lời của má 
chí  lý  để rồi con vui vẻ chấp nhân cuộc sống an phận thủ kỷ của một đấng nam nhi với 
con vợ của con.  
                        Thôi má trả lời từng điểm một cho con nhé. 
            Cùng là “khóc như thiếu nữ ngày vu quy” nhưng  thời nay khác hẳn thời xưa con 
ạ.  Tuy cùng nhạt nhòa phấn son , nhưng ý nghĩa trái ngược hẳn nhau. Ngày xưa người 
con gái đau lòng nhỏ lệ ….vì xa cha mẹ, không còn sớm chiều hầu hạ cha mẹ mình. 
Còn thời nay má biết vợ con rơi lệ …vì phập phồng  lo sợ chuyện tương lai với con…. 
Phận gái mười hai bên nước con có phải là người chồng tốt chăm lo cho nó như má đã 
suốt hai mươi mấy năm đằng đẵng lo cho nó hay không…?  

Nếu con vẫn chiều chuộng nó, nghe lời nó… như thời gian con theo đuổi xin cầm 
bàn tay nó cùng con đi vào cuộc đời đầy rẫy chông gai thì đương nhiên nó vẫn ngây thơ 
tựa như con nai vàng ngơ ngác, làm gì có chuyện bão táp ập tới hả con ?  

Chính con đây mới  là người thay đổi, sống thật con người của con, thì vụ rơi lệ 
chuyển hệ sang con, con mèo nhỏ  đổi Gene  thành gấu mẹ vĩ đại , con nai vàng thành 
sư tử Hà đông  là chuyện phải đến thôi. Tiên trách kỷ hậu trách nhân nhe con.  

Má đẻ con dậy phải luôn thành thật với mọi người , theo má nghĩ con đã làm sai 
lời má con dậy, thần khẩu hại xác phàm,  từ lúc con theo tán tỉnh nó chứ không phải sau 
khi con cưới nó về con mới thành chuyên viên nói dối hơn cuội, như con than đâu.  
                        Con nhớ lại xem….  



            Thời kỳ lãng mạn chưa cưới, có bao giờ con nhớ lời mẹ con dậy, thật thà đưa 
nhận xét về mầu sắc quần áo vóc dáng của  nó  không ? Hay là con say đắm nhìn nó, 
nói cứ như thật, khen tưới hột sen … để rồi chính con ruột gan phèo phổi gì cũng lâng 
lâng sung sướng khi được nó nhìn con với  ánh mắt lung linh không hằn dấu vết một 
viên đạn nào, và khen con là người có óc thẩm mỹ….hợp Gout với nó ?  

Nếu con chịu khó tìm hiểu giá cả những món đồ con muốn mua thì sẽ không bị 
mua hớ  thì đâu phải nói dối. Hay là con mê mẩn nhan sắc của các cô bán hàng nên ra 
tay hào phóng, chi tiền rộng rãi, tình nguyện bị cắt cổ …? Nó không chê con là khôn nhà 
dại chợ mới là chuyện lạ.  

Nó là vợ con nên mới lo lắng tiền bạc cho con, giữ kỹ tiền hộ con…đó là trách 
nhiệm của người vợ, phải giúp con.. Con gửi người khác khi con cần đến liệu có lấy lại 
được dễ dàng như con xin lại tiền từ vợ con không ? Với vợ thì đương nhiên cũng dễ 
hơn một chút đó con ạ. Con không có tiền nhiều trong túi thì không bị sa chân lỡ bước 
với đàn bà con gái. Đi chơi với bạn không phải móc túi ra trả mà lòng vẫn bình an cho 
người dưới thế. Má bảo đảm nếu con cứ để vợ con quản lý chặt chẽ tiền bạc của con 
như vậy thì khi về già con có gia tài để lại tốt hơn là lâu lâu được đưa tay ra nhận tiền 
báo hiếu của con cái . 

Chuyện báo cáo với vợ đi đâu, mấy giờ về, điện thoại lúc nào cũng phải mở để 
lãnh chỉ thị thực hành công tác…  là chuyện lịch sự với vợ  . Người chồng yêu vợ, ga 
lăng nào chẳng làm vậy sao con lại cảm thấy bị gò bó ?. Con có muốn vợ con tự tung tự 
tác đi đâu cũng không nói cho con biết không ? Cuộc đời vốn đã không Fair, thì chuyện 
con bị vợ bầm giập vì lỡ lời là chuyện nhỏ thôi con, đừng quan trọng hóa vấn đề mà tổn 
hại thần kinh chết sớm.    

Má đồng ý với nhà thơ họ Đỗ  “Mỗi người chỉ một mẹ “, con gọi má đẻ con và má 
là má thật đấy, đấy chỉ là danh xưng thôi. Trong cuộc sống hàng ngày trong bao nhiêu 
năm trời, trước khi hai con đóng dấu ấn chung thân, trên thực tế các con mới thực là cha 
là mẹ của hai bà má này. Một chứng cớ rõ ràng nhất là cuộc hôn nhân của tụi con, các 
con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Vậy là đời con trước sau thuận theo tự nhiên, chỉ có một bà 
mẹ thôi, đó là  “Vợ Má “. Quê hương là chùm khế ngọt, Vợ Má cũng là chùm khế chỉ 
khác là còn xanh nên chua thôi  

Tóm lại lời con khẩn cầu xin má giúp con hạn chế bớt sự tăng trưởng quá nhanh 
của vợ con, trả lại con cô vợ nhu mì như thời gian mới cưới , má đã thao thức bao đêm 
trường mới nghĩ ra được một cách . Đó là con phải hoàn nguyên lại một anh chàng 
thanh niên yêu si khờ, lời giả dối lúc nào cũng sẵn trên môi, nàng bảo chàng nghe….em 
là nhất trên đời với anh….con sẽ có một gia đình trong ấm ngoài êm..  

Còn nếu con cứ nhất định sống thật thà  phô  “Cái Tôi “ của con với vợ con thì 
má cũng chịu thua, chỉ biết cầu nguyện cho con , trông vào phước đức bao nhiêu đời 
của con để con được  sống sót dài dài, thêm nhiều con trăng nữa.” (x. Trần Cẩm Tú, viết 
trên báo điện tử năm 2011) 
 
            Nói gì thì nói. Viết gì thì viết. Dù, bài viết của bạn có là lá thứ cho má vợ hoặc 
con rể, cũng vẫn đề cập đến những vấn đề thiết thực của đời người. Mà, chỉ người 
trong cuộc mới cảm nghiệm và chấp nhận những điều ấy mà thôi. 
 
            Hôm nay ngồi một mình, nghĩ lại chuyện đời sống độc thân hay gia đình, đều có 
cái vui và nỗi bận tâm của nó. Còn lại vẫn là chọn lựa của bạn và của tôi. Mà, một khi đã 
chọn và lựa rồi, cũng nên đi hết quãng dài còn lại của quyết tâm. Và, chọn lựa nào mà 
chẳng có những qui luật riêng của nó. Có như thế mới là người nghiêm túc, đứng đắn. 
Và đúng đắn.  
 



Nói, là nói thế chứ bản thân bần đạo cũng chẳng dám có ý kiến gì, mà chỉ mơ 
ước sống trong đời, phải nói được như một Nguyễn Công Trứ từng ngâm nga: “Trai 
nam nhi sống trong trời đất, phải có danh gì với núi sông.”“Sông đây, là cuộc sống của 
thế gian. Rất nhiêu khê. Nhiều vấn đề. 

 
            Và, vấn đề còn lại cũng rất tiên quyết là: ta hãy về lại với lời Kinh Sách thánh 
nhân từng khuyên nhủ, như sau: 
 
            “Các trợ tá phải là người chỉ có một đời vợ,  

biết điều khiển con cái và gia đình cho tốt.  
Những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp,  
thì được một chỗ danh dự,  
và được mạnh dạn nhiều nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su.” 
(1 Tim 3: 12-13) 

 
Được khuyên dạy thế rồi, nay hỡi bạn và tôi, ta hãy ra đi mà chọn lựa một cuộc 

đời. Dù đời đó có khó khăn hoặc giản đơn như cuộc sống độc thân. Hoặc như cuộc 
sống lứa đôi có vợ có chồng. 
 
            Trần Ngọc Mười Hai   
            Vẫn nhủ mình  
            nhủ người 
            những điều vui như thế. 
 
  
 

43. “Em ơi nếu mộng không thành thì sao?” 
“Non cao đất rộng biết đâu mà tìm.” 
(Lam Phương – Duyên Kiếp) 

(Ga 15: 1-8) 
Nếu trên đây, là câu hỏi của ai đó gửi đấng bậc một thời năng nổ, ở giáo phận 

Parramatta, Sydney, thì câu trả lời trước tiên là từ báo đài địa phương rất dễ tìm, như 
sau: 

 
“Các chức sắc thuộc Giáo hội Công giáo vừa cất bỏ chức vụ linh mục của vị 

đương kim chánh xứ họ đạo Glenmore Park, Sydney sau khi ông tiết lộ với đài truyền 
hình số 7 của Úc là: ông đã lấy vợ trong âm thầm.  

Lm Kevin Lee người từng là đấng bậc trụ trì giáo xứ Padre Pio cho biết: có khá 
nhiều linh mục đã và đang, cùng một lúc, sống những hai cuộc đời, thấy rất rõ. Và, ông 
biện luận: việc bó buộc linh mục Công giáo sống đời độc thân rồi ra cũng phải chấm dứt 
thôi. 

Lm Kevin Lee nói: ông tin rằng Giáo hội Công giáo đã chọn thái độ làm ngơ 
trước sự kiện ông lập gia đình, bởi rõ ràng là ông chẳng giấu diếm gì về chuyện ông có 
quan hệ tình dục với một phụ nữ tên là Jsephina, mà ông có dịp gặp ở Phi-líp-pin vào 
dạo trước. 

Báo chí tường thuật cho biết đấng bậc chủ quản Giáo phận Parramatta là Gm 
Anthony Fisher, OP đã chối bỏ nguồn tin cho rằng Lm K. Lee biết rõ nhiều linh mục đã 
và đang cùng một lúc có hai cuộc sống và Giáo hội Công giáo cũng biết rõ chuyện linh 
mục này đã có vợ. 



Gm Anthony Fisher nói: “Như cha Kevin từng biết đến, vì ông đã có hành xử trái 
với luật đạo, nên ông không thể tiếp tục thi hành chức vụ linh mục được nữa; vì thế nên, 
tôi buộc lòng phải tìm một vị giám quản khác trông nom cho giáo xứ Padre Pio.”  

Được biết, luật Giáo hội quyết rằng: các linh mục phải sống đời độc thân mãn đời 
mà không linh mục nào được phép lấy vợ.” (x. www.yahoo7News ngày 04.05.2012) 
 
 Chuyện linh mục tằng tịu với phụ nữ hoặc công khai sống với ai đó, có lẽ là 
chuyện thường ở huyện, bên trời Tây, ở đây đó. Nhưng bảo rằng, hiện có khá nhiều linh 
mục ở Sydney hay ở Úc vẫn làm thế, có khác nào nhắc nhở Hội thánh Chúa ở đây rằng 
các ngài nên coi lại luật buộc linh mục phải ở độc thân, nữa rồi. 
 Đó là việc đạo, của nhà Đạo. Thế còn, chuyện đời của người đời, thì sao? Trả 
lời cho vấn nạn này, thật không dễ. Cũng chẳng dễ, như câu ca mà nghệ sĩ nhà mình 
vẫn hát: 
 
 “Đường đời mịt mờ vạn nẻo về đâu, 

Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu. 
Em ơi, nhắc lại phút xưa gặp nhau! 
Trên đê vắng người lúc tan chợ chiều 
Ngại ngùng mỗi lần anh đến tìm em 
Má em ửng hồng vì quá thẹn thùng.” 
(Lam Phương – bđd) 
 

Bảo rằng, đa phần linh mục Công giáo hôm nay lại đã dám hành xử như cựu linh 
mục Kevin Lee ở Úc, e rằng khó mà có được thống kê chính xác, dù cứ 5 năm một lần, 
chính quyền Úc vẫn cứ đều đặn lập thống kê khá chính xác trên khắp nước. Tuy nhiên, 
kiếm tìm mà làm gì khi Giáo hội chẳng mấy bận tâm về những chuyện như thế. Những 
chuyện như thể bảo rằng giới truyền thông nay lại cứ thổi phồng câu chuyện, tường 
trình về tin tức…mình, rất như sau: 

 
“Linh mục Kevin Lee nay đang sống ở Manila với ý trung nhân cňn mới của měnh vŕ ông 
cho biết ông sống hạnh phúc, nhưng rất nhớ công việc mục vụ trước đây ông vẫn làm 
mỗi ngày. Được biết, lm Kevin Lee lần đầu gặp vợ là ở quán bán rượu mang tên “Shinjiu 
No Mori”, có nghĩa là “Khu Rừng Ngà Ngọc.” Tuần rồi, linh mục Lee có cho đài truyền 
hình số 7 của Úc biết là: ông đã cưới vợ cả năm nay rồi và chính ông từng dấy lên cuộc 
tranh luận về việc phải cho phép các linh mục được quyền lấy vợ. Đồng thời, ông cũng 
cho biết ông tin là giáo hội của ông thừa biết chuyện này nhưng chọn thái độ làm 
ngơ/phớt lờ như không biết, trong khi ông chẳng giấu diếm điều gì.” (x. mạng thông tin 
đã dẫn ngày 07.05.2012) 

 Nghe báo đài kể chuyện riêng tư của cựu linh mục mang tên Kevin Lee, có khác 
gì khi nghe thêm đoạn nhạc của Lam Phương có ca từ và tiết điệu như: 
 
“Em ơi nhớ chăng thuở ấy 
Mỗi khi bóng chiều xuống dần, 
Em về trên quãng đường xa 
Gặp nhau dù không dám cười 
Nhìn nhau, nhìn nhau mà lòng vẫn vui.” 
 (Lam Phương – bđd) 
 

“Nhìn nhau (mà) lòng vẫn vui” ư? Điều ấy, chắc chỉ có cựu linh mục ở trong cuộc 
là còn biết và nhớ chuyện ấy. Chứ, hỏi thành viên Hội thánh rất Công giáo ở Sydney 
hay toàn nước Úc về chuyện này, đã lấy gì làm chắc. Chưa chắc, là bởi: mới đây vị 
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giám mục chủ quản giáo phận Parramatta, miền Tây Sydney là Gm Anthony Fisher OP, 
cũng đã về giáo xứ Glenmore Park, để thổ lộ tâm tình người mục tử rất chân chính và 
chân tình bằng bài chia sẻ như sau: 

 
“Thưa anh chị em,  
Tôi không biết phải nói thế nào với anh chị em về chuyện xảy ra với giáo phận 

trong tuần vừa qua. Một tuần không vui cho cả anh chị em và cả tôi nữa. Có vài người 
trong anh chị em có lẽ cũng lo buồn và giận dữ đến thế nào thì anh chị em cũng nên biết 
rằng tôi đây cũng như thế. Với tư cách là giám mục chủ quản, thoạt nghe tin về lối hành 
xử của cha Kevin Lee, tôi thấy xót xa cho anh chị em; và vốn là người anh em trong 
Chúa Kitô, tâm can tôi cũng bị xé nát cách nào đó như anh chị em. Tôi quyết tiếp tục 
nguyện cầu để đầu óc sáng suốt hầu giúp mọi người qua cơn thử thách này. 
       Nhiều vị gửi thư cho biết họ đã bị phản bội cách sao đó vì sự dối trá, giả hình cứ 
thế đổ lên đầu Hội thánh và hàng ngũ linh mục vì hành xử của một trong các linh mục 
của chúng ta đã vi phạm. Có vị lại nghĩ: lm Kevin Lee là người anh hùng dám chống lại 
chuyện bắt linh mục phải sống đời độc thân, anh hùng vì dám chống lại quyền bính và 
những ai lòng dạ hai mặt. Một số anh chị em khác lại đắn đo không biết có nên tin vào 
các lời báo cáo cũng như đồn đại không. Có vị lại nghĩ: lòng tin của mình đã bị tổn hại 
trong khi những người khác thấy chẳng mảy may hề hấn gì, hoặc có khi còn củng cố 
quyết tâm của mình ơn lên.   
 Dịp này, tôi muốn san sẻ với anh chị em đôi điều vì chưa có dịp nói chuyện nhiều 
với anh chị em. Tôi sẽ đề cập theo từng điểm, sau đây: 

1. Tôi muốn nói, đây là dịp tốt để ta thấy rằng dù ta có nỗi đau và rẽ chia, nhưng 
anh chị em vẫn đến đây để cùng Hội thánh thông phần dự tiệc. Dù biết rằng mình vẫn 
có thể ném chiếc khăn bẩn vào mặt giáo hội hoặc bỏ đi nơi khác, nhưng anh chị em vẫn 
có mặt ở đây, để cùng nhau đến với Chúa. Đó là điểm son chứng tỏ sự trung thành và 
lòng độ lượng của chúng ta. Hôm nay, ta được nghe Tin Mừng thánh Gioan 15: 1-8 nhắc 
nhở rằng: nếu cắt bỏ đi bất cứ cành nào ra khỏi vườn nho Đức Kitô, thì ta sẽ trở thành 
cây khô không trái. 

2. Trong lúc ta bị xôn xao vì chuyện cha Kevin Lee rời bỏ cộng đoàn, ta vẫn trân 
trọng công việc ngài làm trong thời gian ngài là cha chánh của xứ đạo này. Giả như có 
anh chị em nào nghi ngờ điều gì về tính hiệu lực các mầu nhiệm ngài thi hành, cũng xin 
biết cho rằng: Đức Kitô và Hội thánh dù có những người con lỗi phạm này khác, nhưng 
hiệu năng của các phép bí tích không tuỳ thuộc vào tính khả thi của linh mục. 

3.  Nay là dịp để ta suy nghĩ về lý lẽ và cớ sự dẫn đến thành công cũng như thất 
bại của đời độc thân linh mục hoặc về tiểu sử của linh mục nào đó cách riêng. Nói cho 
cùng, thì cách nào đó có thể nói được là chúng ta vẫn có những yếu điểm. Nhưng cho 
tôi nói thêm đôi điều về bản chất của những khám phá nói chung, phát hiện dạo gần 
đây. 

Theo thống kê trên toàn quốc, thì hầu như dưới phân nửa số người Úc ở độ tuổi 
lập gia đình còn quyết tâm lập gia đình; hiện có dấu hiệu đáng kể cho thấy số người ở 
độc thân nay đang gia tăng. Đó là điều thách thức chúng ta, nhưng Hội thánh lâu nay 
dạy rằng đời sống hôn nhân hoặc độc thân sống một mình vẫn giúp ta nên thánh được 
hết, miễn ta sống sao cho tốt. 

Kinh nghiệm của riêng tôi và của Hội thánh vẫn cho thấy là ta có thể sống đời 
độc thân một cách có hiệu quả và sinh hoa kết trái vẫn cho phép người tận hiến đời 
mình cho việc phục vụ Đức Kitô và Hội thánh của Ngài. Thêm vào đó, Hội thánh của ta 
công nhận rằng cả hai bí tích hôn phối và linh mục vẫn bổ túc cho nhau. Mỗi bí tích đều 
hoàn tất chức năng của mình đến suốt đời. Đời sống hôn nhân cũng như đời độc thân 
sống một mình không là chuyện dễ dàng và càng ngày càng có nhiều sức ép đáng sợ 



đổ dồn về đó. Điều khá ngộ, là: những người sống ở hai bên hàng rào đều cứ nghĩ cỏ 
vườn hàng xóm bao giờ cũng xanh cũng mướt hơn cỏ vườn nhà mình.               

Ngày nay, ai cũng biết: khủng hoảng về đời sống hôn nhân vẫn lớn hơn đời độc 
thân, ở một mình. Nhiều người đã đầu hàng cùng thất bại như nhau. Có người chủ 
trương chung sống trước đã, sau đó nếu cần thì làm đám cưới ngoài nhà thờ, và họ 
cũng chỉ muốn có ít con hoặc chẳng muốn đứa con nào hết, cuối cùng đi đến ly dị. Nếu 
so sánh, ai cũng thấy rằng ngày nay số người chia tay ly dị vẫn nhiều hơn tình trạng 
giảm sút ơn kêu gọi. 

Kể chuyện này, tôi cũng chẳng muốn đổ lỗi cho ai hết. Bởi ai cũng biết và cũng 
thương cho những người đã cố gắng tránh đổ vỡ nhưng không thành. Một phần của vấn 
đề là xã hội ta đang sống: hiện nay ta ít được sự hỗ trợ của bất cứ ai. Nhưng thật là đơn 
sơ chất phác nếu có người nghĩ rằng đời sống hôn nhân sẽ giải quyết sự suy giảm ơn 
ơn linh mục hoặc sức ép lên hàng giáo sĩ. Nhiều chỉ dẫn cũng cho thấy hàng giáo sĩ lập 
gia đình cũng đang chịu mức giảm sút cộng thêm đó, là khó khăn về chung thuỷ và bền 
bỉ trong chung sống và trong hàng giáo sĩ có vợ nay cũng có vấn đề đổ vỡ gia đình.           

4. Về chuyện lạm dụng tình dục. Sự việc giáo sĩ có vấn đề về ấu dâm là chuyện 
khủng khiếp cần loại bỏ cho tương lai trong khi ta vẫn cứ dính líu với quá khứ và vẫn cố 
gắng giúp đỡ nạn nhân của sự việc. Thế nhưng, cho phép hàng giáo sĩ được lấy vợ 
không là giải pháp chữa trị được chuyện này và cũng không là giải đáp cho khủng 
hoảng ơn gọi mà ta gặp. Nhiều nghiên cứu/khảo sát cho thấykẻ xâm phạm ấu dâm đều 
có đời sống ở bất cứ đâu, có gia đình hoặc độc thân, giáo sĩ hoặc giáo dân cũng có vấn 
đề này.  

5.Thiên Chúa chuyện trò với ta khi ta có nhu cầu hiện tại ngang qua Lời Ngài và 
bí tích. Thư thứ nhất thánh Gioan tông đồ đoạn 3 câu 18-24 có nói rõ: lòng tin và lòng 
mến không nên diễn tả bằng lời nói, nhưng bằng việc làm thực sự. Cũng thế, lòng tin và 
lòng mến vượt quá tình cảm, nên ta diễn tả tấm lòng của ta qua việc tuân giữ lệnh 
truyền của Chúa. Đôi lúc việc này mang đến niềm vui đích thực, đó là điều mà bài đọc 1 
hôm nay gọi là “sự an ủi của Chúa Thánh Thần” (Cv 9: 26-313). Có lúc, lại đem đến cho 
ta những đổi thay đau đớn, điều mà Phúc Âm hôm nay gọi là “sự tỉa bỏ” (Ga 156: 1-
8)Tuy nhiên, ta sẽ không sinh hoa kết trái được nếu tự mình dứt bỏ ra khỏi “Vườn Nho 
Đích Thực” của Đức Kitô và Hội thánh. 

6. Về chuyện linh mục Kevin Lee, không có chuyện gọi là dứt bỏ hoặc trừng phạt 
nào hết, từ phía giáo phận Parramatta. Ngài không bị vạ tuyệt thông, cũng không bị tống 
cổ khỏi giáo phận. Nhưng ngài từ chối không liên lạc điện thoại với tôi và với văn phòng 
địa phận, cũng chẳng thông đạt với Giáo hội mà chỉ liên lạc với báo/đài. Bởi thế nên, tôi 
cũng bị sốc như anh chị em và biết rất ít về chuyện của ngài cho đến khi chuyện này xảy 
ra. Như anh chị em, tôi lo lắng cho phúc lợi của ngài và nay thì cả người phối ngẫu và 
tất cả những ai bị ảnh hưởng do các hành xử của ngài trong những ngày qua. Chúng ta 
đều biết rõ, là: theo luật Hội thánh và truyền thống giáo hội Công giáo thì không thể để 
Kevin Lee ở lại làm chánh xứ được nữa vì anh đã lập gia đình. Và chính anh đã rời bỏ 
thừa tác vụ và giáo xứ như anh muốn. 

7. Cuối cùng, tôi muốn nói với anh chị em rằng số rất đông các linh mục và tu sĩ 
trong giáo phận của chúng ta vẫn cho đi rất độ lượng và phục vụ rất tốt. Tất cả đều là 
những người anh em trước sau như một, không có cái-gọi-là hai cuộc sống rất chống 
chõi. Thế nên, chúng ta vẫn phải tin tưởng vào hàng giáo sĩ và mọi người ở Miền Tây 
Sydney. 

Xin cảm ơn Đức Ông Bob McGuckin là Tổng Đại diện giáo phận đã nhận lời làm 
giám quản giáo xứ vào lúc này. Cảm ơn cha phó địa phận Chris de Sousa đã kịp đến với 
giáo xứ ngay khi có tin về chuyện vừa qua. Và cha cũng đã hỗ trợ chúng ta rất mực. Sau 
thánh lễ, tôi cũng vui lòng tiếp chuyện và trả lời tất cả những câu hỏi của anh chị em. 
Và, nếu anh chị em có những vấn nạn gì cần được giải đáp, xin cứ cho biết tôi sẽ cố 



gắng để giúp anh chị em có thông tin chính xác. Mới đây, có nhiều anh chị đã đến nói 
với tôi rằng các vị ấy vẫn đang cầu nguyện cho anh chị em hết thảy. Tôi cũng xin mọi 
người trong cộng đoàn này hãy hợp cùng các giáo xứ khác vào thánh lễ hôm nay thêm 
lời nguyện cầu cho tất cả mọi người để rồi Lời Chúa nói trong Phúc Âm hôm nay : chúng 
ta có thể sinh hoa kết trái đạt niềm vui trong cuộc sống miên trường.” (x. 
www.Parramattadiocese.net Homelie 6/5/2012 của Gm Anthony Fisher OP oại giáo xứ 
Padre Pio ở Glenmore Park, Sydney) 
 

Bài chia sẻ của đấng bậc chủ quản giáo phận, phải như thế. Không thể khác 
hơn. Như thế, còn là những lời khẳng định rất chính qui, mạch lời, không sai sót. Vấn 
đề, chỉ là phản ứng của người nghe cũng như người quan sát sự việc xảy ra với thế giới 
của người Công giáo ở Úc, hoặc giáo hội địa phương rất Sydney.   

Nói chung thì, đã sống trong đời, dù đạo đức hay không đạo lý, vẫn luôn phấn 
đấu để sống cho ra sống. Sống cho ra con người với “tính bổn thiện”. Và, một khi đã 
phấn đấu thì bao giờ cũng có người thành công hoặc thất bại. Điều đó, tuỳ tầm nhìn của 
mỗi vị và tùy vị thế của người đang đứng đó nhìn sự việc. Chính vì vị thế và tầm nhìn 
ấy, có người gọi chuyện của cựu đấng bậc Kevin Lee là xì-căng-đan/tai tiếng, có người 
lại cho là hồi chuông báo động để Hội thánh Chúa phải thay đổi luật và lệ, vv..  

Về chuyện phấn đấu, có người phấn đấu thoát khỏi rượu chè, cờ bạc, trai gái có 
người lại phấn đấu bỏ đi cơn giận dữ… Điều thấy rất rõ, là: xì-căng-đan/tai tiếng chẳng 
bao giờ xâm nhập vào được cuộc phấn đấu của bất cứ ai, cả khi người đó ngã gục. Chỉ 
là tai tiếng với xì-căng-đan khi ta tô thắm khuyết điểm của mình rồi gọi đó là nhân đức, 
hoặc khi ta cố gắng biện minh cho xét đoán lầm lạc của chính mình rồi thương-mại-hoá 
cho người khác để họ cũng như ta công nhận đó là sự thật, phải tin tưởng.  

Sự việc của cựu đấng bậc Kevin Lee chỉ là một trong nhiều trường hợp vẫn xảy 
đến ở khắp nơi, vào mọi thời. Nơi và thời, mà hội thánh đây đó vẫn gặp chuyện muôn 
thuở. Dù có thế, cũng nên nói như nghệ sĩ Nguyễn Đức Quang từng viết thành nhạc 
bản, bảo rằng: “Không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi, hãy dùng bàn tay mà 
làm cho tươi mới…” Nay cũng thế, không phải là lúc để ta xa rời Hội thánh vì khác chính 
kiến, mà là thời điểm Hội thành vẫn cần bạn, cần tôi ta ở lại mà “làm cho tươi mới”. Hội 
thánh vẫn cần người làm mới nhiều thứ trong tình yêu, danh dự và tích cực.   

Dựng xây trong tình thương yêu, là Lời của Đấng Thánh Hiền được trích dẫn, 
vẫn cứ bảo: 

 
“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 
Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,  
anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,  
như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy  
và ở lại trong tình thương của Người. 
Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em  
để anh em được hưởng niềm vui của Thầy,  
và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.” 
(Ga 15: 9-11) 

 
 Lời khuyên của Thày Chí Thánh rõ ràng là thế, mà sao vẫn có người còn nghi 
ngờ. Ngờ và nghi, đến độ có người vị còn đi hỏi “bậc thày” ở nơi khác. Khác chốn miền. 
Khác cung cách hành Đạo, nhưng cũng cùng một tâm tưởng hành đạo làm nguời, rất 
như sau:     
 
 “-Thưa Thầy, tôi không phải là người theo đạo Phật. 
    Xin Thầy chỉ dẫn cho phương pháp tu tập. 
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-Quí vị muốn phương pháp tu tập với mục đích gì và tại sao lại chọn chúng tôi để 
đặt câu hỏi? 
-Tôi thấy cuộc đời này sao khổ quá. Như tôi đây cũng có trình độ học thức, có công ăn 
việc làm tốt, gia cảnh đầm ấm, nhưng vẫn thấy khổ tâm nhiều chuyện, nhiều lúc cảm 
thấy bất an đến độ ăn không ngon ngủ không yên, nhiều điều lo lắng, bực mình lắm! 
Tôi muốn được an tâm nên đì tìm phương pháp tu tập để thoát khổ. Tôi chọn qúi Thầy 
để đặt câu hỏi, bởi tôi thường nhận các emails từ bạn bè ở Canada chuyển tới, với các 
bài viết tuy mang hình thức Phật giáo, nhưng nội dung hay quá, các bạn của tôi thấy có 
ích lợi nên chuyển cho tôi, mặc dù tôi không phải theo đạo Phật. 
-Trên đời này, người nào không có tâm cố chấp, không có tâm phân biệt, không mang 
nặng hình thức thế gian thì người đó sống đời an lạc với hạnh phúc xuất thế gian. 

- Kính xin Thầy giảng rõ hơn. 
- Người đời thường mang hai cái bị. Một cái trước ngực chứa đầy lỗi lầm của người 
khác. Một cái sau lưng chứa đầy lỗi lầm của chính bản thân. Do đó, người đời thường 
bực bội, bất an trước các lỗi lầm quá dễ thấy của người khác. Trái lại, với các lỗi lầm của 
chính bản thân, người đời thường che giấu, không muốn ai thấy, chính mình cũng không 
thừa nhận, không nhận ra, cho nên khó khá được, cho nên khổ dài dài. Muốn hết khổ, 
muốn bớt khổ, người đời - dù theo tôn giáo nào - nên đổi vị trí của hai cái bị nói trên. 
Khi nhận thấy chính bản thân cũng có quá nhiều khuyết điểm, nhược điểm, người đời 
chắc chắn không còn dám cất cao giọng chỉ trích nhục mạ người khác, cũng như không 
còn chỉ trích tôn giáo, tín ngưỡng của người khác đang theo. 
-Kính cảm tạ lời chỉ giáo của Thầy. Thực hay quá. Nhưng riêng tôi, tôi không muốn đổi vị 
trí của hai cái bị đó thì sao, thưa Thầy? 

-À, quí vị không muốn đổi vị trí của hai cái bị, thì quí vị đổi nội dung của chúng 
cũng được mà. 

-Tôi chưa hiểu rõ ý của Thầy ? 
-Nếu quí vị vẫn giữ vị trí của hai cái bị: Cái bị trước ngực qúi vị chứa đựng toàn là ưu 
điểm của người khác. Cái bị sau lưng quí vị chứa đựng toàn là ưu điểm của bản thân.  
-Tôi vẫn chưa tỏ tường? 
-À, khi đó quí vị sẽ thấy ưu điểm của người khác quá nhiều, lắm khi vượt trội hơn mình, 
mình thực ra chẳng bằng nhiều người lắm. Từ đó, mình bớt đi tánh phê phán, phỉ báng 
người khác, hãy thu mình lại, quan sát chính bản thân, quan sát chính bản tâm, mình sẽ 
được bình an ngay. 

-Thực là quí hoá, tôi hiểu rồi. Kính chúc Thầy tâm luôn bình an.  Kính cảm tạ.” 
 
 Theo thiển ý, cuộc đời con người không chỉ có mỗi hai cái bị mà thôi, nhưng rất 
nhiều. Mang được bao nhiêu bị, cái đó còn tuỳ. Tùy tâm tư và tâm tính của mỗi người, 
mà lựa chọn. Và một khi đã chọn lựa bất cứ thứ gì cho đời mình rồi, tưởng cũng nên 
quyết tâm theo nó cho đến cùng. Và chọn lựa nào cũng đều vô giá hết; nên sẽ không là 
chuyện lạ, khi thấy người khác không hành xử như mình. 
 Vậy nên, để mọi chuyện được thư giãn/dễ chịu, tưởng cũng nên nghe thêm ca 
từ cuối có câu hát rất nhè nhẹ, như sau: 
 
“Em ơi phải chăng phút giây ngày ấy 
Đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời 
Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta 
Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa.” 
(Lam Phương – bđd) 
 



Hát nhè nhẹ như thế rồi, giờ đây mời bạn và mời tôi, ta cứ chọn lựa để rồi sẽ 
quyết tâm mà sống. Sống có tình có lý. Có anh có chị và có em trong cộng đoàn Hội 
thánh, rất Nước Trời.  
      
Trần Ngọc Mười Hai 
  Cũng đã chọn và lựa từ lâu 

mọi sự, cho đời mình. 
để được vui. 
Suốt cuộc đời. 
   

 
  

44. “Tôi xin người cứ gian dối,” 
“cho tôi tưởng người cũng yêu tôi. 

May ra còn thấy đời vui, 
Khi cơn mưa mùa đông đang đến. 
Xin giã từ ngày tháng rong chơi.” 
(Phạm Duy Quang – Kiếp Đam Mê) 

(Mc 6: 34)       
            Hát những lời năn nỉ, ỉ ôi rồi bảo “xin người cứ gian dối”, để “người cũng yêu tôi”, 
mà lại đặt đầu đề rất ư là “Kiếp Đam Mê”, kể cũng lạ. Lạ hơn nữa, là: người viết nhạc kỳ 
này lại muốn chuyển đến người yêu cũ tên là Julie, cũng rất Quang, đôi lời nhắn nhủ để 
kể thêm: 
 
                        “Đôi tay này vẫn chờ mong. 
                        Con tim này, dù lắm long đong. 
                        Tôi yêu người, bằng nỗi nghiệt oan. 
                        Không than van và không trách oán, 
                        Cho tôi trọn một kiếp đam mê.” 
                        (Phạm Duy Quang – bđd) 
 
            À thì ra, “cho tôi trọn một kiếp đam mê”, lại cũng là niềm mê man “yêu người 
bằng nỗi nghiệt oan”, “không than van và không trách oán.” Quả thật, mỗi tiếng và mỗi 
lời của người viết đều nói lên tâm trạng của “Kiếp Đam Mê”, cũng rất “người”. Ấy đó, là 
chuyện đời. Nơi âm nhạc, nghệ thuật đầy thi ca chữ nghĩa nói về đời người và kiếp 
người rất “đam mê”. 
            Thế còn ý/lời nhà Đạo về đời người đi Đạo, cũng đam mê chứ? 
            Trả lời vấn nạn này, có lẽ ta cũng nên dành cho đấng bậc vị vọng ở đâu đó, 
chốn “thiền môn” cung kính, rất tư duy. Ở đây, hôm nay, bần đạo chỉ dám mời bạn và 
tôi, ta đi vào tản mạn, lạm bàn đầy chất phiếm, để rồi lại sẽ “loanh quanh, một chốn rong 
chơi” như tác giả ở vẫn cứ nói: “May ra, còn thấy đời vui!”, nhất là vào lúc có “cơn mưa 
mùa Đông đang đến.” Nếu đồng ý, thì bầy tôi đây xin mạn phép được phiếm sương 
sương đôi hàng suy tư về lập trường sống, chỉ có thế. 
            Phiếm Đạo ở đời thường, có cả một đời đi Đạo rất xục xạo chuyện đời phàm tục 
ở nhiều chốn? Những chốn và những nơi, như ở “miệt dưới” đất miền Úc Châu vừa có 
đôi ba sự việc xảy đến rất nổi cộm. Sự việc xảy đến, là những sự khá “rách việc” nên 
bần đạo xin ngồi xuống đây kể ra ba điều bốn chuyện về người nhà Đạo từng quyết tu 
thân đắc đạo là thế mà sao vẫn “loanh quanh một chốn rong chơi” chốn chợ đời, thật 
khó dứt! 



Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật và nói huỵch toẹt với bạn bè/người thân là: 
vừa qua, bần đạo được yêu cầu góp ý về một chuyện có liên quan đến “đấng bậc” mục 
tử nổi cộm trên truyền hình Úc từng thề sống thề chết quyết sống đời độc thân tu trì, mà 
vẫn chưa chịu “giã từ ngày tháng rong chơi”, bằng một hỏi/đáp rất “bỏ túi” về “Tu hành 
và đời sống độc thân”, như sau: 

 
“-Phóng viên Vũ Nhuận hỏi Mai Tá: Trong tinh thần cảm thông với cộng đồng 

Công giáo Úc về sự kiện mà giới truyền thông ở đây gọi là vụ “Linh mục F.”, xin hỏi anh 
xem anh có ý kiến gì về chuyện “tu hành và đời sống độc thân” không? 

-Mai Tá ứng khẩu đáp: “Dạ, đây là đề tài khá quan trọng cần nhiều thời gian và 
giấy bút mới nói hết được. Nhưng hôm nay, bản thân tôi chỉ xin đóng góp một ý kiến nhỏ 
theo quan niệm và ngôn ngữ của người Việt về vấn đề tu hành và đời sống độc thân, 
thôi. Về từ ngữ, thì chữ “tu hành” tự nó cho thấy lập trường của một số người lâu nay 
quan niệm: “Tu là cội phúc, tình là giây oan”. Thành thử, chữ “tu” hay “tu hành” ở đây, 
theo định nghĩa, là lối sống có qui định theo tinh thần và đạo lý của tôn giáo mình đi 
theo. 

Bản thân, tôi cũng như một số vị trong đạo Công giáo thì: việc dấn bước theo 
chân Chúa quyết áp dụng Lời Ngài trong cuộc sống, vẫn hiểu chữ “tu hành” là rời bỏ 
cuộc sống bình thường ở đời, để sống theo cung cách khác biệt do Đạo mình đặt ra. 
Mà, Đạo Công Giáo ở thế kỷ đầu, Giáo hội không buộc người dấn bước theo chân Chúa 
phải “tu đắc đạo”, sống đời độc thân, rất khiết tịnh. Lúc đầu thì như thế, nhưng từ thế kỷ 
thứ tư trở đi, Giáo hội Công giáo đã đề ra một số luật lệ hoặc nội-qui hầu giúp những 
người quyết phục vụ Giáo hội theo cung cách khác với đời thường. 

Từ đó đến nay, những người bước theo chân Chúa, đặc biệt là người Công Giáo, 
đã qui định là: ai chọn sống đời tu trì phục vụ Hội thánh Chúa, đương nhiên phải ở độc 
thân/khiết tịnh, không màng thú vui xác thịt với bất cứ ai, dù người ấy là người khác phái 
hay cùng giới tính. 

Qui định của Giáo hội Công giáo là như thế. Thế nghĩa là, với Giáo hội Công 
giáo, không có chuyện gọi “tu tại gia” như cư sĩ các đạo giáo khác tuy đã có vợ hoặc 
chồng, nhưng vẫn muốn hoạt động phục vụ giáo hội mình bằng sinh hoạt đạo đức khác 
biệt. Riêng với Giáo hội Công giáo, thì: khi đã chọn sống đời tu rồi, thì không thể sống 
đời vợ chồng, và cũng không còn ham muốn lạc thú xác thịt nữa, nhưng quyết hiến trọn 
đời cho Chúa, mà thôi. Và, chức linh mục là thiên chức kéo dài suốt trọn kiếp, nên khi 
người nào đó không còn muốn tiếp tục thiên chức ấy nữa, sẽ phải xin bề trên cho phép 
mới được miễn chuẩn.  Tuy nhiên, thời buổi này, lại thấy xảy ra vài ba sự kiện có liên 
quan đến một số vị từng quyết sống đời tu trì rồi nhưng cùng lúc, lại có hai cuộc sống 
đối chọi nhau, tức vừa tu trì vừa ham muốn chung đụng thể xác với người khác. Có 
trường hợp, vị ấy lại dám sống cả hai hình thức nói ở trên một cách công khai như 
trường hợp của linh mục Kevin Lee thuộc giáo phận Parramatta, New South Wales Úc 
Châu. Hoặc, trường hợp của một linh mục ở Việt Nam xưa kia nổi tiếng với tên gọi là 
“linh mục hốt rác” tức lm Phan Khắc Từ vẫn cứ thong dong sống một trật, hai nếp sống 
rất đối chọi, bất cần đời. Sự kiện xảy ra ở giáo phận Parramatta hôm trước, nay đã có 
giải quyết là lm Kevin Lee đã bị ngưng chức. Còn mục tử họ Phan vẫn công khai sống 
hai cuộc sống song hành, chẳng kể gì luật Đạo. 

Còn, hỏi rằng: trong tương lai, Giáo hội Công giáo có nên và có thể sẽ xét lại luật 
độc thân/thanh khiết cho giới tu hành không, thì câu trả lời dễ nhất là: bạn cứ chờ, mọi 
việc rồi sẽ thấy. 

Giả như câu trả lời là có, thì theo thiển ý cụm từ “tu hành” sẽ phải được sửa lại 
thành: linh mục và cuộc sống có chọn lựa. Nghĩa là: lúc đó, bạn có thể lựa chọn hoặc 



đời độc thân kiểu một mình một chợ, không còn ham muốn thể xác nữa; hoặc, chọn đời 
sống vợ chồng theo kiểu của các cư sĩ “tu tại gia” hoặc mục sư Tin Lành, cũng tốt thôi. 

Tôi nghĩ câu trả lời ở đây sẽ không thoả mãn hết mọi người. Nên, vẫn mong đó 
chỉ là đôi ba ý tưởng rất cỏn con để lại mời quý vị tiếp tục nghiên cứu và bàn luận kỹ hơn 
thêm.” 
 
            Nói tóm lại, trên đây chỉ là ý kiến cá nhân, riêng lẻ của một người đi Đạo và giữ 
Đạo. Nói như thế có nghĩa: người khác cũng có ý kiến khác biệt, như ý/lời của người 
viết nhạc, từng hát lên ca-từ như: 
 
            “Ôi, tôi ước mơ em bỏ cuộc vui, 
            Trở về căn phòng này đơn côi. 
            Môi em ru nỗi đau tuyệt vời, 
            Khi màn đêm phủ lứa đôi, 
            Là thời gian cũng ngừng trôi.” 
            (Duy Quang – bđd) 
 
            Ý/lời người nghệ sĩ thì như thế. Như thế, tức như thể bảo rằng: em hãy “bỏ cuộc 
vui” ở đời, để về với thương đau “oan nghiệt”, bởi “màn đêm (đang) phủ xuống”, và “thời 
gian cũng ngừng trôi”. Ngừng trôi hay vẫn chảy, thì cuộc đời rồi vẫn thế. Ở đây, lại có ý 
kiến của đấng bậc chủ quản đã tỏ bày lập trường rất khác, nhưng chính mạch về những 
sự và những việc hệ-trọng rất công khai, cả về chuyện xâm phạm tiết hạnh của trẻ em, 
nhân có sự kiện gọi là vụ “Linh mục F.” như sau: 
 
                        “Anh chị em giáo dân thân mến của tôi, 
            Bài đọc hôm nay mở đầu bằng một lời chúc dữ phát ra từ miệng ngôn sứ 
Giêrêmia qua câu nói: “Khốn cho những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải 
thất lạc và tan tác – sấm ngôn của Đức Chúa nói như thế.” (Gr 23: 1). Đây là lời thách 
thức gửi đến người nghe ở mọi thời, nhưng trong bối cảnh hiện tại của giáo phận ta, lời 
đó còn vang vọng vẫn khá mạnh quanh nguyện đường giáo xứ thuộc giáo phận ta nữa. 
            Chúng ta đang bị thách thức đến kinh động khi nghe biết chuyện của “Linh mục 
F.” được phơi bầy trên truyền hình mục “Four Corners” của đài truyền hình ABC Úc 
Châu, cũng mới đây. Chuyện này đưa đến kết quả, là chúng dân ngoài Đạo đã chú ý 
nhiều đến hành xử của linh mục tên “F.” này, trong lúc ngài phục vụ Hội thánh tại giáo 
phận trước, tức giáo phận Armidale, tiểu bang New South Wales và cả giáo phận 
Parramatta của chúng ta nữa. Và chúng dân hiện nay đang theo dõi xem Hội thánh 
Chúa hành xử thế nào về các cáo buộc đặt ra cho vị linh mục này. Điều này lại khuấy 
động ngọn lửa công khai lên án hành vi xách nhiễu tình dục của các giáo sĩ của chúng 
ta và đã chỉ trích cả chúng ta nữa về đường lối đôi lúc cũng sơ xuất khi giải quyết. 
            Hôm nay, tôi muốn một lần nữa nói rõ lập trường của tôi về vấn đề này. Mọi xách 
nhiễu tình dục trong/ngoài Hội thánh đều là lỗi phạm rất nặng trước mặt Thiên Chúa. Đó 
là tội ác cần lên án bằng từ ngữ mạnh mẽ như thế mới phải. Thật ra, tôi biết rất rõ về 
những tai hại từng gây ra cho nạn nhân là điều không thể toan tính và chỉnh sửa được. 
Xâm phạm tiết dục trẻ bé phải loại trừ ngay khỏi Giáo Hội của ta và ta phải làm mọi việc 
khả dĩ có thể làm được ngõ hầu đem công lý và sự chữa lành đến với nạn nhân trong 
cuộc. 
            Rồi ra, anh chị em cũng sẽ nghe biết là Đức Giám mục Michael Kennedy, giáo 
phận Armidale và tôi đã quyết định cùng nhau đề ra một ủy ban độc lập để điều tra/xem 
xét sự việc vừa xảy đến khiến quần chúng chú tâm cũng khá nhiều. Chúng tôi đã đề cử 
một luật sư lỗi lạc, trước đây từng làm Chánh thẩm toà án Liên Bang, đó là Ls Antony 



Whitlam, QC để xem xét vụ việc này. Chúng tôi quyết một lòng, là: công lý phải được 
thiết lập trong vụ này. Nhiều năm qua, Giáo Phận Parramatta từng vui hưởng quan hệ 
chặt chẽ với Cảnh Sát và Giám-sát-viện tiểu bang NSW là các cơ quan mà chúng ta 
đánh giá rất cao. Vào thời điểm nóng bỏng này, chúng ta nguyện sẽ hợp tác với Cảnh 
sát để đảm bảo rằng bất cứ hành vi nào mang tính tội ác phải được điều tra và nghiêm 
trị thật đích đáng.                     
            Đây cũng là lúc để người Công giáo chúng ta tìm đến với linh hồn mình. Tôi vẫn 
cầu nguyện để vết thương thâm sâu trong Thân Mình Đức Kitô được chữa lành đến tận 
gốc, ngay bây giờ và mãi mãi về sau. Tôi kêu mời tất cả anh chị em giáo dân trong địa 
phận của chúng ta hãy nguyện cầu và tự đề ra cho mình lòng cải hối rất quyết tâm để 
Hội thánh Chúa được tẩy sạch khỏi vụ việc và lỗi phạm này; và chúng ta cũng hãy cầu 
nguyện cho nạn nhân của những hành xử sai trái nghiêm trọng đó (xem Thư Mục vụ của 
Đức Giáo Hoàng Bênêđíchtô XVI gửi cộng đồng Công giáo Ái Nhĩ Lan hôm 19/3/2012, 
số 2) 
            Anh chị em thân mến, 

Tôi thật sự thúc giục anh chị em hãy yêu thương và nâng đỡ các linh mục của 
chúng ta, và số đông các vị đã tận hiến, trung thành với sứ vụ mục tử của các ngài và 
không để các tổ chức liên kết với thủ phạm tội ác nói trên quyết bôi nhọ thanh danh các 
vị đó. Các linh mục của chúng ta cần đến lời nguyện cầu và sự nâng đỡ của anh chị em 
lúc này, hơn bao giờ hết. 

Bài đọc đầu lễ hôm nay, ngôn sứ Giêrêmia có mơ về đàn miêu duệ con cháu của 
vua Davít sẽ là Mục Tử Nhân Hiền quyết chăn dắt chúng ta. Ngôn sứ Giêrêmia cũng 
hứa rằng Giavê Thiên Chúa sẽ làm nảy sinh nhiều kẻ chăn khác đưa đàn chiên mình về 
với tâm can của Chúa Chiên Lành, và các vị chủ chăn cũng sẽ chăm sóc ta thật kỹ 
lưỡng để rồi sẽ không còn chiên con nào đâm hãi sợ. Chắc chắn như thế, bởi vì theo Tin 
Mừng thánh Mác-cô viết, ta đã thấy Chúa Chiên Hiền Lành là Đức Kitô vẫn tỏ lòng xót 
thương đàn con của Ngài như “đàn chiên không người chăn dắt” (Mc 6: 34). Là gương 
mẫu cho tông đồ Ngài, Chúa cũng là mẫu gương cho tất cả mọi mục tử đích thực. Nên, 
hôm nay, chúng ta hãy về với Ngài mà nguyện cầu. Riêng phần tôi, tôi cũng sẽ nguyện 
cầu cho anh chị em trong giai đoạn khó khăn này, để chúng ta có thể gắn kết với nhau 
chặt chẽ hơn để xứng đáng sống trong Thân Mình Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Trân trọng chào kính anh chị em trong Chúa Chiên Hiền Lành. 
Gm Anthony Fisher, OP 
Chủ quản giáo phận Parramatta.” 
 

            Và thêm một thư luân lưu cũng tương tự, nhưng lần này là từ đấng chủ quản 
giáo phận Armidale: 
 
                                    “Anh chị em thân mến, 

Mấy tuần qua, Hội thánh ta và giáo phận Armidale đã tiếp cận nhiều cáo buộc 
mang tính lịch sử về chuyện xâm phạm tiết hạnh trẻ em, khiến ngành truyền thông đại 
chúng chú tâm đến cũng rất nhiều. Tôi biết rõ sự việc này là nguồn mạch mọi khổ đau 
và là cơn phẫn nộ chính đáng đối với anh chị em, như nó từng xảy đến với riêng tôi. 
           Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng: mọi khổ đau, buồn sầu và phẫn nộ của ta 
chẳng là gì so với nỗi buồn phiền xót xa của nạn nhân từng bị xúc phạm và cả gia đình 
họ nữa. Tôi xin gửi đến các vị ấy niềm cảm thông sâu sắc và xin sẻ san với cộng đoàn 
sự khiếp đảm về hành vi xúc phạm tiết hạnh trẻ em và ước ao được thấy công lý trở lại 
với xã hội chúng ta. Tôi hy vọng là một cơ quan độc lập để tái xét do tôi thiết lập, sẽ 
chứng tỏ quyết tâm có được thành quả của công lý. 



            Trước đây, khi chủ toạ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Sydney năm 2008, Đức Giáo 
Hoàng Bênêđíchtô XVI cũng đã đề cập đến vấn đề xâm phạm tiết hạnh trẻ em. Nay tôi 
lập lại lời ngài nói ra đây, để nói lên tâm tư của tôi hiện đang có vào lúc này: 
 
“Hôm nay, ở đây, tôi muốn dừng lại để xác nhận nỗi niềm xấu hổ mà chúng ta đã có coi 
đó như kết quả của hành vi xâm phạm tình dục ở lớp trẻ do một số linh mục và tu sĩ ở 
nước này, vi phạm. Thật sự, là tôi cảm thương sâu sắc với các nạn nhân trong cuộc 
từng đau khổ chịu đựng nhiều năm và tôi cam đoan với các vị này rằng, bằng vào tư 
cách mục tử chủ quan, tôi xin sẻ san nỗi khổ đau của các vị đó. Hành vi sai trái một 
cách nghiêm trọng này đã phản bội niềm tin, rõ ràng đáng bị ta lên án. Bởi, nó tạo nên 
một đớn đau rất lớn làm tổn hại đến Hội thánh trong công cuộc làm chứng tá cho Chúa. 
Tôi yêu cầu tất cả anh chị em hãy cùng tôi nâng đỡ các giám mục của ta và cùng hợp 
lực với nhau mà chống trả sự quái ác này. Các nạn nhân của hành vi quái ác này phải 
được sự thương xót và chăm sóc cho thoả đáng; và những ai chịu trách nhiệm về hành 
xử ác độc này phải được đem ra trước công lý. Đây là ưu tiên khẩn cấp ngõ hầu thăng 
tiến môi trường an toàn đặc biệt cho lớp trẻ của chúng ta.” 
 

“Hôm nay đây, tôi mời tất cả anh chị em hãy cùng chúng tôi với tư cách là cộng đoàn 
Hội thánh hãy biết: 

1.      Nhận thức và xác nhận sự thật lịch sử về các vụ xâm phạm tiết hạnh trẻ em trong 
Giáo hội. 

2.      Hành động để giúp đỡ các nạn nhân bị xúc phạm và những người chịu ảnh hưởng từ 
các vụ xúc phạm này. 

3.      Hợp tác với giới chức có thẩm quyền ngõ hầu điều tra những cáo buộc về các  vụ xúc 
phạm như thế. 

4.      Duy trì chương trình bảo vệ trẻ em để gia tăng an toàn tối đa và tạo niềm vui sống cho 
con cháu của chúng ta. 

5.      Khuyến khích và hỗ trợ các linh mục trong giáo xứ từng thấy xấu hổ cách thâm sâu về 
các lỗi phạm cũng như tội ác của những người đồng môn với các ngài. 

6.      Hãy thiết tha đeo đuổi sự thật và công lý.     
 
Một lần nữa, xin hãy cùng với tôi nguyện cầu cho nạn nhân các vụ xâm phạm tiết hạnh 
trẻ em; cầu mong cho các em có được công lý, được chữa lành và bình an. Cầu mong 
cho tai hoạ đáng gờm tởm này mãi mãi được rỡ khỏi lớp bụi bám quanh ta. Xin hãy cùng 
tôi đảm bảo rằng đây là vụ việc có thật.” (xem Christ, the Model for all true pastors, The 
Catholic Weekly 29/7/12 tr. 14) 
 
            Một lần nữa, trích dẫn lời lẽ trên đây, cũng chỉ để hợp giọng mà nói lên rằng: 
đau khổ nào cũng là khổ đau. Sai phạm nào cũng là hành vi cần xác chứng để không 
còn ai tái phạm và nhất là không còn ai làm nhơ ố thanh danh của các vị mục tử khác 
cần sự trong sáng, kính phục. Trích dẫn lời lẽ trên, còn để cùng với người hỏi và đấng 
bậc giải đáp những vụ/việc gây ưu tư/trăn trở, rất quanh mình. 
            Trích và dẫn, để cùng người nghệ sĩ ở trên nói lên tâm tình cần biết đến qua câu 
hát: 
 
            “Thương yêu này, người hãy nhận lấy 
            Ôm tôi đi, môi hôn tràn đầy. 
            Trong tay người, hồn sẽ cuồng say 
            Bao nỗi khó vụt bay…” 
            (Duy Quang – bđd) 



 
            Bao nỗi khó có vụt bay hay không, khi nạn nhân của những chuyện buồn tình, 
nay đã trút hết. Nỗi khó của người và của mình có còn day dứt nữa không, khi mọi 
người nay cùng nhau hiệp lực mà đỡ nâng. Đỡ và nâng trong hiệp lực, để rồi vết hằn 
đầy thương đau sẽ tan dần với thời gian. Trong quên lãng. Bởi, con người là nhân vật 
rất dễ nhớ, lại cũng hay quên. Quên, để còn tha thứ, rồi yêu thương cả những người 
từng lầm lỡ, giết chết hồn mình. Trong thương đau. 
            Trong tình tự có đau và có thương, nay mời bạn và mời tôi, ta đi vào truyện kể 
nhè nhẹ để tìm về với lãng quên, tha thứ và yêu đương. Yêu, những người rất đáng 
thương cần âu yếm. Truyện kể, là truyện để kể về tình tự vẫn có lâu nay, như sau: 
 
“Một hôm, tôi dậy sớm xem hừng đông ló dạng. Ôi, công trình Thiên Chúa đẹp không 
bút nào tả nổi. Mắt ngắm nhìn, tôi ngợi khen Thiên Chúa vì kỳ công của Người. Tôi ngồi 
đấy, và thấy rằng Chúa đang hiện diện.             Người hỏi tôi: 
-Con có yêu mến Ta không? 

Tôi đáp lại: 
-Lẽ tất nhiên, Lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ con. 
Và Người hỏi: 
-Nếu con mang khuyết tật, con có còn mến ta nữa hay không? 

Tôi ngỡ ngàng một lúc, bèn nhìn xuống tay chân và toàn bộ hình hài ở nơi mình rồi nghĩ 
rằng có biết bao điều tôi sẽ không làm được, nhưng những điều tôi thấy vẫn đương 
nhiên. Và tôi trả lời: 
-Hẳn là sẽ khó, Lạy Chúa, nhưng con vẫn yêu Chúa. 

Rồi Người lại hỏi: 
-Nếu con mù, con vẫn còn yêu tạo vật của Ta chứ? 
Làm sao yêu một điều mình không thấy? 
Và tôi nghĩ đến biết bao nhiêu người mù loà trên thế giới, biết bao người giống như họ 
vẫn cứ yêu thương Thiên Chúa và tạo vật của Ngài. Thế nên, tôi bèn đáp: 
-Nghĩ đến đó thật đau lòng, nhưng con vẫn yêu Ngài. 
            Rồi Người tiếp tục hỏi: 

-Nếu con điếc, con có còn lắng nghe Lời Ta không? 
Làm sao nghe biết được điều gì nếu tai mình điếc? 
Tôi chợt hiểu rằng: Nghe Lời Chúa không chỉ bằng đôi tai, mà bằng cả tấm lòng 

nữa. Tôi bèn đáp: 
-Cũng thật khó, nhưng con vẫn yêu mến Lời Ngài. 

            Và rồi Người lại hỏi: 
-Nếu con câm, con có còn ca tụng Danh Ta nữa hay không? 
Làm sao ca hát được khi mình không thể cất nên lời? 

Nhưng tôi nhận ra rằng: Chúa muốn ta ca vang từ tâm can và đáy lòng. Tiếng hát của ta 
có thế nào cũng vẫn là tiếng hát ca. Và ngợi khen Chúa không chỉ là hát ca, nhưng bằng 
cả những tháng ngày gian nan khổ ải, ta vẫn ngợi ca Thiên Chúa bằng cách cảm tạ 
Người. Vì thế tôi nói: 
-Dù con không thể hát được nữa, con vẫn sẽ chúc tụng ngợi ca Ngài 

Tôi nghĩ mình trả lời cũng đã hay, nhưng.. Thiên Chúa Ngài vẫn cứ hỏi: 
-Thế thì tại sao con vẫn cứ phạm tội? 
Tôi bèn trả lời: 
-Chỉ vì con mang thân phận làm người. Con chưa thể nào trọn lành đủ. 

-Thế sao khi yên ổn rồi con lại xa Ta là thế? Sao, lúc nguy nan con mới nguyện cầu rất 
thật lòng? Tôi câm nín, chỉ còn biết khóc. Chúa lại tiếp tục gạn hỏi: 



-Sao con chỉ hát với cộng đoàn vào buổi tịnh tâm thôi? Sao, chỉ kiếm tìm Ta khi con vào 
chốn phụng thờ? Sao con cứ cầu xin biết bao nhiêu thứ chỉ cho mình? Sao, con cầu mà 
thiếu xác tín? 
Lệ trào chảy xuống trên má tôi, khi nghe hỏi: “Sao con lại xấu hổ về Ta? Sao, không ra 
đi mà rao giảng Tin Mừng? Sao lúc gặp gian truân, con lại cứ khóc với người khác trong 
khi Ta chìa vai Ta cho con tựa đầu mà khóc, con lại không tựa? Sao con chối từ khi Ta 
cho con cơ hội phục vụ Danh Ta? 
            Tôi định bụng trả lời, nhưng biết nói gì đây? 
-Ta ân ban cho con sự sống, không phải để con vứt bỏ nó. Ta ân ban cho con tài năng 
là để con phục vụ, nhưng con vẫn quay lưng. Ta mặc khải Lời Ta cho con, nhưng con 
không kiếm tìm hiểu biết. Ta nói khó với con, nhưng con cứ bưng tai, bịt mắt. Ta chúc 
phúc cho con, nhưng con lại cứ hướng nhìn nơi khác. Ta sai tôi tớ của Ta đến với con, 
nhưng con ngồi yên đó khi họ bị đuổi xua. Ta nghe lời con kêu cầu và nhậm lời mọi điều 
con cầu khẩn. Con có thực sự mến Ta chăng?” 
Tôi không thể trả lời. Làm sao trả lời được đây? Tôi vô cùng bối rối. Không còn lời để 
biện bạch.  Tôi sẽ nói gì đây? Lòng dạ như kêu thét và mắt tôi đã đẫm lệ, Tôi trình Ngài: 
-Lạy Chúa, xin thứ tha. Con thật không xứng làm con Ngài. 

Chúa bèn đáp lại: 
-Ấy đó, ân Huệ của Cha! 
Tôi lại hỏi: 
-Sao Chúa vẫn thứ tha con?  Sao Ngài lại yêu con đến thế? 
Chúa trả lời: 

-Vì con là công trình Sáng Tạo của Ta. Con là con của Ta. Ta chẳng thể nào rời, khi con 
khóc, Ta đồng cảm và cùng khóc với con. Ta cùng cười với con, khi con vui mừng hớn 
hở. Khi con mất hết tinh thần, Ta đã khích lệ con. Ta vực con dậy, khi con vấp ngã, mệt 
mỏi, Ta bồng bế con và sẽ ở với con cho đến ngày sau hết và sẽ còn yêu thương con 
mãi mãi.” 
Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế. Làm sao tôi có thế dửng dưng sống? Làm sao tôi 
lại đã xúc phạm Chúa thật nhiều? Tôi hỏi Chúa: 
-Ngài thương con đến mức độ nào, thân lạy Chúa? 
Chúa chìa tay Ngài và kìa dấu đinh xuyên thủng. Tôi gục đầu dưới chân Chúa, Đấng 
Cứu Độ tôi, và lần đầu tiên trong đời, tôi nguyện cầu thực sự!” 
 
            Dĩ nhiên truyện kể nào cũng là cổ thời đại rất hư cấu, nhiều tưởng tượng. Chí ít, 
là hư cấu và tưởng tượng xảy đến với cuộc đời. Nhưng ý nghĩa truyện kể vẫn được 
người kể lôi kéo về đề tài để phiếm, rất hôm nay. Chủ đề và ý nghĩa nhỏ vẫn là: tất cả 
chưa là tận thế. Vẫn chưa muộn để nghĩ suy về một cảm thông, yêu thương và tha thứ, 
trong mọi trường hợp. Hôm nay và mai ngày. 
 
            Trần Ngọc Mười Hai 
            Cũng rất nhiều ngày thổn thức 

vì nỗi đau lòng xót dạ của người và của mình 
vẫn hiện rõ trong đời. 

 

 45.  “Vầng trăng từ độ lên ngôi,” 

“Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ, 
Em ngồi quay tơ. 

Quay đều! Quay đều! Quay đều! 
(Phạm Duy – Vần Thơ Sầu Rụng) 

 



(2Cr 9: 8) 
 
“Quay đều! Quay đều! Quay đều!” có thể: là em vẫn cứ làm thế cả vào ngày của 

Chúa. Giống nhiều người. Những người già và trẻ nhỏ, ở nông thôn chốn thị thành. 
Thay vì, hát bài “Một mình đi lang thang trên đường. Buồn hiu hắt, và nhớ bâng 
khuâng…”, ở đâu đó chốn nhà tu hay nhà tù. Nhà tu hay nhà tù, cũng lớn cũng rộng 
nhưng không khác nhau là mấy nếu cứ ngồi lù lù, ru rú ở hàng ghế cuối , tồi đầu óc lơ 
mơ, nào thấy thích. Phải chăng đó là tâm trạng cứ như “quay đều” của người đi Đạo, rất 
hôm nay? 

 
Người đi Đạo hôm nay, chí ít là người trẻ, có ngồi ở nhà hay ra quán xá chiều 

hôm suốt buổi, cứ lai rai ba sợi đến tê tái, với đầu óc cứ thế mà quay đều như ca từ 
người nghệ sĩ, nay cứ hát: 

 
“Ðể tóc rối vần câu thơ sầu rụng 
mái tóc cũng buồn theo thơ 
cũng buồn theo thơ 
Quay đều! Quay đều! Quay đều!” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
            Nói theo kiểu thơ văn lãng đãng đầy những ý tứ và ý từ, thì: chừng như người đi 
Đạo còn rất trẻ nay có cảm tưởng như Hội thánh trời Tây nhìn họ như đang ở với “Vầng 
trăng từ độ lên ngôi”, “quay đều” lửng lơ ở bầu trời, nhiều thổn thức! 
 
            Nói theo kiểu chuyên gia phụng vụ là tự hỏi và/hoặc đặt ra thắc mắc/vấn nạn cho 
riêng mình, như vị nữ tu Dòng Giuse là người chị tên Carmel Pilcher, khi trước chuyên 
trách dạy phụng vụ cho giới trẻ Sydney, nay có đôi giòng chảy tỏ bày như sau: 
 

“Vừa rồì, tôi được mời đi thuyết trình về “Ý Nghĩa của Thánh Lễ trên Giòng chảy” 
do nhóm đồng đạo trẻ người Úc tổ chức tại thủ phủ New Castle,Sydney. Vừa đặt chân 
tới điểm hẹn, tôi đã yêu cầu ban tổ chức cho tôi được phép đàm đạo với cử toạ hơn là 
bày tỏ lập trường của chính mình, bởi e làm thế tôi sẽ không đủ tư cách và sợ không 
phù hợp với mạch chính của Luật Phụng tự, có từ xưa. Ngay khi đó, tôi được phép cùng 
với Sophie, người điều khiển chương trình còn rất trẻ, để giúp người nghe được dễ thở. 

 
Buổi hôm ấy là tổ chức cho cả người già lẫn giới trẻ, nên ngay khi bắt đầu, 

Sophie đã kêu gọi thính giả đổi chỗ ngồi để có thể chan hoà xen kẽ cùng nhau mà học 
hỏi. Cô nói với tôi: lớp trẻ muốn học hỏi về Tiệc Thánh Thể, và nhóm người đến dự hôm 
nay đặc biệt muốn biết giáo huấn của Hội thánh về đề tài này ra sao. 

 
Sophie vẫn có quan điểm rất vững khi cô cho rằng lớp người trẻ không muốn cho 

nhóm mình bị đồng hoá xếp loại thành lớp người riêng rẽ trong phụng thờ, bởi thế nên 
họ không muốn lập ra những buổi phụng tư gọi là “thánh lễ giới trẻ”. Và Sophie cũng 
nhắc tôi về chuyện bảo rằng: cho đến nay ta vẫn chưa có thánh lễ nào dành riêng cho 
phụ nữ, nam giới hoặc cho người cao nhiên hết, thế thì tại sao lại phải lập một thánh lễ 
riêng cho giới trẻ? 

 
Điều này khiến tôi suy nghĩ thấy cũng đúng, đặc biệt khi nhớ về truyền thống 

Phaolô vẫn coi tất cả dân con trong Đạo đều nên một trong Đức Kitô. Và thêm điều nữa 



cũng hữu lý, đó là: yêu cầu cộng đoàn tham dự Tiệc Thánh nên có động thái tập thể, rất 
cần thiết. Nói chung, phụng vụ Đạo Chúa tự bản chất vẫn là những động thái rất chung. 

 
Với tôi, một trong những nhận định khá quan trọng là sự tương phản giữa 

phương án do người trẻ chọn với lối sống đạo của ông bà cha mẹ của họ. Dù cả hai 
nhóm người này đều am tưởng rằng Tiệc Thánh Thể là trọng tâm của niềm tin và sự 
hành Đạo của người Công giáo, nhưng người trẻ vẫn đến câu lạc bộ hoặc quán rượu 
mà vui chơi chẳng màng gì chuyện đi nhà thờ nhà thánh như thói quen khi xưa. Họ cũng 
chẳng cảm thấy bó buộc phải làm những việc theo luật Đạo gò bó. Nhiều người trẻ lại 
còn xa vời chuyện trói buộc phải đi lễ và còn đặt nó khỏi mọi vướng bận của đầu óc 
nữa. Chuyện ấy ăn sâu vào tâm khảm của người đi Đạo, nên hễ thấy có người trẻ đến 
dự lễ, ta đều biết là họ tự chọn điều đó. 

 
            Ăn sâu vào tâm khảm nhiều nhất, với giới trẻ, có lẽ là những ca từ đi vào lòng 
người, như: 
 
                                    “Để tóc rối vần (à ờ) câu thơ 

sầu rụng mái cũ 
                                    Em ngồi (ỳ ỳ) quay tơ 
                                    Em ngồi (ỳ ỳ) quay tơ 
Quay đều! Quay đều! Quay đều!” 

(Phạm Duy – bđd) 
 
            Vì câu thơ vẫn sầu và vẫn rụng, nên diễn giả lại vẫn thêm lời bàn để người đọc 
và nghe sẽ hiểu rõ hơn tâm trạng của giới trẻ, rất như sau: 
 

Một số bạn trẻ trong nhóm vừa đi Madrid tham dự Đại Hội Giới Trẻ thế Giới 2011 
về đã có dịp sẻ san kinh nghiệm mình vừa trải qua với chúng bạn. Nhiều bạn trong đám 
có nói điều làm em phấn kích hơn cả, là: các buổi Tiệc Thánh nho nhỏ trong đó em 
được cử hành chung với vị tuyên uý. Ngược lại, các em còn bảo: điều làm các em thất 
vọng hơn cả, chính là thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Đặc biệt nhất, là các em hơi bị lạc 
lõng và không được san sẻ hiệp thông rước bánh thánh. 

 
Điều này làm tôi nhớ lại cùng một phản ứng như thế từ một số bạn trẻ đã tỏ bày 

vào dịp Đại Hội ở Sydney. Giới trẻ nói: hôm ấy họ có cảm giác như đến với Đại Hội chỉ 
như khán giả thưởng lãm sự hiện diện của vị Giáo tông thôi. Có em còn nói: lúc hát kinh 
Vinh Danh em đừng dậy hát trong khí thế vui say hào hùng thì lại bị một trong các người 
điều hành trật tự yêu cầu ngồi xuống kẻo làm khuất mắt người ngồi sau. 

 
Buổi chiều hôm ấy, tôi ra về mà lòng thấy vui và hy vọng. Theo tôi nghĩ, thay vì 

mình cứ than phiền giới trẻ Công giáo vắng mặt trong các thánh lễ ngày của Chúa, ta 
nên mừng vui khi thấy họ có mặt cùng dự lễ Giáng Sinh và Phục Sinh với gia đình họ, 
và cũng tham dự một đôi buổi phụng vụ.     

 
Quan sát kỹ, tôi thấy chừng như nguyên nhân dẫn đến quan ngại này, lại là 

chuyện ta cứ giữ mãi một lối cử hành phụng vụ như hồi nào. Vào các lễ do Đức Giáo 
Hoàng cử hành, thường thì giáo dân tham dự vẫn rước Mình Chúa đã truyền phép trước 
đó; nhưng kỳ vừa rồi ở Madrid có trục trặc là các bánh thánh bị trận mưa lớn làm tan 
biến, chính vì thế mà một số người tham dự không được rước Mình Chúa như đã định. 

 



Cũng có vị đề nghị là Đại Hội ở Madrid nên tạo dịp để ta có thể trở về với lối 
hành Đạo khi trước là rước Mình Máu Chúa một cách thiêng liêng, tinh thần. Đây là lối 
sùng kính trở về từ hồi xa xưa trong thánh sử, khi giáo dân tham dự không thể nào cử 
hành trọn vẹn cả buổi lễ, sống động được. 

 
Về với sinh hoạt địa phương, cử hành Thánh lễ nay trở thành mối bận tâm không 

nhỏ, cho nhiều giáo xứ. Đồng thời, việc dịch lại văn bản thánh lễ Rôma sang tiếng Anh, 
như cơ hội để ta đổi mới một vài nghi thức phụng vụ, thế nhưng phần đông người đi lễ 
ngày Chúa Nhật lại không cố gắng đến dự buổi thảo luận hoặc học hỏi về phụng vụ, là 
bao nhiêu. 

 
Đàng khác, có lần quan sát cung cách mà thừa tác viên thánh thể trong thánh lễ, 

tôi chỉ có thể kết luận rằng các thừa tác viên này chuẩn bị thánh lễ không kỹ càng cho 
lắm và cũng không lợi dụng cơ hội tốt đẹp này để đổi mới các động tác mình thực hiện. 
Mẫu số chung xem ra vẫn cứ là câu nói rất nghe quan từ nhiều vị: “Nội mỗi chuyện yêu 
cầu các vị ấy làm công việc thừa tác trong thánh lễ đã khó rồi, nói gì chuyện yêu cầu họ 
dự hội thảo với học hỏi.” 

 
Một số giáo xứ lại còn sử dụng những bài vịnh hoặc thánh ca xưa cũ, rất cổ lỗ, 

chẳng có gì thay đổi từ trước thập niên ’70 đến nay. Một chuyện tương đối khá lấn cấn 
là: nhiều vị linh mục đã và đang quá tải với đủ mọi thứ công việc trong giáo xứ rồi, nếu 
ta yêu cầu các ngài cố gắng hơn, thì e rằng các ngài sẽ không tìm đâu ra thì giờ để học 
hỏi hoặc áp dụng bản dịch mới của thánh lễ. Có phụ huynh học sinh lại thích tham dự 
thánh lễ tổ chức tại trường lớp hoặc khoá học đặc biệt hơn, vì các lễ ấy được thày cô 
chuẩn bị chu đáo hơn lễ ở nhà thờ, vào mỗi tuần. 

 
Có điều khá thích thú để nói rằng ấn bản in lần thứ ba cho bản dịch lễ Rôma tạo 

cho ta nhiều cơ hội để đổi mới. Có lẽ thay vì cứ bàn cãi nhiều xem bản dịch thánh lễ nào 
đúng hơn bản nào, ta cũng nên tìm hiểu nhiều hơn phần dẫn nhập ở đầu buổi lễ, tìm 
hiểu về những gì Hội thánh dạy để đảm bảo rằng các nguyên tắc đổi mới phụng vụ 
được Công Đồng Vatican II đưa ra, không bị đảo ngược. Càng ngày tôi càng nhận chân 
hơn rằng việc tìm hiểu, nghiên cứu học hỏi hoặc giáo huấn về ý nghĩa và cung cách 
thực hành Tiệc Thánh Thể vào ngày của Chúa, một lần nữa, cần được chú ý nhiều hơn 
nữa, trong cuộc sống của Giáo hôị, ngày hôm nay. 

 
Càng cố gắng bỏ nhiều công sức để tìm hiểu và đào sâu giảng dạy về Phụng vụ 

thánh lễ, rồi ra cộng đoàn ta sẽ thấy rằng: tham dự Tiệc Thánh là việc phụng thờ đáng 
để ta tung hô cảm tạ Chúa. Có thế, những người còn trẻ như Sophie và bạn bè của cô 
mới thấy hăng hái đến với cộng đoàn thường xuyên hơn. Đến, để thực sự góp phần vào 
việc phụng thờ chung với nhau, qua Tiệc Thánh.” (x. Carmel Pilcher, viết cho blog riêng 
của nhà Dòng 04/10/2011)        

        
            Nếu sau này Hội thánh cho phép, có lẽ ta cũng nên tìm ca từ nào khả dĩ nói lên 
cung cách gặp gỡ và cùng liên hoan với người yêu mình muốn gặp; để nói và hát 
những lời rất như sau: 
 
“Nhẹ tay nhè nhẹ đôi tay 
hương thơm lối xóm bay đầy thinh không 
bay đầy thinh không 
Quay đều! Quay đều! Quay đều!” 



(Phạm Duy – bđd) 
 

“Nhẹ tay” đây, không phải để quay đều một vòng tơ. Mà là, nhè nhẹ quay đều 
vòng quay cuộc sống có sinh hoạt phụng vụ của Tiệc Lòng Mến, rất vui say. Tiệc Lòng 
Mến, nay nên có tiếng hát rất “quay đều” nhiều ý tưởng về Đức Chúa đang hiện diện 
trong lòng người tham dự. Dự Tiệc Lòng Mến, mà như không dự gì hết cả. Vẫn chỉ là 
đến để “xem” lễ. Và, cũng để nghe hát và ca những ý/lời cùng giòng nhạc cứ quay đều 
đều như vòng quay lụa là, mà đầu óc vẫn cứ ta bà ở đâu đó. Hoặc có ca, có hát nhưng 
không để lòng mình cùng ca, cùng dự với cộng đoàn, đang hát ca. Nhiều lúc có hát ca, 
cũng chỉ là: 
 
“Hằng năm tiếng lụa đưa theo 
đêm đêm gió rét đưa vèo trong cây 
đưa vèo trong cây 
Quay đều! Quay đều! Quay đều! 
(Phạm Duy – bđd) 
 
            Hát gì thì hát. Họp bàn điều gì thì cứ bàn. Đôi khi cũng nên tưởng nhớ những 
truyện kể rất trữ tình, tức lưu trữ nhiều mối tình cũng khá đẹp, lại có kết hậu, rất như 
sau: 
 

“Sáu giờ kém sáu phút. Cái đồng hồ lớn hình tròn trên quầy tin tức ở nhà ga 
Grand Central Station cho biết như thế. Người sĩ quan trẻ tuổi cấp bậc trung úy vừa mới 
bước xuống từ đường rày xe lửa, ngẩng cao khuôn mặt rám nắng và nheo mắt để nhìn 
cho rõ giờ ghi trên đồng hồ. Tim anh đập mạnh. Chỉ sáu phút nữa thôi, anh sẽ được gặp 
người thiếu nữ đã tràn ngập một phần đời của anh từ mười ba tháng nay, người thiếu nữ 
anh chưa một lần gặp mặt, tuy nhiên những lời cô viết cứ bám miết anh không rời. Anh 
đứng thật sát quầy thông tin, để tránh đám người chen lấn. Hồi tưởng lại một đêm khi 
giao chiến ác liệt xảy ra, máy bay anh lọt vào giữa vòng vây của chiến đấu cơ địch, 
trung úy Blandford còn nhìn thấy rõ nét cười nham nhở trên khuôn mặt một phi công thù 
nghịch.  

 
Trong một bức thư trước đó, anh đã thú nhận với cô ấy là anh thường xuyên cảm 

thấy sợ hãi, và chỉ một vài ngày trước cuộc không chiến nói trên, anh nhận được trả lời 
của cô. “Tất nhiên là anh thấy sợ… mọi người can đảm đều thấy như vậy. Bộ Vua David 
trong Thánh Kinh không biết sợ sao? Đó là lý do Ngài viết Thi Thiên thứ 23. Lần sau nếu 
anh không cảm thấy bình an thì anh hãy nghe giọng em đọc cho anh nghe những câu 
thơ trong bài nhã ca này: “A ha, cho dẫu con đi qua thung lũng của cái chết thì con cũng 
không hề sợ hãi bởi có người bên con.” Và anh nhớ lại có lúc anh đã nghe tiếng nói của 
cô và anh lấy lại được sự bằng an trong tâm hồn.  

 
Giờ đây anh đang đi tìm gặp giọng nói đích thực của cô. Chỉ còn bốn phút nữa là 

tới sáu giờ. Vẻ mặt anh trở nên căng thẳng. Dưới vòm mái mênh mông, mọi người đang 
đi lại hối hả, giống những sợi chỉ màu đan xen trong cái mạng nhện. Một thiếu nữ đi qua 
cạnh anh khiến anh giật mình. Trên ve áo cô cài một bông hoa đỏ nhưng đó là bông của 
cây đậu chứ không phải một bông hoa hồng như họ từng hẹn trước với nhau. Vả lại, 
người thiếu nữ còn quá trẻ, trạc 18 tuổi, trong khi Hollis Maynell nói rõ ràng với anh là cô 
đã ba mươi. “Sao, như vậy đã sao?” Anh hỏi lại, và cho biết: ”Tôi cũng đã 32”. Thật ra, 
anh mới 29 tuổi.  

 



Trí óc anh trở lại với cuốn sách - cuốn sách mà Ơn Trên đã đặt vào tay anh trong 
hàng trăm cuốn sách Thư Viện Quân Đội đã gởi đến trại huấn luyện Florida. Đó là cuốn 
Of Human Bondage (Hệ Lụy Nhân Sinh) với những nét chữ ẻo lả ghi chú chằng chịt bên 
lề mỗi trang. Anh vốn ghét những ghi chú như vậy nhưng đây thì lại hoàn toàn khác. 
Anh không bao giờ nghĩ rằng một phụ nữ lại có thể nhìn thấu tâm hồn người đàn ông 
một cách dịu dàng, thông cảm đến thế. Tên của cô ghi trên tấm thẻ thư tịch: Hollis 
Meynell. Và anh đã tìm thấy địa chỉ của cô trên cuốn điện thoại niên giám của thành phố 
Nữu Ước. Anh viết thư và cô trả lời thư. Ngày hôm sau thì anh được tàu chở tới căn cứ, 
nhưng hai người đã giữ được đường dây thư tín.  

 
Trong mười ba tháng liền, cô tiếp tục hồi âm thư anh. Và còn hơn thế nữa, cả khi 

thư anh không đến, cô vẫn viết cho anh, và bây giờ thì anh tin rằng anh đã yêu cô và cô 
cũng yêu anh. Tuy nhiên cho dù anh xin cô nhiều lần, cô nhất định không gởi hình cho 
anh. Anh cảm thấy hơi phật ý. Nhưng cô giải thích: “Nếu như tình cảm của anh đối với 
em có chút gì chân thật thì dung nhan em như thế nào đâu có gì quan hệ. Giả sử như 
em đẹp đi. Em sẽ luôn luôn bị ám ảnh bởi cái cảm giác là anh muốn lợi dụng điều đó. Và 
một tình yêu như thế làm cho em chán ngán. Giả sử như em tầm thường (mà điều này 
thì có thể lắm). Và rồi em sẽ luôn luôn lo sợ rằng anh tiếp tục viết cho em chỉ vì anh cô 
đơn, không có người nào khác. Không, đừng đòi em gởi hình cho anh. Khi anh đến New 
York, anh sẽ gặp em và rồi anh sẽ tự quyết định lấy. Nên nhớ rằng cả hai chúng ta đều 
hoàn toàn tự do quyết định ngưng lại hay tiếp tục - muốn cách nào cũng được.”  

 
Chỉ còn một phút nữa là tới sáu giờ. Anh rít mạnh một hơi thuốc, cảm thấy trái 

tim mình vọt lên cao, còn hơn chiếc máy bay anh thường lái. Một phụ nữ trẻ đang đi tới. 
Khuôn mặt cô hình trái soan thanh tú, mái tóc màu vàng của cô buông thành búp sau 
vai. Mắt cô màu xanh của biển, môi và cằm cô xinh đẹp. Trong bộ đồ xanh ngọc thạch, 
cô là hình ảnh của mùa xuân tươi sắc. Anh bắt đầu bước về phía cô, quên để ý là cô 
không cài bông hoa hồng, và khi anh tới gần thì nụ cười gợi cảm thoáng hiện trên môi 
cô.  

 
“Anh chàng quân nhân đang đến với tôi đó hả?” Cô gái thì thầm. Không tự chủ 

được, anh tới gần hơn. Và rồi anh chợt trông thấy Hollis Meynell. Bà đứng ngay sau cô 
thiếu nữ, trạc ngoài bốn mươi, mái tóc màu xám nằm gọn dưới chiếc mũ cũ. Bà có hơi 
đẫy đà, chân đi đôi giày gót thấp. Nhưng bà cài một bông hồng trên ve áo bạc màu. 
Trong khi đó cô gái mặc bộ đồ xanh ngọc thạch vội vã bỏ đi. 

 
Blandford có cảm tưởng như mình bị tách làm đôi: anh vừa tha thiết muốn bước 

theo người thiếu nữ, lại vừa cảm thấy phải đến với người thiếu phụ đã hòa hợp và nâng 
đỡ tâm hồn anh. Bà đang đứng kia, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương và đầy thông cảm. 
Mắt thiếu phụ bừng lên một tia ấm áp.  

 
Trung úy Blanford không còn cảm thấy do dự nữa. Tay anh cầm cuốn sách bìa 

da mang theo - cuốn Of Human Bondage để thiếu phụ có thể nhận diện ra anh.. Đây 
không phải là tình yêu, nhưng là cái gì đó còn quý hơn nữa - một tình bạn mà anh hằng 
ấp ủ và mãi mãi biết ơn. Anh cúi chào người thiếu phụ, đưa cuốn sách về phía bà, cho 
dù trong lúc mở lời anh cảm thấy có cái gì đó cay đắng trong nỗi thất vọng.  

 
“Tôi là trung úy John Blandford, và bà… có phải là Hollis Meynell. Tôi vui mừng 

được gặp bà. Tôi mời bà đi dùng cơm tối nay nhé.” Khuôn mặt người thiếu phụ bừng lên 
ánh hân hoan cởi mở với nụ cười trên môi. “Ta không hiểu toàn bộ câu chuyện này ra 



sao cả, con trai ạ.” Bà nói. “Cô thiếu nữ bận bộ đồ màu ngọc thạch kia - người vừa mới 
bước đi đó - yêu cầu ta cài bông hồng này lên áo. Và cô ấy bảo nếu con mời ta đi ăn thì 
ta sẽ cho con biết là cô ấy đang chờ con ở cái tiệm ăn lớn bên kia đường. Cô ấy bảo đây 
chỉ là một phép thử thôi. Ta cũng có hai con trai trong quân đội nên ta coi con cũng như 
con mình vậy.” (trích truyện kể do Như Sao dịch từ bài viết của Sulamith Ish-Kishor với 
tựa đề «Hẹn Gặp Trên Sân Ga»). 
 

Hẹn đâu thì hẹn, ở sân ga hay là Tiệc Lòng Mến mà có giới trẻ đến thì, cũng cứ 
được. Quay ở nơi nào thì cứ quay, dù quay không đều hay không nhiều, hãy cứ làm 
thế. Hết hẹn rồi quay/hết quay rồi hẹn, ngay khi phiếm. Cũng là ý kiến hay. Duy có điều : 
ý kiến phiếm loạn hôm nay cũng chẳng được nhiều, từ người viết. Bởi thế nên, bần đạo 
nay đề nghị bạn/đề nghị tôi, ta hãy nghe bạn bè từng phiếm loạn và phiếm luận từ nhiều 
nơi, về nhiều chuyện. Cả, chuyện «hạnh phúc vô hình» rất nên phiếm, như sau :  
 

«Phiếm rằng: Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua 
được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, 
không hề hạnh phúc. 

Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, 
vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai 
có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người 
đó. 

Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân 
nói với ông rằng nên đi gặp một vị Đại sư, nếu như Đại sư cũng không có cách nào thì 
dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được. 

Cuối cùng cũng tìm gặp được vị Đại sư đang ngồi thiền, ông ta vui mừng khôn 
xiết nói với Đại sư: “Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. 
Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài”. 

Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy 
cái túi chạy đi. Phú ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: “Tôi bị lừa rồi, tâm huyết 
của cả đời tôi”. 

Sau đó vị Đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy 
cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói:“Tốt quá rồi!”. Vị Đại sư 
điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: “Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?” - 
“Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!”. 

Lúc này, vị Đại sư cười và nói: “Tôi đây cũng không có phương pháp gì đặc biệt 
cả, mà chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó 
là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, nên cái mà ông thiếu chính là một 
cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực cái bao 
ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó cũng chỉ là một, và bây giờ ông có còn 
muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?”. 
 
            Thật ra thì, hạnh phúc của người trong truyện nằm sẵn ở tiền tài, của cải.  Còn 
phúc hạnh người nhà Đạo nay ở đâu? Trả lời câu hỏi rất nghe quan này, tuởng cũng 
nên về với Lời Vàng Kinh Sách, rất thân thương, có những câu/đoạn rất thế này, để còn 
nhớ: 
 
“Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em 
mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, 
vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện.”   
(2Cr 9: 8) 



 
            Việc ta thường làm ở buổi lễ, vào khi còn trẻ hay đã cao niên, vẫn là việc thực 
hiện Lời Chúa khuyên dạy bằng hành động. Thực hiện, hoặc làm cách nào thì làm, vẫn 
cứ nên làm theo cách vui tươi, hiền hoà, hấp dẫn. Để rồi, ta lại râm ran nguyện cầu qua 
câu thơ rất đời, nhưng vẫn hát: 
 
“Vầng trăng từ độ lên ngôi, 
Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ, 
Em ngồi quay tơ. 
Quay đều! Quay đều! Quay đều!” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
            Quay đều! Và tham dự cho đều đặn! Đó mới là ý hướng cần có, rất hôm. Ở 
huyện này. Chốn cũ. 
 
            Trần Ngọc Mười Hai 
            Vẫn muốn quay đều không như chong chóng. 

Chỉ muốn mọi người cùng quay 
trong cuộc sống đầy tình người. 
Ở huyện, rất nhà Đạo.   
 

                                    
  

 


