
 

 



Đặc San Việt Nam Sacramento Cursillo- 1 

 

 

 
 
Quý anh chị em Cursillista thân mến, 
 
Chúng ta lại bước vào một năm mới 2021, cũng vừa vượt qua một năm 2020 đáng nhớ, đáng 
sợ.  Dịch bệnh toàn cầu, hỏa hoạn, bão lụt đã đến hủy hoại bao nhiêu đời sống, đảo lộn bao 
nhiêu sinh hoạt cùa con người nói chung, đã gián đoạn bao nhiêu sinh hoạt của PT Cursillo 
Sacramento nói riêng.  Tạ Ơn Chúa, dù khó khăn thế nào, chúng ta đã tiếp tục SỐNG ngày thứ 
Tư giàu Tình Yêu của Thiên Chúa, và Tình Yêu của nhau. 
 
Trong bài chia sè về mùa Giáng Sinh 2020, Cha JIM Ngô Hoàng Khôi, nguyên Linh Hướng 
PT, đã mời gọi chúng ta đến viếng hang đá, để chúng ta có dịp cảm nghiệm Mầu Nhiệm Nhập 
Thế của Ngôi Con Thiên Chúa, và tái xác tín vào Lòng Yêu Thương của Thiên Chúa dành cho 
con người, cho mỗi người chúng ta. 
 
Thiên Chúa đã đến ở cùng chúng ta, và truyền cho chúng ta một thông điệp tràn đầy hy vọng 
“Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”  (Mt 18:20) mọi ngày bất kể ngày ấy như 
thế nào.  Điều chúng ta có thể phải tự hỏi trước hang đá thiêng liêng ấy:  Chúng ta đã có đủ 
niềm tin và hy vọng để luôn “ở lại trong tình yêu của Thầy” (Gioan 15:9) hay chưa? 
Cảm tạ Chúa đã nâng đỡ chúng ta vượt qua 2020!  Tri ơn quý Cha, quý Soeur, quý Thầy, quý 
PT bạn đã đồng hành với chúng ta vượt qua 2020!  Cảm ơn quý anh Antôn Vương Anh Tuấn, 
Giuse Hoàng Đình John, chị Maria Đinh Thị Thu Thủy đã tận tụy phục vụ chúng ta trong suốt 
nhiệm kỳ vừa qua. 
 
Hãy cùng nhau tiếp tục xốc áo, buộc thắt lưng, sửa giầy mà lạc quan bước đi trên Đường Hy 
Vọng theo gương Đức Chân Phước Hồng Y Francisco Xavier, theo chân thánh Quan Thầy 
Phaolô.  Bão hồng thủy Katrina đã đến, và đã đi.  Dịch COVID 19 cũng vậy đã đến, và rồi sẽ 
đi.  Hãy cùng nhau sống trong an lạc và tin yêu vào Tình Yêu và sự Hiện Diện của Thiên Chúa 
dù phải kinh qua bất cứ nghịch cảnh gì.  Nguyện mong chúng ta cũng sẽ luôn có được một 
tâm tình an bình nhẹ nhàng của Mẹ Maria, của Ông Thánh Giuse những khi phải vượt qua 
những phong ba bão tố của cuộc đời. 
 
Cũng nguyện mong những bài vở đóng góp cho Đặc San này luôn mãi là những cục than hồng 
đầy muôn sắc màu (De Colores) của mỗi Cursillista chúng ta đã gom góp để trao truyền cho 
nhau hơi ấm của tình yêu, hơi ấm của tình bạn trong nỗ lực vươn tới nắm lấy tay nhau cùng 

sống tin yêu vào Thầy Chí Thánh! 
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Trạm dừng số hai - Nghe “Requiem - Bộ 
Lễ Cầu Hồn” cung Rê thứ của Mozart.  
 

 L ễ các thánh Nam Nữ, khởi đầu 
tháng Mười Một và ngày hôm 

sau, lễ cầu nguyện cho các Tín Hữu Qua 
Đời theo lịch của Kitô Giáo Rôma. Cái chủ 
đề của tháng này làm nổi lên sự hiệp thông 
giữa thế giới thánh thiêng sáng láng và cả 
vũ trụ chết chóc tối tăm. Cái chủ đề này 
cũng phần nào tạo một thói quen cho thằng 
tôi ngay từ bé là trong tháng này, thằng tôi 
thích và hay hát thánh vịnh 1292 và hầu 
như chỉ nghe những Bộ Lễ Cầu Hồn nổi 
tiếng. Cuộc sống thằng tôi trong tháng này 
cứ như bước qua bước lại làn ranh sống 
chết vì nó cũng nguyện dâng lễ cầu nguyện 
cho những người bước qua cuộc đời nó mà 
nay đã qua thế giới kia. Vào ngày mùng 
Sáu cùng tháng, nhà dòng có truyền thống 
dâng lễ cầu nguyện đặc biệt cho các thành 
viên của nhà dòng đã qua đời. Thêm một 
chút thói quen của người Việt, thằng tôi 
này lái xe ra nghĩa trang của nhà dòng để 
cầu nguyện một chút cho anh em nó. 
 
Làm việc trong điều kiện con COVID vẫn 
còn làm khó dễ sự đi lại và gặp gỡ của mọi 
người, thằng tôi thấy mình cần có cái gì đó 
để neo để kéo nó lại với cuộc sống thực tại 
bận rộn hàng ngày. Nó quyết định chọn bộ 
lễ cầu hồn của Mozart để nghe suốt tháng 
Mười Một đáng nhớ này. Bộ Lễ Cầu Hồn 
duy nhất, cung Rê thứ là tác phẩm cuối 
cùng Mozart sáng tác trên giường bệnh và 
ông chết trước khi nó được hoàn thành. 
Không thể phủ nhận về nét đẹp của những 
âm thanh tuyệt vời Mozart dành cho tác 
phẩm mà ông phối cho dàn giao hưởng và 
sự hoà hợp của các giọng ca khi nghe Bộ 
Lễ này. Bộ Lễ này trở nên nổi tiếng hơn vì 
lý do mà ông viết và cái chết của ông cùng 

với sự dở dang của tác phẩm.  
 
Chuyện kể là có một người đến đặt hàng 
cho Mozart viết bộ lễ cầu hồn. Người này 
che mặt và yêu cầu Mozart giữ bí mật về 
cuộc gặp gỡ và yêu cầu này. Ngần ngại lúc 
ban đầu, Mozart đang nửa sống nửa chết 
với bệnh dịch, cộng với số tiền được đề 
nghị, người này đã thuyết phục Mozart 
chấp nhận đơn đặt hàng này; nhưng vợ 
Mozart kể lại là việc gặp gỡ người che mặt 
và sự bí mật này làm cho Mozart nghĩ và 
tin về cái chết của mình đang gần kề. 
Người lạ mặt này được sai đến để báo về 
cái chết này, vì thế ông nhận lời và viết bộ 
lễ cầu hồn này như viết cho chính lễ an 
táng của mình.  
 
Mozart viết hoàn chỉnh từ phần đầu cho 
đến hết ca dâng lễ và các phần còn lại thì 
chỉ là bản nháp. Dù là nhà soạn nhạc, Mo-
zart chú trọng đến ca từ của bộ lễ, vốn là 
những lời văn được viết sẵn trong nghi lễ 
an táng của Kitô giáo. Ngay phần đầu của 
bản phối, người nghe được Mozart dẫn vào 
một thế giới đầy u uất tuyệt vọng, huyền 
bí, và tối tăm qua những nốt trầm nổi lên 
dài ngắn, ngắt quẵng, mờ mịt làm nền cho 
dàn hợp xướng cất lên lời ca: “Lạy Chúa, 
xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn 
đời.” Nhạc cung thứ lúc này làm cho ai đó 
đang mờ mịt lại càng thấy tối tăm hơn. 
Những khuôn nhạc lập lại dồn dập hơn 
nhưng ở những cung độ cao hơn và những 
điểm nhấn đậm nhạt theo chủ ý làm cho 
người nghe như chạy trong sự hụt hơi để 
tìm kiếm một nơi an nghỉ. Và rồi, khi đẩy 
sự tuyệt vọng đến đỉnh, Mozart bật lên 
những cung điệu khác. Ông xây dựng và 
sắp xếp các cung điệu của hy vọng và tươi 
vui, rõ ràng và đẹp đẽ hiện dần lên để dàn 
hợp xướng bật lên cụm từ: “và cho ánh 
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 sáng ngàn thu, chiếu soi trên những linh 
hồn ấy.”  
 
Cứ như thế, Mozart soạn nhạc cho những 
bản văn được viết sẵn trong nghi thức an 
táng theo cùng một cung cách ấy. Cái mấu 
chốt làm thay đổi cảm xúc của người nghe 
là họ được Mozart dẫn theo một cuộc hành 
trình từ tuyệt vọng đến hy vọng, từ sự phát 
xét đến lòng thương xót vô hạn, từ vực tội 
tối tăm đến ơn tha thứ bất tận, và nhất là từ 
cái chết đến sự cứu rỗi, sự sống vĩnh cửu. 
Mozart chết khi tác phẩm chỉ mới bắt đầu 
phần “Ca Tiếp Liên - lời ai oán” được đọc 
hoặc hát sau bài đọc Kinh thánh. Chính 
trong những lời ai oán buồn đến thê thảm 
của ngày phán xét sau cùng, cũng là lúc 
những nốt nhạc toát lên vẻ đẹp nhất của nó 
dù chỉ là trong khoảng khắc của một trường 
độ trong khuôn nhạc.  
 
Đối với Mozart, đau khổ và cái chết không 
là một khái niệm trừu tượng, nhưng là 
những kinh nghiệm rất thật. Cuộc sống đã 
nhào nặn ông, có lẽ cùng với Đức Tin Kitô 
Giáo, thành thiên tài âm nhạc để diễn tả 
những gì là đẹp nhất và đau khổ nhất. Có lẽ 
những dàn giao hưởng và hợp xướng khi 
biểu diễn những tác phẩm của ông cũng có 
cùng một nỗi giằng co khó tả giữa cái đẹp 
và sự phức tạp của cuộc sống khổ đau tuyệt 
vọng. Nhạc của ông như hành trình thoát ra 
khỏi cái giằng co ấy và cái chết đến với ông 
như sự giải thoát dù có dở dang như tác 
phẩm chưa được hoàn thành.  
 
Khó có thể giải thích những gì làm nên con 
người Mozart và thiên tài âm nhạc của ông; 
nhưng Mozart đã dùng món quà âm nhạc 
của mình giúp người nghe nhạc của mình 
có thể tưởng tượng như là ông đã, đang 
kinh nghiệm được cái chết và nhận ra được 
phần nào cuộc sống sau đó. Có lẽ những lá 
thư ông để lại phần nào hé mở một chút, để 
ai quan tâm tiếp tục tưởng tượng về những 
nốt nhạc bất hủ của ông. Những lá thư ông 
viết cho gia đình đầy dẫy những cư xử thô 

lỗ của ông từ ngôn ngữ đến hành động. 
Ông đã có một tuổi thơ tang thương và 
cuộc sống ông bị gián đoạn bởi cái chết của 
năm anh chị em ruột lúc còn bé, và ông 
cũng chứng kiến bốn trong sáu người con 
của mình qua đời. Cuộc sống với nhiều 
bệnh tật và nợ nần, ông chết lúc gần đến 
sinh nhật thứ 36 của mình.  
 
Thư ông cũng nhiều triết lý sâu xa. Khi 
nhận được tin bố mình ốm nặng, Mozart 
viết lá thư cuối cùng cho bố như lời từ biệt 
với những suy tư về cái chết không có gì 
đẹp hơn: “Sự chết, khi cẩn thận xem xét, là 
mục tiêu đích thực của sự tồn tại của chúng 
ta. Vài năm gần đây, con đã được đào tạo 
để có những mối liên hệ mật thiết với 
người bạn tốt nhất và thật nhất của nhân 
loại, mà hình ảnh của bạn ấy không những 
không còn làm con sợ hãi nữa, nhưng làm 
con thật thư thái bình an và đầy an ủi! Con 
cảm tạ Chúa đã cho con cơ hội học hỏi (bố 
hiểu con muốn nói gì) để biết rằng cái chết 
chính là chìa khoá mở ra cách cửa hạnh 
phúc của chúng ta. Con không đặt mình 
xuống mỗi khi đêm về mà không suy tư 
đến nó - dù con còn trẻ, con có thể không 
sống để nhìn thấy thêm một ngày nữa.”3  
 
Rất có thể Mozart đã suy nghĩ rằng cái chết 
là sự giải thoát cho những đau khổ của ông. 
Rất có thể ông linh cảm rằng tác phẩm dở 
dang của ông sẽ được viết tiếp tục và kết 
thúc bởi người khác, bởi học trò, bởi những 
người ảnh hưởng âm nhạc của ông. Với 
món quà thiên phú của mình, ông làm cho 
từng tác phẩm trở thành khí cụ để diễn tả 
sự đặc biệt của cuộc sống như một hành 
trình của hy vọng. Dù có thiên tài đến đâu, 
ông biết mình cũng phải ra đi và coi đó như 
đích đến của hạnh phúc. Khi thiên tài chết 
đi, mọi sự trong vũ trụ này và mọi người 
khác phải tiếp tục, cứ tiếp tục và cuộc sống 
cứ mãi tiếp tục, hành trình hy vọng vẫn mãi 
tiếp tục và được đan kết bởi những con 
người và những gì còn lại với nhau cho dù 
có là thiên tài hay là sự bất hảo rất đỗi bình 
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thường của thế giới thụ tạo này trong cuộc 
sống được lặp lại hàng ngày.  
 
Với thiên tài âm nhạc của mình, cộng với 
thể loại nhạc bình ca (Gregorien) của Kitô 
Giáo, Mozart biến cung Rê thứ trong Bộ lễ 
Cầu Hồn của mình thành biểu tượng của 
những gì xảy ra sau cái chết trong âm nhạc, 
vì hầu như các bộ lễ cầu hồn đều có cung 
Rê thứ.  
 
Vật lộn với những công việc hằng ngày 
thời đại dịch COVID, thằng tôi sống tháng 
cuối cùng của lịch phụng vụ với những suy 
nghĩ của nó về Mozart khi nghe Requiem 
của ông. Thằng tôi quăng mình vào trong 
tưởng tượng của nó về hành trình nó đang 
đi giữa những vất vả khó khăn khách quan 
và chủ quan. Nó rất hy vọng rằng đó là 
hành trình từ những tối tăm mù mịt (dù 
chưa tuyệt vọng) đến những hy vọng nhỏ 
nhoi. Cái chết có là đích đến không? Hoàn 
toàn là không, nhưng nó là chìa khóa để 
bước vào hạnh phúc. Biết rõ chiếc chìa 
khóa này và biết chút gì về những gì sẽ xảy 
ra sau cái chết, từng ngày một của thế giới 
này sẽ rất đẹp, rất hay, rất trầm, rất bổng, 
rất nhanh, rất chậm rãi, rất dài, rất ngắn, … 
như những nốt nhạc của bộ lễ mà từng 
người sẽ phải viết cho lễ an táng của chính 
mình, dù có phải dở dang… 
 
Bước chầm chậm dọc theo những ngôi mộ 
của người anh em trong dòng, thằng tôi hát 
nhẩm theo những cung điệu của Requiem 
của Mozart và xem đó như lời cầu nguyện 
dành cho nhau: “…xin cho ánh sáng ngàn 
thu chiếu soi trên các linh hồn” và cả linh 
hồn của nó nữa.  
 

Lm. Võ Trần Gia Đinh, A.A.  
Ngày mùng 06 tháng Mười Một, 2020. 

 
 

Chú Thích 
 1 Requiem-Bộ lễ Cầu Hồn thường được 
dùng trong Thánh Lễ An Táng của Kitô 

Giáo. Một bộ lễ thường có Ca Nhập Lễ, Ca 
Dâng Lễ, Ca Hiệp Lễ, Ca Tạ Lễ cùng với 
Lễ Qui gồm kinh Thương Xót, kinh Vinh 
Danh (nếu có), Đáp Ca, Ca Tiếp Liên/
Alleluia, kinh Tin Kính (nếu có) kinh 
Thánh Thánh Thánh, kinh Lạy Cha, kinh 
Chiên Thiên Chúa.  
 
2 Thánh Vịnh 129 là kinh Vực Sâu mà 
người Việt hay đọc lúc kết thúc nghi thức 
an táng hay viếng xác một ai đó. Kinh này 
cũng hay được đọc trong nhà thờ, nghĩa 
trang, hay nhà riêng để cầu nguyện cụ thể 
cho một ai đó mới qua đời  
 
3 Thư 222, “The Letters of Wolfgang 
Amadeus Mozart (1769-1791), Vol. II, 
2004. Translate by Lady Wallace  
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 C ovid-19 đã trở thành mối quan 
tâm hàng đầu trong đời sống 

hàng ngày của chúng ta.  Cả thế giới chao 
đảo vì cái con virus nhỏ bé này.  Số người 
qua đời vì nó không ít.  Người mắc phải 
Covid 19 phải tự cô lập nhiều ngày để 
chống chọi.  Tác hại của nó qúa lớn khiến 
chính quyền buộc mọi người phải cấm túc, 
nhân viên văn phòng phải làm việc ở nhà, 
các business lớn nhỏ, trường học, sinh hoạt 
tôn giáo phải đóng cửa … 
Công việc buộc tôi đến văn phòng làm việc 
bình thường.  Trước Pandemic không ai để 
ý đến việc phòng bệnh lây nhiễm.   Giờ 
đây, tôi cũng như mọi người tỏ ra thận 
trọng khi ra vào văn phòng. Tôi luôn mang 
khẩu trang và giữ khoảng cách đã qui định 
khi giao tiếp.  Sự niềm nở tay bắt chào hỏi 
bạn  đồng nghiệp mỗi buổi sáng, hay trong 
các buổi họp nay không còn nữa.  Ai nấy 
đều bớt đi sự cởi mở.   Covid 19 đã hủy đi 
sự thân thiện cố hữu của tình đồng nghiệp.  
Những căn bản tối thiểu trong khi giao tế 
đã bị hạn chế rất nhiều. 
Mùa Thu lại đến, lá bắt đầu đổi màu, thời 
tiết bắt đầu trở lạnh. Chúng ta phải đương 
đầu với Covid 19 và dịch cúm cộng lại.  Số 
người lây nhiễm dịch bệnh càng ngày càng 
tăng. Trên mạng, dịch bệnh và dịch cúm 
phối hợp với nhau đưa ra những con số 
khổng lồ.  Con Covid 19 vô hình này đã 
làm cho cả thế giới phải sợ nó.  Theo dõi 
tin tức mỗi ngày chỉ mang lại cảm giác bất 
an.   
Suy nghĩ làm sao mình có thể chống chọi 
với nó khi vướng phải, khi mà ở đâu và lúc 
nào cũng nghe và nhìn thấy những con số 
người nhiễm và chết gia tăng mọi ngày.  
Nhà thương không đủ chỗ cho người nhập 
viện.  Mọi người rơi vào trạng thái tiêu 
cực, căng thẳng, không còn sự bình an 
trong tâm hồn.   Thế mới biết con người ta 
nhỏ bé và thua kém, ngay cả với con virus 

li ti đáng sợ này.  Tôi đã cảm nhận được 
một điều mà từ trước đến nay tôi không hề 
nghĩ đến đó là “trên đời này không có gì 
bền vững cả, tiền bạc không là một phương 
tiện tuyệt đối cho cuộc đời mình”. 
Qua Covid 19 này, Chúa đã nói với tôi điều 
gì?  Với con mắt đức tin tôi nhận ra rằng 
Covid 19 không phải là tận cùng.  Chúa đã  
cho tôi cơ hội để  nhìn lại cuộc đời mình.  
Nhìn lại đời sống đức tin của tôi.   Lo bon 
chen với cuộc sống, công ăn việc làm, thời 
gian hàng ngày dành cho  Chúa quá ít ỏi.  
Sáng sớm mở mắt ra dâng lời cầu nguyện 
vắn tắt và chuẩn bị đến sở làm, chi dự lễ 
Chúa Nhật, không đọc kinh thánh, và 
chẳng biết cầu nguyện.  Có chăng khi đến 
với Chúa tôi chỉ biết xin mà không biết hỏi 
Chúa muốn tôi làm gì.  Đến với Chúa vội 
vàng, qua loa cho xong.  Không biết tâm 
tình với Chúa khi cầu nguyện.  Thật tôi đã 
quá hời hợt với Chúa trong đời sống đạo 
của tôi. 
Chúa đã cho tôi cơ hội quý báu để cải thiện 
đời sống đạo đức.  Thực ra sau khi đi khóa 
3 ngày năm 2019 tôi đã bắt đầu đọc phúc 
âm và đọc  suy niệm mỗi ngày để trau dồi 
thêm cho phần tâm linh của tôi.  Qua tâm 
trạng bấp bênh trong cơn đại dịch, Chúa đã 
dẫn tôi đến gần với Chúa hơn.  Tôi dành 
nhiều thì giờ cho Chúa hơn. Từ khi nhà 
Nguyện trong Base đóng cửa vì Covid, tôi 
tham dự thánh lễ trực tuyến hàng ngày sau 
giờ làm việc thay vì chỉ một Thánh Lễ ngày 
Chúa Nhật như trước.   Khi đi bộ tôi cũng 
không quên chạy đến với Đức Mẹ qua 
Kinh Mân Côi. Tôi chia sẻ phân tách về bài 
Phúc Âm với vợ tôi. Thật cảm tạ tri ân 
Chúa, Ngài đã cho chúng con  phương tiện 
qua internet để được tham dự thánh lễ mỗi 
ngày và tham dự Tĩnh Tâm Mùa Vọng 
2020 online.  Tôi sắp xếp thì giờ lắng nghe 
các bài giảng tĩnh tâm thật quý giá của 
nhiều linh mục. Năng đến với Chúa giúp 
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tôi tìm lại được sự bình an  như TV 84,9 đã 
viết “Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, 
điều Thiên Chúa phán là lời chúc bình an 
cho dân người, cho kẻ trung hiếu và những 
ai hướng lòng trí về người”.  
Qua cơn đại dịch này tôi mới nhận ra rằng, 
Chúa luôn có mặt và rất gần gũi trong đời 
sống của tôi.  Chúa giúp tôi biết mở lòng ra 
để đang tiến đến gần với Chúa hơn.  Lạy 
Chúa xin thương chúc lành và hướng dẫn 
cuộc đời con để con luôn biết tín thác và 
cậy trông vào tình yêu quan phòng của 
Ngài.  Dù trong bất cứ tình huống nào, cho 
con biết sống bác ái, quảng đại với những 
người anh em chung quanh con và cho con 
luôn biết tạ ơn ngài, yêu ngài nhiều hơn 
mỗi ngày. Amen. 
 
Minh Quang Hoàng – Khóa 9 

 
  

Teresa Vũ Lệ Dung 
 

 B ây giờ là cuối tháng 12, những 
ngày cuối của một năm 2020 

đầy biến động. Covid 19 gieo tai ương, 
kinh hoàng khắp thế giới. Nó làm thay đổi, 
biến dạng mọi sinh hoạt con người, từ đời 
sống gia đình, tôn giáo đến kinh tế, thương 
mại, bang giao quốc tế… 
 
Như tất cả mọi người khác trong cơn đại 
dịch, tôi đã trải qua những ngày đầu tiên, lo 
âu, sợ hãi, khi nước Mỹ mới đối diện với 
hung thần Covid ghê gớm này. Người ta 
chưa hề biết Corona virus chết người này 
là gì. Truyền thông tô đậm, làm cho sự việc 
nên bi đát và dễ sợ hơn. Cứ ngày ngày đọc 
tin trên News, internet, thấy con số người 
chết khủng khiếp ở Âu Châu, nhất là Ý, tôi 
không khỏi xót xa. Trước đó, tôi không thể 
tin rằng có khi nào nước Mỹ lại ở trong 
dịch tễ. Một quốc gia hùng cường, tiên tiến 
về y khoa, rất giầu mạnh và thế lực, làm 
sao có chuyện dịch bệnh đe doạ? 
Gần đây nhất, virus gây bệnh Ebola đã bị 
dẹp tan trong trứng nước, năm 2014. 
Những biện pháp phòng xa để tránh sự lây 
lan của cơn bệnh này cũng được tiên liệu 
và thi hành chu đáo. Ebola chỉ còn là kỷ 
niệm ít ai nhớ đến. 
Thế nhưng Cô Vy tí hon vượt xa quyền lực 
của siêu vi Ebola. Bà chúa độc ác này thản 
nhiên tung hoành khắp thế giới, gây điêu 
đứng cho nước Mỹ chúng ta. Chúng ta cần 
vaccine Covid 19 để khống chế nó! Các 
biện pháp mang khẩu trang, cách ly 6 feet 
trong sinh hoạt xã hội…, thậm chí ngay cả 
việc đóng cửa hoàn toàn một thành phố, cả 
tiểu bang cũng chưa đủ. Vâng, vaccine là 
điều mong đợi của tất cả mọi người. Lạy 
Cha, xin thương xót chúng con. 
Và đã “có tin vui giữa giờ tuyệt vọng.” 
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 Những ngày cuối của năm 2020 đầy tang 
thương, biến động này, hàng triệu liều vac-
cine đã được phân phối cho các tiểu bang. 
Ôi, “hy vọng đã vươn lên trong màn đêm 
bao ưu phiền.” Tôi phấn khởi trước một 
viễn tượng mới: Rồi đây sinh hoạt tôn giáo 
và xã hội khác lại mở cửa. Rồi đây cuộc 
sống người dân lại khởi sắc, tươi sáng hơn, 
thấm đẫm tình người hơn, bởi mọi người 
đã kinh nghiệm thế nào là xa vắng, là cách 
ly, là bị đe doạ trước bàn tay thần chết. Sự 
sống mới sẽ vươn lên! 
 
Sáng nay, khi suy niệm về vaccine cho 
dịch Covid 19, trong liên hệ với Thánh thể, 
tôi tự nhiên thấy hình ảnh một vaccine 
tuyệt vời của nhân loại: Vaccine Giêsu.  
Sau biết bao cuống cuồng lo lắng vì cơn 
dịch bệnh, rồi hưng phấn cao độ về việc 
tìm ra vaccine hiệu nghiệm, bây giờ thiên 
hạ ở Mỹ lại tỉnh bơ, tiếp tục sống đời sống 
mình... 
Với tôi, đại dịch này đã để lại một dấu ấn 
sâu đậm, đã củng cố đức tin của tôi, đã cho 
tôi nghiệm ra tình yêu và sự quan phòng vô 
bờ bến của Cha và Giêsu. 
 
Vaccine do con người chế tạo, dù hiệu 
nghiệm đến đâu, thường cũng chỉ last được 
một năm. Tiêm vào người, nó sản sinh ra 
kháng thể, hầu như người ta chẳng cần hợp 
tác gì. 
Nhưng vaccine Giêsu, mà Thánh thể là một 
phương cách "tiêm" vào người Kitô 
hữu, đòi hỏi người ta phải cộng tác với Ơn 
Chúa để được một miễn nhiễm nào đó. 
 
Thú thật, tôi đi lễ bao nhiêu năm rồi, tôi 
rước lễ cũng nhiều chứ, thế mà tôi trơ trơ, 
chẳng thấy mình khá hơn chút nào. Tôi đã 
hờ hững, nhận Mình Thánh cách thờ ơ như 
một thói quen vậy, và chẳng thấy chút 
kháng thể nào trong mình. 
Bây giờ khác rồi. Ba tháng trời đi lễ 
"ảo" đã khiến tôi ngộ ra mình cần 
Chúa đến chừng nào, mình khát Chúa biết 
bao nhiêu, mà không một đầy đủ vật chất ở 
xứ Mỹ phồn thịnh này bù đắp được.  

Ôi con người đã được chính Chúa ban cho 
một thứ vaccine quý giá, cứu được 
mình ở đời này và mở lối về hạnh phúc 
vĩnh cửu đời sau nữa, thế mà sao ngươi 
thờ ơ, đi tìm các phương thế chóng qua, và 
tệ hơn nữa, gắn bó với tội ác và vui thú 
hư ảo? 
 
Những người ghiền ma túy, khi dùng nó, sẽ 
thấy đê mê, khoan khoái, và trong máu sản 
sinh ra một chất (kêu là gì, tôi quên rồi) để 
mỗi ngày, máu họ đòi phải sử dụng ma túy 
tiếp, nếu không, sẽ điên lên vì quá cần, 
không chịu nổi. Sao không "ghiền Giêsu," 
ghiền Thánh thể" để có một động cơ lành 
mạnh, một trợ giúp siêu nhiên, một "tình 
yêu không tàn úa, một người yêu không 
hay hững hờ ? ( LM Thành Tâm) 
 
Hôm nay thì tôi vui sướng rồi. Cha trên 
Trời đã đáp ứng từng ước mơ nhỏ nhất của 
tôi. Vaccine cho Covid và Vaccine Giêsu. 
Lòng tôi trào dâng lời cảm tạ. Cha là người 
Cha thánh thiêng, mà cũng là người bạn 
thân nhất của tôi. " Tôi muốn bắt chước 
nhạc sĩ Phạm Duy: “Lời khóc lời 
cười, chuyện ngắn chuyện dài... kể hết cho 
Người..."  
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“H y Vọng Đã 
Vươn Lên” 

là chủ đề cuốn đặc 
san PT Cursillo năm 
nay nhân ngày 
mừng lễ Quan Thầy 
Thánh Phaolô.  Khi 
đọc hai chữ HY 
VỌNG em liên 

tưởng ngay đến cuốn sách “ĐƯỜNG HY 
VỌNG” do Đức Hồng Y Nguyễn Văn 
Thuận viết trong những năm ngục tù gian 
khổ.  Cơn đại dịch kinh hoàng Covid-19 
hiện đang hoành hành lây lan khắp nơi, gây 
nhiều tử vong và sợ hãi cho mọi người.  
Thế giới đang lo âu đối phó với cơn đại 
dịch Covid-19 này.  Em tìm lại một số ý 
tưởng của vị Đáng Kính (Venerable) Hồng 
Y Nguyễn Văn Thuận, giúp củng cố tinh 
thần sống qua giai đoạn khó khăn hiện tại 
cũng như trong tương lai.   
Nhớ lại qúa khứ, trong những tháng ngày 
ảm đạm, lo âu của năm đầy biến động 
1975, đất nước Việt Nam đang đi vào giai 
đoạn lịch sử bi đát.  Tại Sài Gòn, một vị 
Linh Mục đã đưa ra nhận xét với Đức Tổng 
Giám Mục Phó Nguyễn Văn Thuận rằng: 
“Thưa Đức Cha, trong hoàn cảnh như thế 
này dường như Đức Cha vẫn sống vui vẻ, 
bình thường như không có gì nguy hiểm 
xảy ra?” Đây là cơ hội Đức Tổng chia sẻ về 
trách nhiệm của tông đồ Chúa: “Trong 
hoàn cảnh khó khăn, giáo dân tìm đến 
những người lãnh đạo tinh thần, chúng ta 
có trách nhiệm giữ vững niềm tin của giáo 
dân”.  Ngài có một niềm tin kiên vững vào 
Thiên Chúa và niềm tin đó được bộc lộ ra 
bên ngoài, trên khuôn mặt vui tươi, trong 
cách sống bình tĩnh, vui vẻ.  Em nhớ lại 
theo lời kể của Linh Mục Giacôbê Nguyễn 
Văn Vi. 
 

ĐHY Nguyễn Văn Thuận đã viết cuốn sách 
ĐƯỜNG HY VỌNG vào giai đoạn đầu của 
chặng đường lao lý khi ngài bị quản chế tại 
Nha Trang năm 1975-1976.  Dưới cách 
nhìn của người người bình thường, tương 
lai bây giờ bỗng dưng như sụp đổ, trước 
mắt là mù tối, tưởng chừng như mất hết hy 
vọng; ĐHY Thuận, trái lại với một niềm 
tin mãnh liệt vào Thiên Chúa, ngài lạc 
quan viết “ĐƯỜNG HY VỌNG”.  Ngài đã 
viết trong lời nói đầu cuốn sách: “Cha đã 
đi một quãng đường, hân hoan có, gian khổ 
có, nhưng Cha luôn tràn trào hy vọng, vì 
có Chúa và Mẹ Maria bên Cha.” 
Tại Cây Vông, Nha Trang, nơi ngài bị quản 
chế trước khi bị đưa đi biệt giam, Linh 
Mục Vincent Hoàng Văn Lư đến thăm 
ĐHY.  Sau khi thưa chuyện và vấn an ngài, 
Cha Lư kiếu biệt ra về.  Lúc chia tay, ĐHY 
nói cùng Cha Vincent Lư “Cha đừng lo cho 
tôi.  Tôi còn trẻ và còn làm việc nhiều.”  
Rồi ngài lấy nải chuối của một giáo dân đã 
biếu ngài trước đó trao cho Cha Lư mang 
về dùng.  Cha Lư xin từ chối để ĐHY 
dùng, nhưng ĐHY muốn Cha đưa về.  Cha 
Lư kể lại, vì đức vâng lời nên Cha đã nhận 
nải chuối.  Trong hoàn cảnh khó khăn 
ĐHY vẫn sẵn sàng chia sẻ.  Dù không còn 
gì nữa ngài cũng chia sẻ cả nải chuối vừa 
có được.  ĐHY Thuận luôn lạc quan hướng 
nhìn về tương lai. Đúng như ngài tiên đoán 
rằng ngài sẽ còn làm nhiều việc nữa:  Sau 
này khi ra tù, tại Roma ngài được phong 
làm Hồng Y, rồi năm 1998 nhận chức Chủ 
Tịch Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình.  Năm 
2000 ngài được Đức Thánh Cha Gioan 
Phaolô II mời hướng dẫn tuần linh thao 
cho giáo triều Roma.  
ĐHY Nguyễn Văn Thuận thường nhắc câu 
châm ngôn:  “Thất bại lớn nhất của đời 
người là mất niềm hy vọng.”  Câu nói này 
đúng trên đời sống nhân bản và cả trên đới 
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 sống thiêng liêng.  Mất hy vọng là chấp 
nhận thất bại, đầu hàng với nghịch cảnh và 
trong đời sống thiêng liêng mất hy vọng là 
mất niềm tin vào Thiên Chúa, mất cuộc 
sống hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa. 
ĐHY Thuận không làm lãng phí thời gian.  
Dù trong cảnh tù tội ngài vẫn làm việc tông 
đồ một cách đắc lực.  Viết cuốn Đường Hy 
Vọng, ngài đã làm Linh Hướng cho biết 
bao tâm hồn tìm kiếm niềm tin, tìm kiếm 
niềm hy vọng cho cuộc sống, tìm kiếm Tin 
Mừng Nước Trời.  Cuốn sách sau này đã 
được dịch ra 20 thứ tiếng trên thế giới.  
Ngài viết “Mỗi giây phút, con đang thực 
hiện chương trình của Thiên Chúa trong 
lịch sử” và “Giây phút hiện tại là kho tàng 
lớn lao của mỗi người”.  
“Lạy Chúa, con không đợi chờ, 
Con quyết sống phút hiện tại, 
Và làm cho nó đầy tình thương, 
Vì chấm này nối tiếp chấm kia, 
Ngàn vạn chấm thành một đường dài. 
Phút này nối tiếp phút kia, 
Muôn triệu phút thành một đời sống. 
Chấm mỗi chấm cho đúng, đời sẽ đẹp. 
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.” 
 

Và ĐHY khuyên hãy “Thực hiện cách phi 
thường những việc tầm thường.”   
Bị giam cầm, sống biệt lập với xã hội, cách 
ly giáo dân, ngoài những đau khổ về thân 
xác, còn có những khổ tâm, khủng hoảng 
tinh thần.  ĐHY đã nhớ đến lời Chúa Giêsu 
kêu lên cùng Chúa Cha “Lạy Cha, sao Cha 
nỡ bỏ con.”  Và ĐHY đã viết thêm “Vậy 
mà, con biết Chúa không bỏ con.”   
Trong suốt thời gian lao tù, ĐHY đã lôi 
cuốn thuyết phục được nhiều tâm hồn nhờ 
vào chứng từ sống yêu thương, tha thứ.  
ĐHY yêu thương và tha thứ những người 
bách hại ngài.  Tượng Thánh Giá ngài 
mang trên người sau khi ra khỏi tù không 
phải là tượng Thánh Giá của Đức Giáo 
Hoàng trao tặng các Đức Giám Mục, mà là 
do ngài tự tay làm ra trong tù.  Gỗ lấy từ 
vùng đất có đền thờ vua Hùng, ngài mang 
trên người để nhớ đến tổ tiên đã dầy công 
dựng nước và để nhớ cầu nguyện cho 

những người bắt bớ, làm khổ ngài.  ĐHY 
yêu mến Thánh Giá Chúa, ngài kết hiệp 
những đau khổ trên thân xác và nhất là đau 
khổ về tinh thần với những đau khổ Chúa 
Giêsu đã gánh chịu.  Thiên Chúa đã cứu độ 
loài người bằng một tình yêu đến tột cùng, 
đã hiến mạng sống trên Thánh Giá.  
Chúa Giêsu đã không giải thích đau khổ 
mà Ngài dùng đau khổ và cái chết làm 
bằng chứng tình yêu và cứu độ.  Ngài đem 
đến cho nó một ý nghĩa sống.  Trong mọi 
hoàn cảnh cuộc sống, nhất là trong lúc đau 
khổ em cố gắng tìm đến Chúa và bám víu 
vào Ngài.  Chúa Giêsu đã tin tưởng vào 
Chúa Cha và đối diện với đau khổ, nhục 
hình và án chết.  Con người cần tin vào 
Chúa, cầu nguyện với niềm hy vọng rằng 
Thiên Chúa đầy lòng nhân ái sẽ cứu vớt 
con người vượt qua cơn đại dịch này cũng 
như những đau khổ khó khăn khác trong 
cuộc sống.  
“Lạy Thầy Giêsu Chí Thánh, nhờ lời cầu 
bầu của Đấng Đáng Kính Hồng Y Nguyễn 
Văn Thuận, xin dạy con nhận biết sự khôn 
ngoan của Thánh Giá.  Xin củng cố lòng tin 
và xin cho con vững niềm HY VỌNG được 
Thầy Chí Thánh che chở và cứu độ.  Có 
Ngài cùng đồng hành con xin phó thác, 
vững bước dù cuộc sống hiện tại và tương 
lai còn nhiều gian truân, thử thách.”    
 
JB N. X. Tiến 
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L ễ hiệp dâng chiều nay thật im vắng 
Chẳng lời ca đèn nến sáng lung linh. 
Linh mục, giúp lễ, và người đọc sách 
Hình ảnh Thánh Gia trong lễ nguyện xin. 
 
Lễ vật chiều nay con dâng lên Chúa. 
Cùng một tâm hồn xao xuyến khiêm cung. 
Xin hiệp cùng Chúa chết trên thánh giá. 
Âm thầm cô độc như lễ chiều xưa. 
 
Thánh lễ chiều nay xin dâng thế giới. 
Đầu cơn đại dịch sợ hãi muôn dân. 
Chúa vẫn quyền uy trên trời cao thẳm. 
Cả Trần gian cùng ước nguyện muôn ân. 
 
Thánh đô Hội Thánh âm thầm xa vắng. 
Cùng Đức Giáo Hoàng độc bước đơn côi. 
Những ngày chay tịnh, này mùa thương 
khó. 
Thống hối ăn năn như thành cổ Sôđôma. 
 
Thánh lễ tháng Ba con dâng lên Chúa, 
Lễ Thánh Giuse uy nghi cao cả, 
Lễ Tổng Thiên Thần truyền tin Đức Mẹ, 
Cho muôn dân hiểu , nhiệm ý cao xa. 
 
Nhớ nếp sống đạo, dấu yêu quê cũ, 
Mỗi trưa chuông đổ, cùng đọc nguyện ca: 
“Tổng lãnh Thiên Thần truyền tin ... Đức 
Bà Maria; 
Và rất thánh Đức Bà … bởi Chúa Thánh 
Thần.” 
 
“Truyền tin”, nhớ đến kinh xưa quê cũ, 
Chuông thôi không đổ, bài kinh thấm buồn, 
Ngày nay còn ai đọc kinh trưa cũ 
Một thời yêu dấu, chìm sâu chốn nào ? 
 
 

Đã có những điều, tưởng cho nhân thế, 
Chúa tể muôn vật, lẽ sống vươn cao. 
Cơn dịch như sóng, thời xưa Nô-ah.  
Con đường nào thật lẽ sống muôn dân. 
--- 
Giữa phong ba, cùng khấn cầu xin Chúa 
Theo Phê-rô trên biển sóng bao la, 
Hướng mắt lên Cha, hơn vào bão táp, 
Rồi Chúa dắt về bến quê bình an. 
--- 
Và những lời cầu, cùng dâng các thánh, 
Xin rất nhiều ơn, có đẹp lòng thánh? 
Nhưng xin cho con đuợc theo gương đức, 
Giữ lòng chung thủy, giữa đại dịch hôm 
nay. 
 
Linh Huyền 
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“Hồng Ân Thiên Chúa Bao La 

Muôn Đời Con Sẽ Ngợi Ca Ơn Người.” 

 

 T ừ bé tôi đã quá quen với 
những câu hát này.  Cứ mỗi 

sáng sau khi tiếng chuông nhà thờ đổ, anh 
chị em trong gia đình tôi thức dậy...tôi còn 
mắt nhắm mắt mở thì bài hát này được cất 
lên.  Gia đình tôi dâng ngày và thức dậy 
như thế.  Tôi được sống trong một gia đình 
hạnh phúc và thân thương trong xứ đạo của 
Giáo Xứ Thánh Mẫu ở Đà Lạt Việt Nam.  
Cứ thế tôi lớn lên trong gia đình có 10 anh 
chị em và có thói quen của một gia đình 
với kinh dâng ngày, đi bộ đến nhà thờ đi lễ, 
đi học/đi làm, và tối về cùng tạ ơn Chúa 
qua giờ kinh gia đình.  Tôi sống theo một 
thói quen chứ không mấy cảm nhận hay 
hiểu biết nhiều về hồng ân bao la mà Ngài 
luôn giành cho gia đình tôi.  
 
Khi lớn lên và rồi những ngày tháng bận 
rộn trên đất Mỹ này làm tôi lơi là trong vấn 
đề tâm linh.  Cuộc sống ở đây có nhiều 
điều kiện, tự do, và cơ hội cho tôi sống tốt 
là một Kitô hữu  nhưng tôi biện đủ lý do để 
khước từ bao nhiêu hồng ân mà Ngài giành 
cho tôi.  Khi nào tôi cũng có lý do bận rộn, 
ai làm cho tôi bận rộn nhỉ? Có phải là 
chính tôi chăng?  Chính cá nhân tôi chọn 
sự bận rộn và lý do riêng của chính mình....  
 
Rồi một cuối tuần đẹp trời của tháng 5 năm 
2015, tôi đã được chọn tham dự tĩnh tâm 
qua Khóa Ba Ngày ở Colfax do phong trào 
Cursillo Ngành Việt Nam của Sacramento 
tổ chức.  Một khoảnh khắc, một điểm dừng 
chân mà tôi khó có thể quên được.  Tôi 
được nghe tiếng chuông nhà thờ mỗi sáng 
đánh thức tôi, tôi được đi bộ ngang qua 
hàng thông xanh đến nhà nguyện nghe 
giảng thuyết và tham dự Thánh Lễ mỗi 

ngày, được tham gia giờ chầu Thánh Thể 
rất linh thiêng. Tôi đã được ôn lại giáo lý 
căn bản, được học hỏi thật nhiều, được bao 
người chăm sóc phục vụ, và điều quan 
trọng nhất là tôi được Thầy chọn để biết 
yêu thương và cùng đồng hành với những 
người bạn trong hành trình đức tin của 
tương lai. 
 
Khóa học đã mang đến cho tôi nhiều kỷ 
niệm: cho tôi nhận thức/tìm hiểu nhiều hơn 
về con người của mình, thấu hiểu hơn tình 
yêu bao la mà Ngài giành cho tôi và gia 
đình.  Khóa học đã đưa dòng suy nghĩ của 
tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên 
khác, cũng như cho tôi cơ hội tìm hiểu về 
lý tưởng trong cuộc sống của mình, cho tôi 
gói hành trang để tôi mang theo trong môi 
trường sống hằng ngày.  Hơn thế nữa, khóa 
học giúp tôi nhận thức cuộc sống tâm linh 
của mình và đơn giản hóa hơn những thứ 
khác trong đời sống.  Tôi yêu Chúa nhiều 
hơn và cảm thấy mình cần sống giản dị, 
đơn sơ, khiêm hạ trong đời sống thường 
ngày. Tôi yêu thích những sinh hoạt của 
phong trào trong hơn 5 năm qua.  Tôi tìm 
được những người bạn chân thành, những 
anh chị luôn yêu thương nâng đỡ tôi.  Tôi 
luôn nhận được sự khích lệ và giúp đỡ của 
các anh chị trong nhóm nhỏ cũng như các 
anh chị khác.  Tôi cứ mong đến thứ Sáu 
tuần thứ hai của mỗi tháng để tham dự 
Ultreya và Trường lãnh đạo. 
  

Năm nay đại dịch bùng phát trên toàn thế 
giới.  Ai trong chúng ta cũng đã có những 
kế hoạch, chương trình cho năm 2020.  
Nào là chuyện ăn gì, kiêng gì, mua sắm gì, 
làm gì, đi du lịch ở đâu, bao lâu  v.v.. Gia 
đình tôi cũng lên chương trình và đáng kể 
hơn hết là kế hoạch cho việc họp mặt đoàn 
tụ gia đình cùng chuyến đi Oregon và 
Canada dự lễ Ngân Khánh.  Các anh em 
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có khi các gia đình bé nhỏ tham gia trên 
Zoom qua nhiều màn hình khác nhau.  
Cảm tạ bao hồng ân mà Thiên Chúa luôn 
giành cho gia đình chúng con. Thật là 
ngoài sự tưởng tượng của con người... Làm 
sao chúng con có thể cùng hiệp thông 
trong cùng một giờ để đọc kinh gia đình 
khi chúng con sinh sống trên các thành phố 
hay các quốc gia khác nhau chưa kể đến sự 
chênh lệch của thời gian: có những gia 
đình bé nhỏ ở Sacramento California, có 
người ở Portland Oregon, người khác ở 
Đài Loan, và Đà Lạt, Sài Gòn Việt Nam.  
Cứ thế chúng tôi lại tạo được thói quen 
mới trong những thay đổi và trong hoàn 
cảnh của đại dịch.  Tôi và các con tôi cứ 
mong đến thứ Bảy để được cùng tham gia 
giờ kinh gia đình:  cầu nguyện cho nhau, 
cầu nguyện cho ba má ông bà chúng tôi đã 
an nghỉ, cho các linh hồn, cho thế giới 
trong cơn đại dịch, hay những ý nguyện 
khác...Thêm vào đó, anh em trong đại gia 
đình tuy ở các thành phố hay trên các nước 
khác nhau, nhưng cũng có những giây phút 
nhìn thấy nhau qua màn hình, cầu nguyện 
chung với nhau, cảm tạ Thiên Chúa và phó 
thác tất cả trong bàn tay quan phòng của 
Ngài. 
 
Sau mỗi giờ kinh gia đình, anh em chúng 
tôi trò chuyện và thăm hỏi nhau.  Ai trong 
chúng tôi cũng cảm nhận được hồng ân 
bao la mà Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi 
trong cuộc sống.  Không riêng gì hồng ân 
của người được mừng Ngân Khánh Khấn 
Dòng hay người mang thiên chức linh mục 
trong 25 năm qua, mà hồng ân ấy luôn 
được cảm nhận từ những người sống đời 
sống gia đình của chúng con.  Tạ ơn Chúa! 
Cảm tạ muôn vàn hồng ân mà Ngài luôn 
giành cho đại gia đình chúng con. Chúng 
con dâng những giờ kinh gia đình với bao 
tri ân cảm ta. Với một lòng tín thác và tiếp 
tục cầu nguyện, con tin chắc đại dịch rồi 
cũng sẽ qua đi.  Xin Chúa cho con luôn 
biết yêu mến Ngài và tiếp tục hành trình 
cuộc sống yêu thương trong đại gia đình và 

trong gia đình tôi sống các nơi khác nhau 
nên rất ít khi có cơ hội cùng gặp mặt một 
lúc.  Sự bàn tính cho lần toàn tụ này đã 
được sắp xếp khá lâu; thế nhưng mọi dự 
định được hoãn lại... tình hình thay đổi.  
Vâng, có những thay đổi không hề được 
báo trước hay đoán trước.  Nhưng tạ ơn 
Chúa, gia đình tôi chấp nhận và hòa vào 
những thay đổi; thật khó chấp nhận được 
khi bao chuẩn bị cho đại lễ bị thay đổi 
thậm chí là hủy đi.  Thế nhưng gia đình 
chúng tôi vẫn xem đó là một hồng ân và 
xin phó thác. 
 
Đáng lẽ gia đình tôi được sum họp, được 
quây quần để mừng dịp Ngân Khánh của 
anh và chị tôi; nhưng cũng vì đại dịch và 
những thay đổi ngoài tầm tay của mình, 
chương trình Lễ Mừng 25 Năm Ngân 
Khánh cũng bị hủy đi như bao dự định 
khác. Gia đình chúng tôi tuy cảm thấy 
buồn nhưng ai cũng có một lòng tín thác, 
trông cậy vào sự quan phòng của Thiên 
Chúa.  Trong những ngày đầu khi đại dịch 
lan tràn ở Mỹ, ai trong chúng ta chắc hẳn 
cũng khó quên được cảnh lockdown; nhà 
thờ, sở làm, trường học, nhiều khu thương 
mại bị đóng cửa.  Lệnh ở nhà đưa ra như 
ngục tù thuở nào tôi vẫn nghe...Người ta 
thường nói, trong tăm tối của màn đêm 
lạnh lùng giữa biển Đông, ánh sáng nhỏ sẽ 
lóe lên bên kia bờ dại dương. Phải, Chúa 
Thánh Thần hướng dẫn làm sao ấy, mà từ 
một vài lời nhắn tin với nhau, chúng tôi bắt 
đầu một thói quen mới: đọc kinh gia đình, 
phó thác tất cả trong bàn tay quan phòng 
của Thiên Chúa.  Thế rồi những hình ảnh 
thân thương của giờ kinh gia đình thuở nao 
nao được gợi lên. 
 
Nhớ lại những năm tháng xa xưa khi gia 
đình còn ở Đà Lạt Việt Nam và giờ kinh 
gia đình đã nuôi dưỡng tâm linh cho mỗi 
người thật hữu ích; chúng tôi đã bắt đầu 
giờ kinh gia đình qua Zoom vào khoảng 
đầu tháng Tư.  Cứ thế vào thứ Bảy hàng 
tuần thì đại gia đình đọc kinh qua Zoom; 
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 những người chung quanh.  
 

“Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa 
Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa 
Muôn muôn đời con ca khen tình thương 

Chúa 
Và mãi mãi con nhớ công ơn Người” 

 

Têrêsa Đoàn T. Thái Quý 
November 2020! 

 

 

Isabella Nguyen 
                                                                                     
Dear Jesus, 
 
Thanks for being my Teacher                   

Thanks for your unconditional love 
for your mercy and grace 
 
Thank you for being compassionate 
Thanks for your lovely healing 

for your protection and support 
 
Thanks for lifting me up 
Thanks for wiping my tears 
for walking along my journey 

 
Thanks for giving me chances 
Thanks for listening to me 
for being patient and forgiving 
 

Thanks for the big things 
Thanks for the small things 
for things visible and invisible 
 

Not only I thank you 
but I also love you 
I love you so much 
 
Help me to follow you 

To love you and others 
each day of my life 
 
Help me to be joyful, 
live in peace with other, 

and never stop to hope 
 
I am thankful to God! 
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 T ối nay mưa rả rích làm tôi nhớ 
đến Ba tôi… Cách đây bốn năm, 

Ba đã kể cho tôi nghe một câu chuyện: Có 
một con gà, con chuột và con thỏ sống 
chung với nhau.Chúng rất sung sướng, hài 
lòng và hạnh phúc vì được cùng nhau làm 
việc: Thỏ nấu ăn, gà kiếm củi, chuột lấy 
nước ở suối gần đó. Mỗi con vui vẻ làm 
tròn công việc mình.  Cuộc sống trôi qua 
êm đềm. 
 
Cho đến một hôm gà vô rừng kiếm củi, 
gặp chú quạ bảo rằng: “Tôi nghĩ bạn đã 
phải làm công việc nặng hơn hai đứa kia.” 
Con gà buồn bực trở về với bó củi nặng 
trĩu trên vai, kèm theo sự phẫn uất chồng 
chất. Nó kêu lên: “Tôi cứ phải làm việc 
cực nhọc hoài! Bây giờ chúng ta hãy thay 
đổi công việc.” Rồi chuột cũng nghĩ mình 
làm việc nặng nhất, thỏ cũng thế. Thế là 
bất mãn lan tràn, cuộc sống xáo trộn.  Sau 
đó chúng đổi việc cho nhau. 
 
Khi thỏ vào rừng kiếm củi thì bị cáo bắt ăn 
thịt. Chị gà đi kín nước không quen lộn cổ 
xuống   chỗ nước sâu chết tốt. Chuột ở nhà 
đợi mãi không về, chú cứ ngồi bên tô cháo 
nóng mà chờ, khói lên nghi ngút khiến chú 
mờ mắt, mất thăng bằng lộn nhào xuống tô 
cháo mà chết bỏng. 
 
Tôi luôn lắng nghe Ba kể chuyện vì sau 
mỗi câu chuyện là điều Ba muốn tôi phải 
nhớ và học hỏi. Câu chuyện trên đây Ba 
muốn nói với tôi phải chu toàn bổn phận 
của mình, không được so sánh hay ganh tỵ 
với người khác. Yêu thương sẽ làm cho 
công việc trôi chảy, an bình. Và điều lớn 
hơn cả là đức tin. Phải trau dồi lời Chúa, 
suy niệm, cầu nguyện và thực hành. Phải 

sống như kiềng ba chân không vì một lời 
nói mà chao đảo. Cảm ơn Ba đã luôn cho 
con những câu chuyện kèm theo bài học để 
giúp con luôn là một Kitô hữu tốt. 
 
Cảm tạ Chúa đã cho con một người Cha 
tốt. Người Cha đã quên mạng sống mình 
để cứu con. Người Cha cả khi bị cộng sản 
bắt tù tội vẫn tìm cách dậy dỗ, nuôi nấng 
con. Người Cha giờ sắp ra đi vẫn còn chỉ 
bảo con. Và Chúa còn cho con thật nhiều 
nữa…con cảm nhận được tất cả ân tình 
Chúa ban cho gia đình con. Cho nên mỗi 
ngày mỗi giờ con đã đem Chúa vào cuộc 
sống hằng ngày của con. Lạy Chúa xin 
giúp con vượt qua những khó khăn sắp 
đến, củng cố đức tin cho con và thánh hóa 
cuộc sống của con. 
 
Cảm tạ Ơn Chúa Chí Thánh, 
 

Con Rosaline Vũ-Đoàn Tuyết Khanh 
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P. Do Nguyen 
 

 H ằng năm, vào độ cuối thu, 
chúng ta lại có dịp ngắm nhìn 

trên bầu trời xanh, nhiều loài chim thiên di 
(migrant birds) từng đàn bay về phương 
Nam xa xôi. Nổi bật nhất là những đàn 
ngỗng (snow geese) với thân hình to lớn, 
sải cánh đẹp, bay theo một  đội hình chữ V 
độc đáo và gọi nhau bằng tiếng kêu khàn 
khàn dài và mạnh mẽ. 
 
Sau nhiều nghiên cứu, các nhà động vật 
học (zoologists) đã khám phá ra những 
điều thú vị của đàn ngỗng di cư từ quê 
hương phương Bắc của chúng như Canada, 
Alaska, Greenland để trốn cái lạnh băng 
giá và tìm nguồn thức ăn mới tại những  
vùng ấm áp phía Nam tiểu bang California 
hoặc Mexico. Hành trình đi cũng như trở 
về vào mùa Xuân dài tới 3000 miles và kéo 
dài cả tháng cho mỗi chiều bay. 
 
Với một con dẫn đầu, cả đàn bay theo hình 
chữ V. Khi mỗi con vỗ cánh, nó tạo ra một 
lực đẩy cho con bay phía sau nó—theo 
nguyên tắc khí động học (Aerodynamics) -
nên mỗi con tiết kiệm được 71% sức lực so 
với khi bay một mình. Nếu một con bay 
lạc, nó mau chóng trở lại đội hình để 
hưởng được những lợi ích của sức mạnh 
bầy đàn. Khi con đầu đàn mệt mỏi, nó tách 
ra và một con khác nhanh chóng thay thế. 
Tiếng kêu của những con bay phía sau 
cũng là một sự động viên, khích lệ quý báu 
cho con đầu đàn vì nó phải vất vả và kiên 
nhẫn hơn. 
 
Chẳng may một con ngỗng bị thương, bị 
bệnh hay kiệt sức và sa xuống đất, lập tức 
có hai con khoẻ mạnh rời khỏi bầy, bay 
xuống theo để giúp đỡ và bảo vệ nó. 
Chúng ở lại đó cho đến khi con ngỗng bị 

nạn có thể bay lại được hoặc chết, thì 
chúng mới nhập đàn khác để tiếp tục hành 
trình. Vậy chúng ta học được gì từ loài 
ngỗng? 
 
Trong đời sống vật chất hữu hình quanh ta,  
con người là sinh vật có tính xã hội cao. 
Con người không thể sống đơn độc và chỉ 
có thể thăng tiến và tồn tại nhờ dựa vào 
những giai tầng xã hội như gia đình, bộ tộc, 
đất nước và thế giới rộng lớn. 
 
Xin chỉ chia sẻ ở đây, những cảm nghiệm 
trong đời sống thiêng liêng -cách riêng của 
người Cursillistas- rút ra từ bài học của loài 
ngỗng: 
Chương trình Cứu độ của Thiên Chúa ban 
cho loài người và cách riêng cho từng 
người không bao giờ ra khỏi tính phổ quát 
và liên đới. Từ “Dân riêng Israel” cho tới 
Giáo hội “duy nhất” như một Thân thể 
Chúa Kitô, như “Cây nho” mà chúng ta là 
cành. Đo đó, nếu chúng ta nghĩ rằng: “Tôi 
có thể giữ đạo một mình” là một sai lầm 
căn bản. Chưa nói đến Sứ mệnh truyền 
giáo mà Đức Kitô truyền cho các môn đệ, 
trước khi Ngài về Trời: “Anh em hãy đi 
khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin 
Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16:15). 
Ngài cũng đã căn dặn, ngay cả khi chúng ta 
cầu nguyện: “Ở đâu có hai ba người họp lại 
nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa 
họ” (Mt 18:19-20). Lời cầu nguyện chính 
Ngài dạy là “Lạy Cha chúng con ở trên 
Trời…” (Our Father, not My Father) (cf Mt 
6:9). 
 
Trở lại với Đặc sủng Cursillo mà Phong 
trào mang lại cho cursillistas chúng ta, qua 
“Tâm tưởng Cursillo” (Mentality of Cur-
sillo) với ba mệnh đề quan trọng nhưng 
đơn giản: 1- Khám phá Thiên Chúa yêu 
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thương ta (Trong khóa Ba ngày). 2- Sống 
hân hoan trong Tình yêu đó (Ngày thứ Tư 
Cursillo).3- Chia sẻ Niềm vui đó cho tha 
nhân và nhận sự trợ giúp qua Tình bạn 
Cursillo (Kiềng ba chân), để “nắm tay 
nhau” đến gần Thầy Chí Thánh.  
 
Nhìn kỹ đàn ngỗng đang cùng nhau bay về 
một “Đích đến mong ước”, chúng ta nhận 
ra rằng: chính khi cùng nhau sống đạo theo 
tinh thần Cursillo, ta hưởng được và chia sẻ 
lại, sự nâng đỡ thầm kín của anh chị em, 
trước tiên là bằng lời cầu nguyện cho nhau, 
sự khuyến khích khi thành công, sự an ủi 
khi gặp thất bại, chán nản... để ta có đủ nghị 
lực, đã tiết kiệm và mới được ban tặng 
thêm,  hầu cùng nhau chắp cánh bay hết 
quảng đường dài tiến về Thầy Chí Thánh 
Giêsu vô cùng kính yêu. 
 
Sự hoán đổi trách nhiệm phục vụ trong đàn 
ngỗng, và những tiếng kêu khuyến khích 
cho “con đầu đàn” thực là điều đáng noi 
theo trong Cursillo, điều mà mỗi cursillistas 
có thể thực hiện bằng “sự hiện diện thân ái” 
trong mọi sinh hoạt của Phong trào.  
 
Đó cũng là ý nghĩa của “Trường Lãnh đạo” 
với hình ảnh bầy đàn của chữ “trường”: 
(School of birds, school of fish). Trong đó, 
nếu với loài ngỗng, chúng ta gọi là bản 
năng (instinct) thì với Đặc sủng Cursillo, 
chúng ta xác tín đó là Ơn Chúa Thánh thần 
luôn hướng dẫn và trợ giúp như Đức Kitô 
đã hứa ban. (Đọc đoạn PÂ về Đấng Bảo 
Trợ trong Gioan, Ga 16:5-15). 
 
Để kết thúc bài viết , xin phép nhắc lại câu 
nói của ông Bonnin :” Một Kitô hữu lẻ loi 
là một Kitô hữu què quặt” và một hình ảnh 
hay về “Bếp than hồng Cursillo” trong đó 
mọi cục than cần nằm kề nhau, chuyền sức 
nóng cho nhau mới lan toả ánh sáng và hơi 
ấm được. Hòn than nào tách khỏi bếp than 
thì sẽ tắt và nguội đi mau chóng. 
 
 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau sống 
và thực hiện những điều mà đàn ngỗng 
làm được trong cuộc đời nhiều gian nan 
vất vả của chúng. De Colores! 
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Maria Đỗ Ngọc Trâm 

 

 T rước hết, con xin cảm tạ Thiên 
Chúa đã ban cho con diễm phúc 

được hiện diện trong gia đình Hội dòng 
như một người con, vào dịp lễ trọng mừng 
kính Thánh cả Giuse, quan thầy của hội 
dòng. 
 
Thưa quý sơ, Phúc âm thánh Mathew: Mt 
25, 14-30, trước khi trẩy đi xa, ông chủ 
trao cho các đầy tớ vốn liếng để họ sinh lời 
cho ông: người thì năm nén bạc, kẻ khác 
hai nén, người khác nữa chỉ được một nén. 
Hơn bao giờ hết, con thây các sơ ở Hội 
dòng MTG NT này đã dùng trọn vẹn số 
bạc được Chúa ban để sinh lời rất nhiều 
cho Thiên Chúa. Kể từ năm 1955 thành lập 
Hội dòng đến nay, các sơ đã đi khắp nơi để 
phục vụ tha nhân. 
 
Kẻ ra không hết các phục vụ hiến thân của 
các sơ: săn sóc trẻ em tật nguyền, chăm 
nuôi các em mồ côi, phục vụ trong làng 
phong của dân tộc thiểu số, chôn cất các 
thai nhi bị vất bỏ. Công việc chắc chắn 
không dễ dàng, đầy gian lao nữa là khác. 
Nhưng nhất là nó được thực hiện trong âm 
thầm, khiêm tốn, để xoa dịu nỗi thương 
đau của xã hội, và ai biết được có bao 
nhiêu linh hồn được trở lại và được dâng 
cho Thiên Chúa? Đây chắc hẳn là điều làm 
Chúa Giêsu hài lòng nhất! 
 
Chính Thánh cả Giuse cũng sống đời lao 
động, và qua đó, nói lên tình yêu sâu xa. 
Ngườì kết hôn với Đức Trinh Nữ, nhưng 
sống đời khiết tịnh bên Mẹ, sống đời ẩn 
dật, dâng trọn cuộc đời để phục vụ Thiên 
Chúa. Gương thánh thiện của thánh quan 
thầy Giuse được lập lại nơi các nữ tu của 
hội dòng. 

Cả cuộc đời của quý sơ dâng hiến cho sứ 
mạng xây dựng Nước trời. Sứ mạng này là 
một hành trình liên tục, từ khi các sơ còn 
xuân trẻ, đầy đủ năng lực phục vụ trong 
các công tác tông đồ, cho tới khi già yếu, 
cần nghỉ ngơi an dưỡng. Nhưng đã hết đâu, 
những ngày ngơi nghỉ tuổi già vẫn là 
những tháng năm các sơ liên lỉ cầu nguyện 
cho Giáo hội, cho tha nhân. Tâm hồn tận 
hiến của các sơ là một thế giới phong phú, 
là tài sản quý báu của Giáo hội. 
 
Mọi người khi đến tuổi già yếu đều cần 
một nơi nương tựa đúng nghĩa “mái ấm gia 
đình.” Là nữ tu, các sơ còn cần nơi an 
dưỡng này sẽ là nơi tĩnh mịch để cầu 
nguyện.Vì vậy, nhà hưu dưỡng được thành 
lập để đáp ứng nhu cầu này, và con rất sung 
sướng được phụ một tay. Tạ ơn Chúa, hôm 
nay, ngôi nhà này đã được khánh thành. 
Đây là một công trình do ơn Thiên Chúa và 
sự cộng tác của nhiều người nên con chẳng 
dám kể công. 
 
Vào tháng 9 vừa qua, con nhận được thư 
của Mẹ Bề Trên cho biết sơ Anna đã mấy 
lần hấp hối nhưng vẫn đòi đi xem một vòng 
nhà hưu dưỡng. Sơ Anna rất vui vì biết 
rằng đó sẽ là mái nhà của mình. Mẹ Bề 
Trên chia sẻ những cảm xúc rất đơn sơ mà 
cảm động. Ngôi nhà hưu dưỡng này thực 
sự đáp ứng được nhu cầu của hội dòng và 
như một lời đền đáp ân tình với các sơ về 
hưu. Xin Thiên Chúa thương xót linh hồn 
Anna và xin sơ Anna cầu nguyện cho nhà 
Hưu dưỡng. 
 
Thưa quý sơ, 
Con rất cảm động được biết nhà Hưu 
dưỡng đã được quý sơ đón nhận trong tâm 
tình yêu mến. Con đường xây dựng còn dài 
nhưng luôn luôn phải bắt đầu bằng một 
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 bước đi. Với tất cả lòng kính mến, con hy 
vọng nhà Hưu dưỡng là một bước đi khởi 
đầu đẹp và ý nghĩa. 
 
Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn phước cho 
quý sơ. Con xin thành thật cám ơn qúy sơ. 

Có những người Cha đi không trở lại 
Khói nhang nào theo kịp bước chân đi 
Father’s Day trên nghĩa trang trong phố 
Chằng ánh mắt nào trọn được niềm vui 
 
Ngày trong nghĩa trang lòng buồn theo gió  
Cây lay lay như vòng tay Cha đón  
Lá rì rào như giọng nói yêu con 
Cha vẫn còn đây, sao lệ con nhỏ 
 
Con nhớ về Cha như lời kinh thánh 
“Nếu hạt giống mà không chết đi, 
Sẽ không sinh được nhiều hoa trái “. 
Lời kinh thánh, lời cao điểm thiên thi. 
 
Hoa trái từng mùa ươm từ trong đất 
Hạnh phúc tháng ngày đến tử công Cha 
Bao tháng ngày con ươm lên nỗi nhớ 
Xin cho trọn được cây Hiếu đời con 
 
Nhớ những người Cha dẫn dắt đoàn con 
Bao tháng năm vẫn sống dưới tình Cha 
Như Môi-Sen đưa đoàn dân Thiên Chúa 
Năm tháng cuộc đời, yêu tin thiết tha 
 
Kiếp nhân sinh nếu vẫn còn có Cha  
Mãi trân trọng những tháng ngày sẽ qua 
Mai kia nước mắt, uớt chữ mồ côi 
Rớt xuống đời rồi, sẽ thấm về đâu 
 
Những người Cha từ bao muôn thế hệ 
Sẽ về đây, ngày tưởng nhớ khôn nguôi  
Và cuối cùng về bên Cha Tạo Hoá, 
Đó là điều mãi an ủi lòng con. 

Linh Huyền  

Q: What did daddy spider say to baby spi-
der? 
A. You spend too much time on the web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Being a great father like shaving. 
No matter how good you shaved today, 
you have to do it again tomorrow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Father, are bugs great to eat?” asked the 
kid. 
“We should not discuss such things during 
supper, child,” his dad answered. 
 
After supper the dad asked, “Presently, 
child, what did you need to ask me?” 
“Goodness, nothing,” the kid said. “There 
was a bug in your soup, however now it’s 
no more.” 
 
— Submitted by Mark Y., Glendora, Calif. 
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Isabella Nguyen 
 

 N hớ lại lúc còn nhỏ, chiếc áo 
đầm màu hồng thật đẹp mà Bố 

mua cho con để mặc trong dịp Lễ Giáng 
Sinh năm 1974. Sau đó chiến tranh đã tàn 
phá hết tất cả, không còn ngày Lễ trọng đại 
mà bao nhiêu đứa con nít như con mòn mỏi 
mong đợi. Mãi đến năm 1978, Mẹ lấy 
chiếc áo đầm cũ của Mẹ cắt phần trên làm 
thành chiếc áo mới cho con. Chiếc áo cũ 
của Mẹ nhưng mà rất mới với con. Chiếc 
áo mới để con đi tham dự ngày sinh nhật 
của Chúa. Những năm sau đó, Mẹ may cho 
con những chiếc áo mới trước ngày Lễ 
Giáng Sinh. Mặc áo mới trong đêm Giáng 
Sinh và cất kỹ trong tủ áo để đến tết 
Nguyên Đán mới được mang ra mặc lại. 
Khi lớn lên, lấy chồng rồi xa Mẹ, mỗi năm, 
con vẫn chuẩn bị một chiếc áo mới để tham 
dự ngày sinh nhật của Chúa. 
 
Năm nay, năm 2020 cũng không ngoại lệ. 
Con vội khoác chiếc áo mới, soi mình 
trong gương, kiểm lại lần cuối cùng cho 
quần áo chỉnh tề. Con nhìn mình trong 
gương và tự mỉm cười thấy lòng hân hoan 
tràn đầy niềm vui và hy vọng để tham dự 
ngày Con Chúa giáng trần. 
 
Lòng hân hoan của con đã được chuẩn bị 
từ nhiều năm nhưng mỗi năm lại được lớn 
mạnh hơn trong tình yêu của Chúa Giêsu. 
Đặc biệt là trong mùa Vọng, ánh sáng từ 
những ngọn nến thắp sáng lên niềm tin yêu 
và hy vọng, đã đánh thức những phút giây 
nguội lạnh trong con, đã đẩy lùi những 
bóng tối của tội lỗi, đã sưởi ấm trái tim khô 
cằn của con bằng một Tình Yêu vô bờ bến 
của Thiên Chúa. Ánh sáng thắp lên trong 
con sự chờ đợi Ngôi Hai Giáng Thế làm 
Người đã đem hy vọng, hoà bình, niềm vui 

và tình yêu đến cho con và cho toàn thể 
nhân loại trên toàn thế giới. 
 
Từ xa con đã thấy ánh đèn sáng chói của 
Hang Đá nơi Chúa Giáng Sinh để Cứu 
Chuộc tội lỗi cho con và cho nhân loại. Lái 
xe vào khuông viên của Giáo Xứ, ngồi 
trong xe để xem lại hình ảnh và những 
đoạn phim của những năm trước đây trong 
dịp Lễ Giáng Sinh. Từng đoàn người tấp 
nập, Thánh Đường tràn ngập những lời ca 
tụng, tung hô và thờ lạy Thiên Chúa Giáng 
Trần.  
 
Lễ Giáng Sinh năm nay, năm 2020, con 
nhìn quanh không có một bóng người. 
Giáo đường vắng lặng chỉ có vài người 
được vào Thánh Đường tham dự Thánh Lễ. 
Con ngồi trong xe tham dự Thánh Lễ trực 
tuyến. Quanh con, chỉ có bóng tối và ngoài 
trời rất lạnh. Có lẽ Chúa còn lạnh hơn 
nhiều vì Ngài đã sinh xuống gian trần trong 
đêm đông giá rét. Và giờ đây Chúa đang 
nằm trong máng cỏ, lạnh lẽo. 
 
Chúa ơi, con đã xin được làm nhân chứng 
tình yêu của Ngài, con đã xin làm đẹp lòng 
Chúa trong mọi giây phút của đời con, con 
đã dọn mình, con đã chờ đợi, con cũng đã 
khoác lên mình chiếc áo mới để đến viếng 
thăm Ngài, con hân hoan đi tham dự Thánh 
Lễ mừng Sinh Nhật Chúa. Không, không 
có điều gì có thể làm cho con giảm đi lòng 
yêu mến Chúa, không có điều gì có thể làm 
chùn bước chân của con đến tham dự 
Thánh Lễ mừng Sinh Nhật của Chúa trong 
đêm Cực Thánh này. 
 
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa đã hoàn 
toàn mặc lấy thân phận con người, khước 
từ địa vị vinh quang mà hạ mình xuống thế 
để làm theo ý của Thiên Chúa Cha là cứu 
độ chúng con. Ơn huệ cao vời và vĩ đại mà 
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 Chúa đã dành cho con, con phải làm sao 
đây để đáp trả lại tình yêu cao vời của 
Ngài.  
 
Đêm nay con quỳ trước hang đá, nơi máng 
cỏ Chúa Giáng Trần, con xin hết lòng tạ ơn 
Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho con được 
làm con của ngài. Tạ ơn Chúa vì đã ban cho 
con muôn Hồng Ân qua những Bí Tích mà 
đặc biệt là Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa 
Giêsu. Tạ ơn Chúa đã ban cho con đức tin, 
đức cậy và đức mến. Tạ ơn Chúa đã cho 
con được lắng nghe lời Ngài. Tạ ơn Chúa 
trong tâm tình tôn phục và thờ phượng. Tạ 
ơn Chúa trong tâm tình biết ơn, sám hối và 
liên lỉ cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho con 
luôn sống trong hy vọng, bình an, niềm vui 
và tình yêu bao la của Ngài. Tạ ơn Chúa 
trong mọi hoàn cảnh. Tạ ơn Chúa đã ban 
cho con những người thân và những người 
anh em...vv.  
 
Trong đêm Thánh này, con quỳ trước Chúa 
Giêsu Hài Đồng, con xin tín thác hoàn toàn 
đời mình cho Thiên Chúa. Nguyện xin 
Chúa dẫn dắt con và thương ban cho con 
luôn biết khiêm nhường, hạ mình xuống 
trước mặt Ngài cũng như trước tha nhân. 
Xin Chúa hãy ban cho con được nhỏ bé và 
thấp hèn như Chúa Giêsu trong đêm đông 
lạnh giá nơi Hang Bêlem năm nào. Nguyện 
xin Đức Giêsu, giúp con luôn mến Chúa và 
yêu người. Xin giúp con trở nên khí cụ của 
tình bác ái để con có thể đem lại bình an và 
niềm vui cho những người con gặp gỡ, nhất 
là những ai đang gặp đau khổ, bệnh tật, 
nghèo khó và bị bỏ rơi. 
 
Con cầu xin Chúa hãy đến và ở lại với con 
và tất cả mọi người trong đêm Giáng Sinh. 
Amen! 
 

G ia đình nơi tình yêu bắt đầu. 
Hạnh phúc thay cho ai đó có niềm vui trẻ 
thơ, khúc khích tiếng cười dưới mái nhà 
mến yêu. Thật mừng cho ai đó tự sở hữu 
cho mình ngôi nhà khang trang để xây tổ 
ấm. Thật vui cho những ai được sinh ra, lớn 
lên bên “chăn ấm nệm êm”. Và đẹp thay 
nơi tâm hồn được nuôi dưỡng bằng tình gia 
đình, chan hòa dưới mái nhà yêu thương, 
dù căn nhà ấy là sang hay bình dị. 

 
Quả thật, nhân loại đã trải qua vạn vạn 
năm, từng lấy hang động làm nhà, dựng lều 
trại đơn sơ tạm bợ làm chốn nương thân. 
Qua ngàn vạn năm tháng, qua biết bao đời, 
bao thế hệ, diện mạo kiến trúc ngôi nhà 
cũng theo đó mà đổi thay. Tuy diện mạo 
kiến trúc có thay đổi theo thời, theo truyền 
thống quốc gia, nhưng ở thời nào, bất cứ 
nơi đâu, lòng khao khát sở hữu căn nhà vẫn 
không thay đổi. Dầu sống ở trời tây hay trời 
ta, từ phố thị cho đến thôn quê, mơ ước có 
một căn nhà để xây mái ấm luôn là uớc mơ 
cháy bỏng của biết bao gia đình. Đặc biệt là 
những ai gởi cuộc đời mình nơi đất khách 
quê người, hoặc mưu sinh chốn phương xa, 
xa nơi “chôn nhau cắt rốn” như những 
người bỏ quê nghèo lên Sài Gòn lập nghiệp 
vì nơi ấy được cho là miền “đất lành chim 
đậu”, mong được đổi đời, hy vọng tương lai 
con cái được tươi sáng hơn. Xa hơn là 
những người di dân sang một quốc gia 
khác, chắn chắc cũng có chung một nỗi 
niềm, một khát vọng là sớm có đuợc mái 
nhà nương thân. 

 
Thực tế trong cuộc sống có rất nhiều người 
thành đạt, cơ ngơi sang trọng. Người Việt 
Nam là dân tộc đến sau trên đất Mỹ, nhưng 
vì mong được “an cư lạc nghiệp” nên cố 
gắng học hành, làm việc, rồi có được nhà 
cửa thật đáng nể. Hiện nay theo thống kê, 
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người Việt Nam sở hữu nhà cửa thuộc 
nhóm đầu ở Mỹ là khoãng 65%, chỉ đứng 
sau người bản địa là 75%. Tuy vậy, cũng có 
không ít người còn đang vật lộn với cuộc 
sống, có nhà rồi lại mất vì thất bại trong 
làm ăn hay vì lỡ lầm trong cuộc sống. Cuộc 
đời buông xuôi trong màn đêm tăm tối, 
không nhà không cửa, không người thân, 
không nơi nương tựa. Thật đáng gẫm suy, 
nơi xứ Cờ Hoa này cũng không thiếu 
những mảnh đời bất hạnh đó. Bất chấp là vì 
lý do gì dẫn đến tình cảnh bi đát như thế và 
cho dù chính phủ có những chương trình 
chu cấp chăm lo cho những người kém may 
mắn này, nhưng cũng tôn trọng quyền tự do 
lựa chọn của họ. Đó là chọn lấy góc phố 
làm nhà, chọn mặt đường làm chốn tựa 
lưng và băng ghế công viên làm nơi gối 
đầu. Hiện nay có tới hàng trăm ngàn người 
sống trong tình cảnh này rải rác khắp phố 
thị Hoa Kỳ. Và có thể nói rằng, cuộc đời 
của những hoàn cảnh này sẽ không bao giờ 
tìm lại hay có được nơi trú thân bình yên, 
cái gọi là nhà, nếu không có phép màu xảy 
ra cho cuộc đời còn lại của họ. 
 
Lạ thay! nhà chỉ là những viên gạch nối lại, 
những miếng ngói gắn vào hay những tắm 
tôn nối dài, hoặc những chiếc lá kết nhau. 
Đơn giản có thế, nhưng vẫn còn xa, xa lắm 
xa tận trong những ước mơ của không ít 
người. Đặc biệt là những người mang phận 
cò lặn lội mưu sinh chen chút nơi Hà Thành 
cổ kính, nơi Sài Thành đắt đỏ, hay ở khắp 
các thành phố năm châu, nơi có dấu chân 
Việt Nam bước tới. Tất cả đều mơ, mơ một 
ngày có được chiếc chìa khóa tự tay mở 
cánh cửa bước vào. 
 
 Nhìn về đất Hà Thành cổ kính hay nhìn về 
Sài Gòn được mệnh danh là Hòn Ngọc 
Viễn Đông, tuy vẫn còn đó là nơi “đất lành 
chim đậu”, nhưng không hề dễ dàng cho 
những con chim non tập bay để tìm mảnh 
đất cho riêng mình. Thậm chí, có những 
cánh chim đầu đàn mỏi cánh rong đuổi 
khắp phố phường mưu sinh, mơ ước một 
ngày có căn nhà ven đô cho thỏa chí. 

Nhưng có biết bao người với bao mơ ước 
cuối cùng cũng chỉ là ước mơ. Ước mơ ấy 
luôn chảy bỏng trong tim gan của người 
cha, người mẹ kiếm sống bên những gánh 
hàng rong, tá túc qua đêm trong những con 
hẻm vắng, nơi nhà không phải là nhà, 
phòng không phải là phòng.  
 
Ước mơ của cha mẹ về một căn nhà như 
muốn lây sang cho con cái khi chúng cũng 
canh cánh một nỗi niềm. Vì có lần lũ nhóc 
loay hoay không biết diễn tả ra sao nơi 
chốn mình ở trong lần trình bày diễn tả về 
ngôi nhà của em trước mặt thầy cô, bạn bè. 
Thê thảm hơn, nhìn ra xã hội, đâu đó có 
người âm thầm che mái, ngăn vách trên nóc 
xi-măng của khu nhà tắm chung cư sầm uất 
để ở vì không đủ tiền thuê nhà trọ.  
 
Thậm chí có không ít những trường hợp ẩn 
mình nơi gầm cầu, trong khu ổ rác công 
cộng vì cuộc sống khó khăn không kiếm đủ 
tiền lo cho miếng ăn, lấy đâu tiền lo cho 
chốn ở. Vất vả mưu sinh, lúc ánh đèn phố 
phường bắt đầu yên giấc, cũng là lúc những 
cánh cò quay về nơi dừng chân trú mưa. 
Lúc ấy, con cái cũng chìm sâu trong giấc 
ngủ, mê man dệt mộng căn nhà mơ ước 
giống như chúng bạn trong lớp chiều qua 
diễn tả ngôi nhà mà chúng bạn đang sinh 
sống. Em ngơ ngác ngồi lắng nghe chúng 
bạn hảnh diện diễn tả rằng: Thưa cô! Nhà 
em ba tầng, nằm trong con ngõ ven phố Hồ 
Tây. Trước nhà là chiếc cổng sắt, ở góc sân 
được ông em trồng nhiều loại cây cảnh, ba 
em còn sắm cho chị em của em một chiếc 
xích đu màu trắng xinh xắn …  
 
Có đêm người mẹ nghèo vừa kéo cánh cửa 
kọt kẹt thì nghe con mớ ú ớ… 
 
Em mơ nhà em 
Hàng soan trước ngỏ 
Hoa xao xuyến nở 
Như mây từng chum 
 
Người mẹ nghèo gầy guộc buông gánh 
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 hàng rong nhìn con cho quên mệt, rồi lấy 
mắt nhìn xa xăm, bệt xuống nền nhà, nuốc 
ngụm nước bọt, ngước nhìn lên ánh đèn leo 
loét trên bàn thờ rồi cũng chìm vào giấc 
ngủ. 
 
Thê thảm hơn là tình cảnh của các em mồ 
côi, không nơi nương tựa, sống lang thang 
hè phố, trên tay cầm sắp vé số nghêu ngao 
bài hát  
 
Ba là cây nến vàng 
Mẹ là cây nến xanh 
Con là cây nến hồng 
Ba ngọn nến lung linh 
 
Tuy miệng nghêu ngao nâng niu từng câu 
chữ trong bài hát, nhưng chính em cũng 
chẳng hình dung ngôi nhà gia đình là như 
thế nào. Màn đêm buông xuống, dáng em đi 
phản phất câu hát “thằng bé âm thầm đi vào 
ngỏ nhỏ” … rồi tìm chốn tựa lưng, tay đếm 
từng tờ vé số không bán được ban chiều. 
Em quay về, nhưng nhà đâu. Một chút 
ngậm ngùi, em tựa lưng vào góc tường rêu 
phong rồi nói thầm: Mẹ ơi con đói bụng, 
con biết mẹ dõi theo con, con biết tim con 
có mẹ, tim mẹ có con. Và mẹ ơi! nơi đâu có 
mẹ, nơi đó là NHÀ. 
 

Hùng Bùi K1-Sacto 

 

 

 

 A i trong chúng ta cũng nghiệm ra 
một sự thật là không hẳn cuộc 

đời lúc nào cũng bằng phẳng như mặt  nước 
hồ mùa Thu lúc lên lúc xuống, lúc bình an, 
lúc khỏe mạnh, lúc sóng gió lao đao.   Đấng 
mà chúng ta chạy đến kêu cầu, bám víu, cầu 
sự bằng an chính là Chúa Giêsu và Mẹ Ma-
ria.  Các Ngài luôn luôn đồng hành, hướng 
dẫn, dìu dắt chúng ta qua những vấn nạn 
hàng ngày. 
 

Chúa Giê-su, Đấng Quan Phòng đã dạy các 

môn đệ “Hãy xem chim trời: chúng không 

gieo, không gặt, không thu tích vào kho. 

Thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi 

chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng 

sao ? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo 

lắng mà kéo dài đời mình thêm được, dù chỉ 

một gang không ? Còn về áo mặc cũng thế, 

lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ 

ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài 

học: Chúng không làm lụng, không kéo sợi. 

Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: Ngay cả 

vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng 

không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy 

nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn mai đã 

quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp 

cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi 
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những kẻ kém tin!” (Mt 6, 26 - 30). 

Trong tâm tình đó, tôi xin được chia sẻ một 

trải nghiệm về  sự quan phòng và lòng 

thương xót của Thiên Chúa đã ưu ái tặng 

ban cho tôi.   

 

Ngược dòng thời gian, khoảng 40 năm 

trước trong cuộc vượt biển trốn chạy Cộng 

Sản, khó mà nghĩ rằng tôi lại có thể sống 

sót.  Noel năm 1979, tôi theo chồng về Sài 

Gòn nghỉ lễ mừng Giáng Sinh và được biết 

kế họach vượt biên.  Bố chồng tôi đã sắp 

xếp cho 5 người con vượt biên theo dạng tự 

biên tự diễn.  Cuộc hành trình bắt đầu từ 

Cái Sắn, Rạch Gía. Vợ chồng tôi với bố 

chồng chèo thuyền từ Cái Sắn đến mũi Cà 

Mau để đón 3 người em chồng.  Khoảng 

cách chèo thuyền là một tuần lễ.  Không 

hẳn là chỉ mình tôi chưa bao giờ sống ở 

miền sông nước,  mà có lẽ tất cả mọi người 

cũng vậy, kể cả bố chồng tôi. Ba ngày đầu 

chèo thuyền khiến ai nầy mệt mỏi. Đến tối 

ngày thứ tư, chúng tôi neo thuyền tại một 

cột cầu để ngủ. Khỏang nửa đêm, ai nấy  

giật mình thức giấc thấy mình bị ngâm 

trong nước.  Hóa ra, vì giây cột quá ngắn, 

khi con nước lên đã tràn nước vào khoang 

thuyền. Thiếu chút nữa cả 3 chúng tôi đều 

bị chết chìm nhất là tôi lại không biết bơi. 

Ròng rã  suốt 1 tuần trên sông, cuối cùng 

chúng tôi gặp được 3 người em chồng tại 

Cà Mau. Bố chồng tiễn chúng tôi tới cửa 

biển rồi ông ở lại trên hòn đảo và đón ghe 

trở về đất liền.   

 

Với chiếc thuyền ba lá dùng để đi lại trên 

sông rạch, bố chồng gắn thêm 2 máy đuôi 

tôm với hy vọng có đủ sức đưa con thuyền 

ra khơi để được tàu trên đại dương cứu vớt. 

Chiếc ghe nhỏ vừa đủ cho 5 người ngồi 

gọn trong khoang với một mái che sơ sài.  

Bắt đầu ra khơi thì trời mưa nhẹ và sau đó 

không lâu thì gió bão thổi mạnh  đẩy con 

thuyền xa bờ nhanh. Con thuyền khó mà 

cặp vào bờ trở lại. Cái máy đuôi tôm không 

giúp được gì như tính toán, bởi đi chưa 

được bao lâu thì máy tắt vì nước mặn bắn 

vào. Con thuyền cứ thế trôi đi dưới  bầu 

trời tối tăm mưa bão,  thấp thoáng vài ánh 

đèn lấp lánh xa xa. Mọi người rơi vào  tâm 

trạng hãi hùng, bó tay chịu trận. Không còn 

một hy vọng quay đầu trở lại.  Bỗng một 

tiếng va chạm mạnh khiến con thuyền chao 

đảo hóa ra nó đã va vào hàng đáy.  Sau đó 

tôi không biết chuyện gì đã xảy đến.  

Không còn ý thức về thời gian cũng như 

không gian.    Khi tỉnh dậy, mở mắt ra tôi 

chỉ thấy bầu trời trong xanh và bốn bể 

mênh mông.  Một ngày mới bắt đầu,  

không cách nào định vị và định hướng, 

chiếc thuyền cứ thế trôi theo chiều gió đẩy. 

Hai vợ chồng chú em say sóng nằm dài 

trong khoang thuyền. Vợ chồng tôi và cô 

em chồng may không hề hần gì.  Hai anh 

em thay phiên nhau cầm lái cho con thuyền 

thăng bằng.   

 

Lương thực mang theo vọn vẹn một khạp 

nước và một túi bột đậu nhiều loại được mẹ 

chồng rang khô và say nhuyễn thành bột 

cộng thêm một gói tôm khô.  Tôi tuy không 

muốn ăn, nhưng gắng luôn uống nước để 

giữ cho cơ thể không bị mất nước.  Ban 

ngày mọi người ít nói nhưng gương mặt 

tương đối rạng rỡ. Đến khi mặt trời lặn, bầu 

trời đen dần, cảm giác sợ hãi lại đến với 

tôi.  Không ai nói với ai một lời nào.  Tôi 

không nhớ những lúc ấy tôi đã cầu xin 
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 cùng Chúa điều gì, nhưng suốt 7 ngày trời 

lênh đênh trên biển, tôi đã không nghĩ đến 

sự chết.  Có những buổi tối tôi thấy bóng 

trắng của hai con cá lớn bơi song song hai 

bên mạn thuyền. Ngày cũng như đêm, tôi 

chỉ thấy con thuyền nhấp nhô cuối sóng và 

không biết nó di chuyển như thế nào, nhanh 

hay chậm. Khi mặt trời mọc cũng là lúc tôi 

lấy lại được  niềm hy vọng. Tôi cảm tạ 

Chúa đã cho tôi được sống thêm một ngày 

mới an lành. Dựa vào lời bố chồng tôi nói: 

“Theo kinh nghiệm từ những người đi 

trước rằng gió Nam bắt đầu từ tháng Chạp 

sẽ đưa thuyền về hướng Thái Lan”,   Tôi cứ 

nhắm mắt xuôi tay tin vào sự quan phòng 

chở che của Chúa.   

 
Lênh đênh  trên biển không biết đi về đâu, 
trong tay không có hải bàn chỉ có cột buồm 
được dương lên để tàu nương theo sức gió.  
Chồng và cô em chồng làm tài công bất đắc 
dĩ.  Sau 4 ngày lênh đênh trên biển, chúng 
tôi được một tầu Thái Lan vớt. Với sự quan 
phòng của Chúa, 3 chị em chúng tôi không 
bị hại.  Thuyền trưởng là một người Tàu 
Bangkok, chồng tôi và ông nói chuyện vừa 
bằng tiếng Anh vừa bằng bộ điệu ra dấu.  
Ông ta không thể giữ chúng tôi lại trên tàu 
vì họ mới bắt đầu ra khơi đánh cá.  Ông sửa 
hai máy đuôi tôm cho chúng tôi và buổi tối 
hôm đó họ lại trả chúng tôi về thuyền.  Ông 
nói: “Đi 2 ngày  nữa sẽ đến đảo Kra”, hòn 
đảo nằm chơ  vơ trong vịnh Thái Lan.  Sau 
này khi lên đến đất liền tại trại tị nạn 
Songkhla tôi mới biết được đảo Kra là địa 
ngục trần gian của thuyền nhân.  Vô cùng 
cảm tạ Chúa,  chúng tôi đã không trôi dạt 
vào đảo này.   Cũng như khi mới ra khơi, 
chỉ vài  phút đồng hồ sau thì máy lại hư vì 
nước mặn.  Ngồi trên thuyền tôi chỉ cần với 
tay ra là đã đụng đến nước biển rồi.  Tôi 
nghĩ chỉ cần một phút lơ đễnh cũng  đủ làm 
cho chiếc thuyền nhỏ bé lật úp như chiếc lá 
trôi theo dòng suối.  Nhưng tôi tin rằng  có 

Chúa bên cạnh, tôi bớt đi cơn sợ hãi.  Như 
Thánh Vịnh 27,1 đã viết “Chúa là thành lũy 
bảo vệ đời tôi, tôi khiếp sợ gì ai”. 
 
Chúng tôi lại lênh đênh trên biển thêm 3 
ngày nữa. Buổi chiều ngày thứ bảy trong 
chuyến hải trình, chúng tôi lại gặp một thu-
yền đánh cá nhỏ. Họ đưa chúng tôi lên tàu 
của họ, cho ăn uống. Mặc dầu sau nhiều 
ngày trên biển không ăn nhiều nhưng 
chúng tôi rất e ngại khi họ cho chúng tôi 
ăn. Ở trên tàu vài tiếng đồng hồ, khi vào 
đến gần đất liền trước khi thả chúng tôi trở 
lại thuyền, chị em tôi đã bị một sự cố sảy 
đến, nhưng với sự quan phòng của Thiên 
Chúa chúng tôi không bị thương tổn gì.   
Trời sẫm tối, chúng tôi tới gần một cửa 
sông thuộc Thái Lan.  Những thuyền đánh 
cá gần đấy, thấy ghe lạ, bọn thanh niên 
nhảy lên thuyền chúng tôi bắt đầu lục soát 
từ đầu đến chân mọi người để tìm vàng bạc.  
Chiếc nhẫn cưới của vợ chồng tôi đã bị tàu 
trước lầy rồi nên không còn gì hết ngoài bộ 
quần áo che thân.  Không tìm thấy gì họ đòi 
bắt lấy cô em chồng.   Giằng co với họ cuối 
cùng chúng tôi đã dành lại được cô em.   
Thế là chúng tôi vội quay ghe lại trở ra và 
lên bờ tại cảng của tỉnh Songkhla .  Chúng 
tôi được chính quyền địa phương xáp nhập 
vào một nhóm gồm vài chục người đến từ 
ngày hôm trước và được đưa vào trại tị nạn 
songkhla. 
 
Cuộc hành trình vượt biển của chúng tôi đã 
chấm dứt sau 14 ngày (7 ngày trên sông và 
7 ngày trên biển).   
 
Bốn mươi năm trôi qua nhưng không bao 
giờ tôi quên được cuộc hành trình có một 
không hai trong cuộc đời mình. Tôi xác tín 
một điều là Thiên Chúa dựng nên tôi nên 
tôi thuộc về Chúa. Sống chết Chúa đã an 
bài.  Tôi hằng cảm tạ Chúa vì Chúa đã 
không bỏ rơi tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, 
hoạn nạn.  Tôi không còn sợ hãi, cô đơn, lo 
âu, nản chí vì có Chúa đồng hành. 
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Lạy Chúa xin cho con biết luôn tin tưởng, 
cậy trông và phó thác vào Chúa  vì con biết 
rằng Chúa luôn ở bên con, bảo vệ con từng 
giây, từng phút, mọi ngày trong suốt cuộc 
đời con.  “Mọi lo âu, hãy trút cả cho Người, 
vì Người chăm sóc anh em (1Pr 5,7)”.   Và 
cho con tìm được nơi nương tựa bền vững 
bên Chúa như lời Thánh Vịnh 36,8 đã viết 
“Lạy Chúa,  tình thương Ngài quý trọng 
biết bao! Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn”. 
 

KNH 

 

 

 

 Ô 
ng tên Trần, Bà trên Thế, Ông 
bạn tên Mừng. Ghép nhóm thành 

Trần-Thế-Mừng. Hễ gặp nhau là họ tám. 
Họ tám hay quá cỡ! 
 
Ba người họ rất quý mến nhau. Họ chỉ là 
hàng xóm của nhau thôi nhưng rất tâm đầu 
ý hợp và luôn nâng đỡ, nhường nhịn nhau 
trong cung cách ăn nói, cũng như đồng ý 
với nhau theo suy nghĩ của từng người… 
Ông Trần ở chung nhà với gia đình người 
con trai út. Bà Thế ở một mình vì các con 
bà vừa chuyển đi tiểu bang lạnh theo yêu 
cầu công việc mà bà thì không chịu lạnh 
được. Ông Mừng vừa mới dọn đến khu 
xóm này được hai năm nay…Họ đang gặp 
nhau nơi sân sau nhà ông Trần. Và bắt đầu 
tám… 
 
Hớp một ngụm trà nóng. Ông Trần nói: 

Chà! cái vụ covid này thiệt là lợi hại, 
bây giờ là tháng 12 rồi mà tình trạng 
dịch bệnh còn rắc rối, phức tạp quá. 
Chính trị, kinh tế, tôn giáo, văn hoá, 
nghệ thuật gì cũng lộn xộn, chao 
đảo ...  

Thiệt là sợ!  Ông Mừng nói. 
Còn nói chi, tui không được rước lễ mỗi 

ngày là tui buồn thúi ruột ... Bà Thế 
thở dài.  

Ông Mừng nói: Vậy đó, tui cũng như bà 
chị. Sao Chúa thấy mình như vậy mà 
Chúa hỏng cứu!? Chúa thử thách gì 
dữ vậy héng? Khắp nơi đã cầu 
nguyện kịch liệt lắm đó! Các bài 
Phúc âm mấy bữa trước có nói sẽ có 
thời ôn dịch chiến tranh … mà mình 
chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!! Bây 
giờ hình như có rồi sao đó.  

Ông Trần giải thích: Nè! Xem gương 
dân Do Thái 400 năm nô lệ Ai Cập. 
Rồi gương ông Gióp mất cả gia tài 
vợ con, bị khinh miệt hất hủi ghẻ lở! 
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 Chúa có thấy không?  Bài đọc hôm 
qua thứ tư mùa Vọng tuần 2 trong 
sách ông tiên tri gì... gì??? 

Isaia 40, 25-31. Bà Thế nói. Tui có mở 
sách đọc theo mà: Đấng Chí Thánh 
phán rằng; Các ngươi sánh Ta với ai? 
Và kể Ta bằng ai? Hãy ngước mắt 
lên cao mà xem ai đã dựng nên 
muôn loài này? Đấng vận chuyển 
các cơ binh của chúng và biết gọi 
đích danh tất cả, không thiếu vật nào, 
vì sức mạnh của Người rất lớn và 
quyền năng của Người rất cao. Hỡi 
Giacob, tại sao ngươi nói: Chúa 
không biết đến số phận tôi, Người 
không biết đến quyền lợi của tôi? 
Ngươi không biết không nghe sao?  
Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, là 
Đấng đã dựng nên toàn thể trái đất, 
Người không mỏi không mệt và sự 
khôn ngoan của Người không thể 
suy thấu. 

Ái chà! bà chị rành sáu câu ta! Ông Trần 
khen và nói tiếp: Vậy mình tin tưởng 
đi … Chúa sẽ làm việc của Chúa, 
còn chúng ta thì làm tròn bổn phận 
mình là thực hành 10 điều răn Chúa; 
của Xê da trả cho Xêda, của Thiên 
Chúa trả cho Thiên Chúa! Hay là 
mình đòi nằng nặc Chúa phải làm 
theo ý mình mới được!! 

Bà Thế: Nói vậy đó… chứ xem lễ trực 
tuyến ban đầu hơi khó chịu, cháu gái 
tui cứ nhìn bà nội hỏi sao nội cúi đầu 
cái tivi hoài vậy nội!? Dần riết rồi 
quen, thấy cũng có tâm ý khi dự lễ 
trực tuyến. Quen riết rồi cả nhà thấy 
không cần phải đến nhà thờ nữa! 
Rước Chúa thiêng liêng cũng OK 
mà! Bộ tui bị lỏng lẻo cái gì ở trong 
lòng rồi sao đó mấy ông ơi! Ngày 
Chúa nhật lễ trọng buộc bây giờ bỏ 
hết có mắc tội thằng tây nào đâu, 
giáo hoàng, giám mục, cha xứ còn 
tha thiết bảo dân Chúa đừng tụ tập 
tại nhà thờ nữa vì dịch bệnh không 
trừ ai lại còn có khi bị phạt.  

 

Ông Mừng:  Nè bà chị ơi! thôi thì vâng 
nghe nhà nước dùm một cái! Tui 
cũng thấy không ai đánh roi nào mà 
tất cả vui vẻ bỏ hết!!! Dù không vua 
nào bắt đạo! Thằng quỷ đen có đuôi 
vắt chân lên trán ngủ mê say, không 
cần vất cả đi cám dỗ ai mà người này 
lôi người kia bỏ hết như chưa từng 
có đạo! Cứ như chưa từng xông pha 
nhiệt thành nơi nhà Chúa! Thì khi 
nào có cách gì thì chúng mình đi dự 
lễ theo cách đó, trong nhà thờ hay 
ngoài sân đậu xe... vậy đi bà chị nhé! 

Bà Thế lên lớp: Tui nhớ trong cái đoạn 
mà Chúa gặp phụ nữ ở giếng nước. 
Chúa có nói:  Đã đến lúc các ngươi 
không còn thờ Chúa ở đây hay ở kia 
nhưng là thờ Chúa trong Thần Khí 
và Sự thật, nghĩ lại lời này của Chúa 
dạy thấy thấm thía, xin cho con được 
vâng lời Chúa. Xin hâm nóng lại 
lòng mến Chúa trong con Chúa ơi, 
cứu con!! 

Ông Mừng tiếp:  ở nhà riết rồi lười, sợ 
càng thêm sợ, hỏng biết rõ là mình 
sợ gì và có đáng gờm để mình sợ quá 
vậy không. Hay tự hù doạ để biện hộ 
cho mình an tâm không cần đến với 
Chúa nữa. Giữ theo luật chung của 
Xêsa là luật đời- là những quy đinh 
thời Covid. Nhưng luật của Thiên 
Chúa thì quan trọng cần thiết chứ, là 
thờ phượng kính mến Chúa hết lòng. 

Bà Thế: Chịu vậy thôi. Giữ đạo tại tâm 
mà. Ông bạn ơi! 

Ông Trần:  giữ đạo tại tâm là trong tâm 
phải có đạo, là giữ đạo thật lòng, là 
yêu mến đạo cách chân thành từ 
trong tim, trong tâm không có đạo 
thì giữ cái gì vậy. Chắc là giữ cái tôi 
rồi!? Giữ bằng miệng rồi?  Mà khi 
chân thành yêu mến Chúa thì phát 
sinh ra hành vi yêu kính hiếu thảo 
muốn đến thăm nom gần kề nhìn ngó 
chuyện trò, là đến Nhà Chúa đó bà 
chị ơi! 

Ông Mừng:  kẻ chống đối giáo hội thì 
cười ha hả đắc thắng vì họ muốn cho 
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chúng mày giữ ngày Chúa nhật nè. 
Cho chúng mày rước Chúa nè. Cho 
chúng mày hất mặt lên mà hãnh diện 
là đông đúc và giàu có nè. Cho 
chúng mày tưng bừng ăn lễ Phục 
sinh Giáng sinh nè. Cho chúng mày 
lên mặt có nhà thờ nguy nga tráng lệ 
khắp nơi nè, tao giựt sập, tao đốt 
phá, tao giết chết. Bây giờ có dám tụ 
họp không? Chúa có thấy không? 
Chúa có thấy, Chúa dạy ta xin Chúa 
cứu chúng ta khỏi mọi Sự Dữ là ma 
quỷ. Ghê lắm nhé. Sự Dữ khủng 
khiếp nhất là mất Chúa đời đời đó 
ông bà ơi. 

Bà Thế: Vậy là ma quỷ dùng luật trần 
gian nhân quyền, tự do chi chi tự 
tung tự tác không tôn trọng người 
khác, cứ tức lên là đập phá hả?  Thay 
chữ phá thai là chữ giết người cho 
tui dễ hiểu vì đó là thai người! Luật 
cho giết người hàng loạt này lại là 
luật cho phép khuyến khích người 
mẹ giết con mình thoải mái, có phải 
vậy là chống lại Điều răn thứ Năm 
chớ giết người không? Lại là mẹ giết 
con chứ!  Tui thấy ma quỷ quả là 
thâm sâu bí hiểm ác ôn mà lộ liễu rõ 
ràng. Hèn chi ở vườn địa đàng Chúa 
giúp con người tìm trả lời cho ra cái 
gốc đưa mình tới phạm tội. Đó chính 
là con rắn ma quỷ! 

Ông Mừng:  Chà! Nghe bà chị nói rành 
rọt quá, tui đồng ý hết mình đó 
nghen! Thằng quỷ có đuôi còn làm 
cho con người ta ghét nhau hại nhau 
trong xã hội để làm đau lòng Chúa, 
thay vì cầu nguyện cho họ chứ. 

Bây giờ tui không biết người nào khôn 
ngoan để tìm đến hỏi han, mà chỉ 
nghe nhiều vô internet  

Ông Trần: Ông bạn à! Cha xứ có nhắc 
mình cứ mở Lời chúa hằng ngày, từ 
bài đọc 1 sang đáp ca sang halleluia 
sang Phúc âm, những diễn tiến đó là 
Chúa đang trả lời cập nhật cho mình 
và rất chân thành, Chúa nói Ta là 
Đường là Sự Thật là Sự Sống mà. 

Nhưng ông cần biết rõ ông đang 
muốn gì, đang hỏi về vấn đề gì? Có 
khi tui hỏi Chúa: lạy Chúa sao con 
không khi nào nghe Chúa nói, con 
lắng tai dữ lắm mà cũng đâu có 
nghe? Vì tui chờ nghe âm thanh 
huyền diệu của Chúa vang vang 
trong đầu óc, nên đã quên rằng Chúa 
nói hằng ngày trong thánh lễ mà tui 
không nghĩ ra. Để tin, để lắng nghe, 
để vui và bình an rồi trông cậy Chúa 
cho vững vàng. 

Bà Thế:  Bây giờ nghe ông nói thì tui sẽ 
chú ý lại, cám ơn ông nhắc nhở. 

Tui cảm thấy vì dịch bệnh nên cái gì 
cũng giản lược, cũng xí xoá nói rằng 
Chúa không bắt tội đâu!! “Cứ ăn đi 
không chết đâu.” Y như lời của rắn 
xưa.  Cứ đơn giản thôi Chúa không 
bắt tội đâu và lòng cung kính mất 
dần, không kính sợ Chúa nữa, nhưng 
kính sợ Chúa lại là đầu mối của sự 
khôn ngoan (Thánh vịnh 110). 

Ông Trần:  Vậy ta cần hết sức bao nhiêu 
có thể để đến nhà thờ rước Mình 
Thánh Chúa. Để nuôi dưỡng linh 
hồn mình và có sự hy sinh thời gian, 
thắng cái có trong mình là bị “lười-
nhát” (1). Chứ không chỉ rước lễ 
thiêng liêng là được rồi, mình đi 
bằng bước chân của mình, đức tin 
của mình. Đức tin được củng cố 
bằng những cái chết anh dũng chịu 
đau đớn tột cùng xương tủy, bứt đứt 
cả thần kinh của các thánh tử đạo cha 
ông Mình nên so sánh như thánh Au-
gustino:  Ông kia bà nọ nên thánh 
sao tôi không!?  Bây giờ thấy ở nhà 
sướng thật, khỏi phải đến nhà thờ 
sao? Bây giờ chỉ nôn nao đựơc đi 
làm việc trở lại bình thường chỉ vì 
tiền bạc đã hao hụt, thiếu thốn? Còn 
chuyện đi lễ thì đã có giám mục và 
cha xứ chịu tội cho sao? Bây giờ 
không phải than vãn vì công chuyện 
của nhà xứ quá nhiều và thật bận 
rộn, mệt mỏi. Bây giờ không phải 
đưa đón ông bà cha mẹ già đến nhà 
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 thờ nữa! Cũng không cần thiết trao 
Mình Thánh Chúa cho người già yếu 
bệnh tật sao! Bây giờ có thể bắt buộc 
người già phải ở nhà không thôi chết 
cả đám, tui thiệt thúi ruột khi suy 
nghĩ như vậy đó ông anh bà chị ơi! 

Ông Mừng: Vậy Chúa lập bí tích Thánh 
Thể đâu có cần nơi hình bánh đơn sơ 
hả?! Rước lễ thiêng liêng đủ rồi sao? 
Nghĩ lại xem Chúa rất thông minh 
khi lập bí tích Thánh Thể để không 
lý do gì mà Chúa không được ngự 
vào tâm hồn mình để mình được 
dùng các giác quan Chúa ban bao 
nhiêu có thể mà cảm nhận được 
Chúa bằng thể lý của mình. Hình 
bánh có thể bẻ nhỏ bao nhiêu dù chỉ 
còn một mụn nhỏ xíu vẫn nguyên 
trạng là Thiên Chúa và dễ tan biến để 
dù bất cứ ai trong tình trạng sức khoẻ 
ra sao: cao máu cao mỡ tiểu đường 
đang nằm bệnh viện hay dưỡng bệnh 
ở nhà v.v. vẫn có thể rước Chúa theo 
các điều kiện cơ bản là muốn rước 
Chúa - sạch tội trọng - giữ chay một 
giờ trước khi rước lễ. Vậy ta nỡ bỏ 
Chúa ở yên nơi Nhà Tạm mà khi có 
thể thì ta lại có đủ lý do để biện hộ 
cho mình để không đến rước Chúa 
thật! Thật buồn cho Chúa!! 

Bà Thế:  Tui biết lỗi rồi, tui xin chừa 
không lười biếng coi thường nữa, xin 
Chúa tha thứ cho con. 

Ông Trần:  Ừa, tụi mình nói để anh em 
mình suy nghĩ lại một chút và ra sức 
cầu nguyện cho con cháu. Chứ còn 
thật là sợ hãi khi thấy con cái thế hệ 
này quả là không còn đức tin công 
giáo thuần túy nữa. Vậy anh em 
mình làm sao đây? Chỉ có một cách 
là cầu nguyện, tùy ý chọn cách cầu 
nguyện với Thánh Thể, với chuỗi 
Mân Côi, chuỗi lòng Chúa thương 
xót, kèm theo hãm mình hoặc chay 
tịnh và bình thản dâng cho Chúa. 
Chúng ta làm việc của mình còn 
Chúa sẽ làm việc của Chúa, từ tốn 
trong lời nói tôn trọng chúng nó, can 

đảm. Can đảm, đó là đức tính lãnh 
đạo để dám nói lên điều đúng cho nó 
nghe. Mà nói ngắn gọn thôi. 

Ông Mừng: Còn có cả một trường lãnh 
đạo nữa kìa nghĩa là 1 chuỗi các đức 
tính, các nhân đức mà mình dám lãnh 
đạo là làm gương cho con cháu nói 
riêng và cho mọi người chung quanh 
nói chung đó nghen! Xin Chúa sáng 
soi cho mình biết nói gì mà không 
dài dòng mất tập trung, mình khiêm 
tốn từ tốn và thật thương chúng nó 
thì chúng nó sẽ khiêm tốn và tôn 
trọng lại với mình. 

Bà Thế: Hãy tin là chúng có nghe mình 
nói mình dạy kèm với gương lành 
mình làm, nó sẽ hồi tâm, vì không có 
gì mà Chúa không làm được. Mấy 
ông anh có nhớ không: Kẻ bại liệt 
được 4 người khiêng thả từ nóc nhà 
xuống cho Chúa Giêsu chữa lành đó. 
Nó bại liệt rồi, vô phương đi đứng, 
nhưng nhờ lòng tin và sự giúp đỡ của 
người thương nó mà Chúa đã ra tay. 

Ông Trần:  Nói tóm lại, thời gian là của 
Chúa, mình không thể hối thúc Chúa 
được. Chúa thông minh khôn ngoan 
và quyền năng siêu vượt. Người là 
Cha hiền thương con cái. Ông anh bà 
chị có đồng ý với tui vậy không? 

Tụi tui nể ông anh nói tóm lại gọn ghê! 
Bà Thế và ông Mừng cùng vui đáp 

Ông Trần cười:  Không chỉ mình tui 
đâu! Mà là Trần-Thế-Mừng, tụi mình 
tám hay quá!!! 

Và họ cười vui trong tình bạn láng giềng 
được củng cố niềm tin của những 
người Kitô hữu thời đại dịch… 

 
     (1) lười-nhát: lười + nhát sợ 

 

Maria Nguyễn Thị Mộng Phương 
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 Q uả thật chúng ta đang sống trong 
một thế giới ồn ào và hỗn loạn. 

Một thế giới  đang làm đảo lộn từ vật chất 
đến tinh thần. Ai ai cũng lo sợ vì không biết 
chuyện gì có thể xẩy đến với mình, với gia 
đình, người thân. Vợ, chồng, con cái, cha 
mẹ mà mắc bệnh thì sẽ phải làm gì? Ôi, chỉ 
nghĩ đến cũng đủ nhức đầu!  
 
Một sự thật phũ phàng mà tôi đã là nhân 
chứng. Một hôm tôi phải đem xe đi sửa và 
tình cờ gặp một người quen. Anh đã lớn 
tuổi, và anh đã tâm sự với tôi: “Chú biết 
không, bây giờ muốn đi nhà thờ cũng 
không được đi. Có lẽ rồi cũng không còn 
bạn bè chi nữa. Sau khi tham dự Thánh Lễ, 
ăn một tô phở và ở lại nói chuyện với người 
này, người kia, những người bạn đôi khi chỉ 
có thể gặp nhau ngày Chúa Nhật; bây giờ, 
có được đến nhà thờ đâu mà có gặp bạn?”, 
rồi anh ấy tiếp, “Tôi có người bạn, con cái 
không cho đi đâu, vì sợ lây bệnh. Ngay cả 
mấy đứa con, cũng chỉ đến trước cửa trao 
đồ cho cha mẹ rồi đi về. Thật tội nghiệp 
cho các cụ!” “Có lẽ rồi cũng đến lúc bạn 
mình đã chết mà không biết ông ấy ra sao.” 
 
Mà quả thực, tôi biết rất nhiều trường hợp 
đang xẩy ra trong cộng đồng nhỏ bé của 
chúng ta. Rất nhiều gia đình có cha mẹ lớn 
tuổi, con cái không dám đến thăm vì sợ cha 
mẹ bị nhiễm bệnh, hay có đến cũng chỉ là 
đến ngoài cửa, chào hỏi vài tiếng rồi ra đi. 
Con cái không muốn cha mẹ đi chợ mua 
thực phẩm vì sợ lây bệnh nên đã mua thực 
phẩm cho cha mẹ rồi đến trước “garage” để 
thực phẩm cho cha mẹ ra thu nhận rồi đi 
về. 
 
Hiện nay, rất nhiều giáo dân đã không đến 
nhà thờ tham dự Thánh Lễ vì bị chính phủ 
cấm cản: sợ bị lây bệnh hoặc lây bệnh cho 
người khác. Một sự thật phũ phàng đang 

xẩy ra cho những người Công Giáo như 
chúng ta. Tuần vừa qua đã là một thách đố 
lớn lao mà mỗi người trong chúng ta đã 
phải đương đầu. Thánh Lễ Vọng Giáng 
Sinh và chính ngày Lễ Giáng Sinh đã phải 
tổ chức trực tuyến. 
 
Tôi và vợ được may mắn đến tham dự 
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh và ngày hôm 
sau, vì tôi có nhiệm vụ điều chỉnh âm 
thanh. Nhưng ôi buồn làm sao! Những năm 
về trước, khung cảnh nhà thờ  thật nhộn 
nhịp với các ca đoàn tập hát, quý anh chị 
em thu dọn, trang hoàng nhà thờ để chuẩn 
bị hát mừng Lễ Giáng Sinh! Mới sáu giờ 
chiều đã có nhiều giáo dân đến nhà thờ để 
được một chỗ ngồi tốt trong Thánh Đường. 
Rồi tất cả các ca đoàn đều đã lần lượt hát 
vọng Giáng Sinh. Tiếng hát du dương trầm 
bổng nhưng không kém phần vui tươi, hân 
hoan đón mừng Chúa Hài Đồng trong 
khung cảnh ấm cúng của Hang Đá với 
Thánh Gia Thất. Hoạt cảnh đêm Giáng 
Sinh với rất nhiều hội đoàn và các em thiếu 
nhi tham dự. Ôi ấm cúng và yêu thương 
đầm ấm làm sao! 
 
Vọng Giáng Sinh năm nay chỉ có truyền 
hình chiếu lại các ca đoàn đã hát năm vừa 
qua, khoảng nửa tiếng trước khi cử hành 
Thánh Lễ. Ôi thiếu vắng và buồn tẻ! Lễ 
xong, vài gia đình lên chụp hình hang đá kỷ 
niệm. Thật não nề! 
 
Ai? Ai đã gây ra những đổ vỡ, những áp 
bức, chèn ép để chúng ta, những người 
công giáo bị thiếu vắng và niềm tin bị lung 
lay? Phải chăng những con quỷ dữ, qua bàn 
tay của DEMS đang tung hoành, đập phá 
và làm đổ nát niềm tin của chúng ta?  Phải 
chăng chúng ta đang bị áp bức và phải thi 
hành những việc không công bằng? Vào 
nhà thờ thì bị giới hạn nhưng đi mua sắm 

Gioan NCT, K42SJ 
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 quần áo, và những sa sỉ phẩm thì sự giới 
hạn chỉ là tương trưng cho có! Thật phũ 
phàng cho sự bất công của xã hội với “the 
DEMS in charge”!    
 
Tuy nhiên, “Anh em đừng sợ những kẻ giết 
thân xác mà không giết được linh 
hồn.” (Mt. 10: 28 - 31). Vâng, Thầy Chí 
Thánh đang ở với chúng ta – Emmanuel! 
Sự hy sinh, nhẫn nại, chịu đựng của mỗi 
người chúng ta là lời cầu nguyện cho kẻ thù 
được hoán cải; cho thế giới được hòa bình 
và cho mọi nguời được chung sống trong 
hạnh phúc, yêu thương. Chúng ta không 
phải sợ hãi vì COVID hay vì bất cứ những 
ai đang đàn áp, đập phá, kỳ thị mà chúng ta 
phải sống trong yêu thương. Chúng ta phải 
tỏ cho những kẻ đang chèn ép, ghen tương 
thấy cộng đoàn Công Giáo bao gồm những 
người sống trong ơn nghĩa Chúa, trong tình 
yêu thương, trong tha thứ. 
 
Bốn năm rồi cũng sẽ qua mau! Sau cơn 
mưa trời lại sáng! Hãy nhìn tới và hy vọng 
vào tương lai tươi sáng. Chắc chắn dân 
chúng trong đất nước thứ hai của chúng ta 
sẽ nhìn thấy những sai lầm để chuẩn bị cho 
một ngày mai tươi đẹp. 
 
Khi Thiên Thần đến truyền tin cho Đức Mẹ 
thì Đức Mẹ rất đỗi sợ hãi vì không biết 
chuyện gì sẽ xẩy đến cho mình. Nhưng 
Thiên Thần đã nói, “Thưa bà Maria, xin 
đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.” (Lc 
1:30) Và Thiên Chúa Ngôi Hai đã nhập thể 
trong lòng Đức Mẹ, làm người để cứu rỗi 
nhân loại. Xin mượn câu kết bài hát “Hy 
Vọng Đã Vươn Lên” của Nguyễn Đức 
Quang để kết thúc và thân chúc quý anh chị 
em cursillistas một đêm an lành trong Chúa 
Hài Đồng và một năm mới vui tươi và hạnh 
phúc: “Hy vọng đã vươn lên trong mộ sâu 
quên ưu sầu. Hy vọng đã vươn lên dưới 
mặt trời thêm phơi phới. Hy vọng đã vươn 
lên trong cuộc tình toàn thế giới. Hy vọng 
đã vươn dậy trong ngày qua, sang ngày 
nay, cho ngày mai.” 
 

Teresa Vũ Lệ Dung 
 

S áng nay tôi được đi dự Thánh Lễ đầu 
tiên sau ba tháng trời chỉ toàn dự lễ "ảo" 
qua mạng internet. 
Giờ đây, các giáo xứ được phép cử ành 
thánh lễ với những giới hạn. Tôi ghi danh 
để được tham dự. Vì an toàn và theo quy 
định của tiểu bang, nhiều giai đoạn, thủ tục 
được thực hiện trước khi mỗi người được 
vào ghế đã dành riêng theo ghi danh: check 
tên, vào chỗ đậu xe, check thân nhiệt... 
Các thiện nguyện viên làm việc thật tích 
cực và nhịp nhàng. Xin Cha trả công bội 
hậu cho họ. 
Cha chủ tế cũng mang mask suốt thánh lễ 
như giáo dân vậy. Chỉ có một người hát lễ, 
cũng hát qua mask luôn. 
 

Tới phần Rước Lễ, tôi ngồi ở hàng ghế 
chót, và phải đợi lần lượt từng hàng theo 
chỉ định. Tôi náo nức đúng dậy ngay, chờ 
tới phiên mình. Nước mắt xúc động và lòng 
biết ơn dàn dụa. Tôi khóc không sao cầm 
lại được. Lâu lắm rồi, Cha mới lại cho con 
cảm nghiệm dạt dào này. Tôi run, tự nhiên 
run lúc nhận Mình Thánh Chúa. Và tôi 
khóc miết suốt phần cuối Thánh Lễ. 
 
Tôi dự tính sẽ ngồi lại thêm trong nhà thờ 
để cầu nguyện và tạ ơn. Không được. Phải 
rời theo lệnh ban trật tự. Tôi khóc sướt 
mướt suốt đường lái xe về. May mà tôi lái 
xe bình tĩnh và về nhà an toàn. 
 
Tôi không cho rằng cảm xúc trên chỉ là 
emotion thôi. Đó là Ơn Cha, đó là một đáp 
ứng từ Giêsu cho nỗi khát khao Rước Lễ 
của tôi. Trước đó, tôi tự nhiên thấy ngứa 
cổ, muốn ho cả tràng dài cho bớt ngứa 
trong họng. Chết rồi, ho kiểu này thì ngưòi 
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ta sẽ "lịch sự" mời tôi ra khỏi nhà thờ ngay. 
Tôi liền kêu cứu Giêsu: Xin giúp con với, 
xin cứu con. Con chờ đợi Rước Chúa biết 
bao lâu rồi. Đừng để con thất vọng ra về. 
Ôi, Lạy Chúa, khi xong rồi, con sẽ chấp 
nhận trả giá cho tất cả, nhưng đừng để con 
mất dịp Rước Lễ này.... 
 
Ôi, con người khi đói sẽ tìm thức ăn bằng 
mọi cách, sẽ vượt mọi trở ngại để đạt được 
thỏa mãn cho mình, cho dù thực phẩm vật 
chất hay thiêng liêng. Tôi thấy nhưng giáo 
dân đi lễ hôm nay, đều là những người yêu 
mến, cần Chúa thật, vì vượt bao bất tiện, 
bao "hàng rào" để lọt vô vòng "chung kết" 
này, trong khi họ có thể dự lễ online, hoặc 
như biết bao người, bỏ quách lễ lạy cho 
xong, chả cần bận tâm gì.  
 
Hôm nay về nhà, tôi sung sướng, hạnh 
phúc lắm. Ai luôn luôn đầy đủ, thì không 
bao giờ hiểu được nỗi khổ của kẻ đói. 
Những giọt nước mắt lành mạnh của lòng 
biết ơn và cảm kích vẫn tiếp tục tuôn rơi, 
nhưng hồn tôi nhẹ nhàng và được rửa sạch. 
Thánh Lễ online không đủ cho tôi, không 
mang lại sức sống cho tôi! Giữa đại dịch 
Corona virus đang là một đe dọa khủng 
khiếp, tôi bỗng nhận được Ân sủng vĩ đại 
của Cha, Thầy Chí Thánh. 
 
Ngày mai, tôi lại được đi lễ nữa. Ôi, biết 
bao ngày xưa tháng cũ, tôi đi lễ tự do, dễ 
dàng, thế mà tôi có lấy làm trân quý, có 
tham dự cho tử tế đâu. Vâng, đại dịch này 
cũng là một dịp thanh luyện đức tin tôi. 
Cám ơn Cha, cám ơn Giêsu... con chỉ biết 
nói thế thôi. 
 
Vừa được có một tháng, tình hình dịch 
bệnh lại bùng phát trở lại. Nhà thờ lại đóng 
cửa, nhưng khi đó mùa hè, Giáo xứ St Rose 
của tôi tổ chức lễ ngoài trời, hàng ngày và 
Chúa nhật ngoài sân. Đã biết qúy Thánh Lễ 
và Thánh thể, nên tôi dự lễ mỗi ngày sốt 
sắng lắm. Lễ sáng sớm, ngoài parking lot 
trống trải, gió bốn bề thổi vù vù. Lạnh lắm, 
dù là mùa hè. Không sao cả, chịu khó vì 

Chúa một chút mới có công chứ. Thế này 
thấm vào đâu so với ngày xưa, giáo dân đi 
cả ngày đàng để tìm Chúa, để mong nghe 
Lời Chúa, mang theo cả lương thực, con 
cái còn nhỏ. Ngồi cả dưới đất, trên cỏ khô, 
nghe chữ được chữ mất vì ngoại cảnh ồn 
ào, trăm thứ chi phối. Thế mà họ vẫn tuốn 
đến. Giêsu quả là nguồn sống, hấp dẫn lạ 
lùng. 
 
Ai đã bị cuốn hút bới Lời Ngài, bởi ân huệ 
của Thánh thể thì không thể rời xa được 
nữa. Và chính điều này lại là một ân huệ 
khác. 
 
Cơn đại dịch vẫn chưa buông tha thế giới. 
Giáo hội thương con cái, rộng tay ban phát 
nhiều cơ hội để người tín hữu được nhiều 
dịp nhận Ơn Toàn Xá: Lễ Phục sinh, Lễ 
Các đẳng linh hồn, Giáng sinh, dịp kỷ niệm 
Thánh Giuse Quan Thầy Giáo hội hoàn 
cầu… Tôi nói với người bạn thân: Phen 
này chúng ta tha hồ “làm giàu thiêng liêng” 
trong mùa đại dịch này. Bạn ơi, ta hãy sốt 
sắng làm các việc đạo đức Giáo hội dạy, 
lãnh nhận ơn Toàn xá để nhường lại cho 
một linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót 
hơn. Thử nghĩ coi, khi chính mình chết, ta 
vào luyện ngục, mình cũng ước ao có ai đó 
bác ái tặng cho mình ơn Toàn xá: Linh hồn 
ta sẽ về bên Chúa Trời nhanh hơn ánh 
sáng! 
 
Mùa đông đến. Không thể tổ chức lễ ngoài 
trời nữa rồi. Mưa sa gió bấc. Lạy Chúa, xin 
thương xót chúng con! Cha trên trời đã lo 
cả thức ăn cho bầy chim sẻ, lẽ nào để con 
cái phải đói lương thực thiêng liêng. Con 
cần lắm, Cha ạ. Thiếu Thánh thể, con chết 
mất! 
 
Và nhà thờ tôi lại thực hiện “sáng kiến” để 
nuôi con cái: Chúa Nhật hay Lễ Trọng, 
giáo dân cứ dự lễ online, xong lái xe đến 
nhà thờ Rước lễ theo kiểu “drive through.” 
Ôi, những lúc thế này mới thấy người tín 
hữu khao khát Chúa đông đảo lắm, nhiều 
lắm. Cả hai hàng xe hơi xếp hàng “rồng rắn 
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 lên mây” vòng chung quanh nhà thờ, dù 
trong mưa lạnh hay giá băng, để nhận lãnh 
Mình Thánh. Lòng tin của họ lớn lao chừng 
nào để chắc chắn đây là Lương Thực Bởi 
Trời. Người Mỹ rất thực tế và ít kiên nhẫn. 
Nếu không có xác tín mạnh mẽ đó, họ cứ ở 
trong nhà ấm áp cho khỏe! 
Với tôi, như thế cũng là tạm đủ rồi. Chẳng 
hơn ba tháng trời bị “chết đói” sao? Tôi tự 
nhủ: Hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn. Lịch sử 

Giáo hội cho thấy ở thời nào, Giáo hội 
cũng gặp thử thách, cách này hay cách 
khác. Nhưng chúng ta an lòng vì Thầy 
Giêsu đã nói: “Thầy sẽ ở với các con đến 
tận thế,” hay “Thầy sẽ xây Giáo hội thầy 

mà cửa hỏa ngục cũng không thắng được.” 
Vâng, có gian nan mới đo lòng người. 

 
 
 

 

B ầu trời âm u khi bóng mặt trời 
đang khuất dần, khí trời thì lạnh buốt, và 
tâm hồn tôi cũng không mấy bình an; tôi 
cũng cảm thấy buồn làm sao ấy. Tôi biết 
mình đã phải thay đổi bao lần trong năm 
2020 để cho phù hợp với những gì chúng ta 
cảm thấy bình thường mà không bình 
thường. Chiều buồn hay nỗi buồn của cái gì 
không bình thường khi tôi không được đến 
nhà thờ tối trước Noel? Tôi mở ti vi lên 
xem chương trình Vọng vắn tắt rồi tham dự 
Thánh Lễ trực tuyến tối Noel. Có lẽ từ khi 
có trí khôn tới nay tôi chưa bao giờ không 
được tham dự đêm lễ Noel kỷ niệm mừng 
Chúa Hài Đồng sinh ra làm người... Ngậm 
ngùi nhưng rồi cũng cùng chồng và 2 con 
tham dự Thánh Lễ trực tuyến tối qua. Lại 
một khoảnh khắc đáng nhớ cho năm 2020. 
 

Dạo này giáo xứ Mỹ gần nhà tôi ở có 
Thánh Lễ ngoài trời khi thời tiết cho phép. 
Tôi hồi hộp xem đi xem lại dự báo thời tiết 
của ngày mai. Tôi reo lên: Tốt quá, thích 
quá! Ngày mai mình đi lễ 12 giờ ngoài trời 
được vì dự báo thời tiết là 4 giờ chiều mới 
có mưa. Gia đình chúng tôi chơi vài trò 
chơi giải trí cùng vui đùa với nhau tối 
khuya và tôi nhắc các cháu để ngày mai cả 
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nhà sẽ đi Lễ Noel... 
 

Sáng sớm nay thức dậy. Trời âm u, mây mù 
như phủ kín không gian; tôi lại xem dự báo 
thời tiết. Tôi buồn một chút khi thấy dự báo 
thời tiết thay đổi là có mưa lúc 12 giờ trưa. 
Tôi cầu xin để cơn mưa có thể được trì 
hoãn lại chăng; mà tôi lại thì thầm “tất cả là 
thánh ý của Chúa’’ 
 
Thời tiết lại thay đổi từng giờ từng phút 
làm tôi hồi hộp khi cùng gia đình lái xe đến 
nhà thờ Saint John Vianney để tham dự lễ 
12 giờ ngoài trời. Chúng tôi mang áo lạnh, 
dù, ghế cắm trại và hoà cùng giáo dân ở 
đây chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh. Nhìn 
lên bầu trời ảm đạm không chút mây xanh; 
từng cơn mây xám đen như đua nhau kéo 
về phủ lấy mái hiên nhà thờ. Đám mây đen 
hung dữ như muốn nuốt đi bao tâm hồn 
hôm nay khát khao tìm về hài nhi bé nhỏ 
đơn sơ... Tôi đang hiện diện trước bàn thờ 
nhưng tâm hồn không tập trung được vì 
những hoang mang và sợ rằng cơn mưa 
đang từ từ tiến đến.  Không chút nắng, thời 
tiết lúc này khoảng 45 độ F. Trời khá lạnh 
và những luồng gió đang thay nhau thổi 
thêm khí lạnh, nhưng  mọi người đã sẵn 
sàng và như đang hít vào những không khí 
an bình của Ngày Lễ Giáng Sinh.  Một Hài 
Nhi bé nhỏ được để cạnh bàn thờ ngoài 
hiên nhà thờ để mọi người chiêm ngắm. Ô 
kìa, tiếng đàn được cất lên hoà trong lời hát 
của bài nhập lễ...  

 
O come, let us adore Him, 
O come, let us adore Him, 
O come, let us adore Him, 
Christ the Lord. 
 

Tôi thật vui sướng được tham dự Thánh Lễ 
hôm nay cùng cha, thầy sáu, cộng đoàn, và 
gia đình.   

 
Khi mọi người ngồi xuống để nghe Lời 
Chúa, những hạt mưa lăn tăn cũng bắt đầu 
rơi và gió lạnh cứ nhè nhẹ thổi khăn và các 
trang sách lễ trên bàn thờ. Có người đã mở 

dù ra che, có người khoác áo mưa lên che 
cho mình, tôi cũng kéo nón che nhẹ trên 
đầu vì những giọt mưa nhỏ đã tìm đến tôi. 
Ngước lên  bàn thờ, tôi nhìn thấy bác giúp 
lễ mang cho cha chủ tế một tấm che sách 
lễ; Lời Chúa vẫn tiếp tục được công bố và 
lắng nghe; rồi những tâm tình chia sẻ của 
Thầy Sáu giúp mọi người hiểu hơn về mầu 
nhiệm Giáng Sinh trong sự nhỏ nhoi của 
thời gian, con Thiên Chúa xuống thế làm 
người và ở giữa nhân loại.  Ngài yêu 
thương chúng ta vô điều kiện. 

 
Nhưng rồi sau Kinh Tin Kính và dâng lời 
nguyện, cha chủ tế đã phải thông báo gấp là 
Thánh Lễ tạm ngưng vì trời mưa. Giây phút 
đó tôi cảm thấy hụt hẫng; cái cảm giác 
giường như tôi bị ai đó giựt đi cái gì linh 
thiêng huyền nhiệm mà mình đang có. 
Nhìn chung quay, tôi thấy ai đi lễ cũng đã 
có sự chuẩn bị mà (mang dù và áo mưa). 
Tôi thầm cầu xin cha tiếp tục dâng Thánh 
Lễ để con được tham dự trọn vẹn. Dòng 
suy nghĩ vu vơ của tôi cứ luẩn quẩn làm 
sao ấy... Thánh Lễ được tạm ngưng trong 
im lặng mà tôi như muốn thét lên trong vui 
sướng khi nghe cha chủ tế mời mọi người 
thu xếp ghế để vào nhà thờ tiếp tục phần 2 
của Thánh Lễ. Dĩ nhiên mọi người thu dọn 
trong âm thầm và tiến vào nhà thờ cũng 
như tuân theo các thủ tục giữ khoảng cách 
và an toàn cho những người chung quanh. 
 
Tuy có sự gián đoạn nhưng tôi và gia đình 
được tham dự Thánh Lễ trọn vẹn. Tôi thật 
cảm động khi được rước Chúa ngự vào tâm 
hồn mình. Tôi sung sướng trong lòng và 
thầm cảm tạ Hài Nhi Giêsu. Chỉ có Ngài 
mới thấu hiểu được lòng con, được sự khát 
khao mà bao nhiêu người đang mong ước.  
Cảm tạ Ngài đã cho con được đến với Ngài 
trong ngày trọng đại này. 
 
Trong vui mừng của ngày Lễ Giáng Sinh, 
lời của bài hát Silent Night được cất lên 
thật ý nghĩa. Giây phút tưng bừng của ngày 
lễ khi tôi vui mừng được đến viếng thăm 
hang đá và tưởng nhớ mầu nhiệm Ngôi Hai 
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 xuống thế làm người. Giáng Sinh xưa trong 
chốn hang lừa nay mãi là châu báu không 
gì có thể đánh đổi được. Muôn vàn lời tạ 
ơn! Thánh Lễ Giáng Sinh của năm 2020 sẽ 
mãi là một ân huệ lớn lao mà con tri ân 
muôn đời. 
 

Decolores! 
 

Têrêsa Đoàn T. Thái Quý 

December 25, 2020 
 
 

Maria Diana Ngoan Nguyễn 
 

L ạy Chúa, Lời Chúa là ngọn lửa 
nóng bỏng bừng cháy trong hồn con. 

Trái tim tôi bồi hồi thổn thức, môi 
miệng tôi ngọt ngào khi tôi đọc Lời Chúa. 
Hôm nay bài trích sách Khải Huyền của Gi-
oan (Kh 20, 1-4, 11-21-2) Gioan tường 
thuật thị kiến ngày cánh chung trời mới, đất 
mới. 

 
Thiên Chúa tình yêu đã thiết lập cho tôi 
một đạo thánh an bình và yêu thương, đạo 
thánh đem lại sức mạnh cho tôi. Lời Chúa 
nguồn trợ lực dồi dào, sửa chữa các lỗi lầm 
khiếm khuyết của tôi. Tôi tin mãnh liệt và 
thực thi lời Chúa, thực hành qua nhiều cách 
trong giây phút hiện tại môi trường sống 
hàng ngày với tha nhân, gia đình, cộng 
đoàn giáo xứ. Âm thầm sống Lời Chúa, 
thực thi Lời Chúa, sống đạo, hành đạo. 
 
Chúa dìu tôi qua những nẻo đường gian 
khổ. Chúa chữa lành mọi thương tích mà 
tha nhân gây tổn thương cho tôi.  
 
Tôi nhận thức chính Chúa củng cố Vương 
Quốc của Ngài trong linh hồn bé nhỏ của 
tôi. Chưa thành công trong việc chiếm hữu 
linh hồn tôi với tất cả trái tim đơn sơ để tìm 
kiếm tình yêu. Ước gì “tình yêu Giêsu" 
chiếm hữu mọi tâm hồn, để nhân loại học 
biết "yêu". 
 
Ôi! lạy Chúa, tình yêu sẽ làm con nên 
thánh thiện. Tình yêu Giêsu làm cho tôi 
bình an, yêu đời và yêu người. 
 
Chúa Giêsu! tình yêu thiện hảo. Giêsu chúc 
phúc cho tôi vì tôi khát khao tình yêu của 
Ngài. Lạy Chúa, có thức ăn nào quý báu 
hơn chính Mình và Máu Chúa! 
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Tất cả những ai khám phá giá trị của 
Vương Quốc tình Yêu, họ từ bỏ mọi sự để 
tiến lên hiến dâng đời mình cho “Vương 
Quốc Tình Yêu Giêsu:" linh mục, tu sĩ...  vì 
họ thấy niềm vui vịnh cửu lớn lao hơn niềm 
vui trần thế. Họ nhìn thấy, họ cảm nghiệm 
sự ngọt ngào mà người khác không có.  Sự 
thinh lặng của tâm hồn Chúa đong đầy ơn 
sủng cho tôi, tôi lựa chọn điều tốt, thay thế 
cho điều xấu mà bản tính yếu đuối của tôi 
thường vấp ngã.  
 
Thời kỳ khô khan: Chúa thử thách tình yêu.  
Ngọn lửa tình yêu bỗng tắt lịm.  Đây là thời 
điểm mà tôi cảm thấy Chúa bỏ rơi tôi, mặc 
dù Chúa luôn bên tôi, nhưng tôi cảm thấy 
cô đơn, sầu khổ.  Mỗi khoảnh khắc trong 
đời thật cô đơn, héo úa.  Sự bình an của 
Chúa như bị lấy đi. Cầu nguyện khô khan, 
vì tôi không cảm thấy Chúa ở bên tôi. Trận 
chiến khóc liệt của linh hồn, thời điểm lớn 
lao, nóng bỏng, thách đố của Tình yêu.  
 
Để chiến thắng: cầu nguyện, cầu nguyện. 
Mắt Chúa tôi dõi theo tôi. Tay Chúa giang 
ra bảo vệ tôi.  Tôi không tìm kiếm sự thỏa 
mãn và khoái lạc nơi bản thân. Tôi tìm 
kiếm sự bình an đến từ sự thinh lặng tuyệt 
đối. 
 
Khoảng cách hay hố sâu tạo ra bởi thời kỳ 
khô khan bị lấp lại bởi sự thân thiện với 
Chúa. Một khi yêu người ta phải chịu 
thương tích, để tình yêu Giêsu thu hút linh 
hồn tôi. Chỉ có lực hút của Tình yêu Giêsu 
Kitô mới có khả năng, đủ lực hấp dẫn và 
đưa tôi ra khỏi sự đam mê khống chế của 
bóng tối. Tôi yêu Thánh Giá của tôi. Đôi 
vai sẵn sàng để ôm lấy Thánh Giá của đời 
mình. 
 
Khi tôi vui lòng chịu đau khổ vác Thành 
Giá, tôi khám phá ra giá trị vĩnh cửu của 
Thánh Giá.  Tôi âu yếm ôm lấy theo Giêsu 
mọi ngày suốt đời tôi. Thánh Giá là thử 
thách hàng ngày, Khó khăn, đau khổ và cay 
đắng, thất bại, nghèo khổ, mất tất cả, mất 
cả người thân. Tôi nhìn tất cả biến cố bao 

quanh cuộc đời tôi như nguồn ơn sủng, và 
công nghiệp. Thật vậy, công nghiệp là kho 
tàng vô giá có được từ Chúa Kitô, khi việc 
làm vì “yêu” ơn thành hoá từ Máu Chúa 
làm cho đời sống nội tâm trở nên phong 
phú cả xác lẫn hồn.  Ai sẽ giải thoát tôi 
khỏi vòng nô lệ của tội lỗi, với sự kiên 
nhẫn, khiêm nhường tột cùng? Cảm tạ 
Chúa, lời cầu nguyện, chờ đợi ngày được 
cứu, Đức Giêsu đã cho tôi chiến thắng, vì 
ngài song hành chiến đấu cùng tôi. Chiến 
thắng không phải đo tôi, mà Đấng yêu tôi, 
và tôi thật sự yêu Ngài.  "Ai muốn theo Ta 
hãy từ bỏ mình mà vác Thánh Giá mình mà 
Theo Ta. Thánh Giá của Ta thì nhẹ nhàng 
và con đường thì ngọt ngào. Ai yêu nhiều 
sẽ tìm được sự thật của lời Ta, và thưởng 
thức sự bình an của Ta. 
 
Lạy Chúa, Thánh Giá của Chúa có một giá 
trị vô biên cứu độ cả nhân loại thoát hỏa 
ngục đời đời. 
 
Tôi ý thức và sống tin mừng, tin mừng mà 
Chúa đã giao huấn nhân loại.  Chúa đã 
thành lập Giáo Hội mà thánh Phêrô làm 
đầu, thế hệ này sang thế hệ khác, nước trời 
tỏa sáng khắp nơi. 
 
Vương Quốc tình yêu ở trần gian là Giáo 
Hội Roma. Ôi! Chúa Giêsu là linh mục đời 
đời. Chúa thành lập Bí Tích tình yêu để lại 
cho chúng con đến tận thế. Tôi cảm nhận 
thật sâu xa và xác tín Chúa Giêsu đang 
sống giữa trần gian, Ngài ẩn mình trong 
chiếc bánh đơn sơ, hằng ngày tôi dự tiệc, 
no say lương thực từ trời. 
 
Linh mục hiện thân Đức Kitô. Tôi yêu mến, 
kính trọng và cầu nguyện cho linh mục. Vì 
tình yêu, các ngài tận hiến cả đời loan báo 
tin mừng cứu độ.  Linh mục thay thế Chúa, 
chăn dắt đoàn chiên Chúa, bảo về các mầu 
nhiệm Thành của Chúa. 
 
Lay Chúa, xin ban xuống trên các Linh 
Mục ơn khôn ngoan, ơn kính sợ Chúa, ơn 
khiết tịnh, ơn thánh thiện trong việc bảo vệ 
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 các mầu nhiệm Thánh của Chúa. Xin Chúa 
Thánh Thần ban cho Linh Mục đức tin thật 
lớn lao, một niềm xác tín thật sâu thẳm vào 
Chúa Giêsu, ngự thật nơi phép Thánh Thể. 
Con cảm tạ Chúa. 
 
Ôi! Chúa không để chúng con mồ côi trên 
cuộc lữ hành trần thế, con đường tiến về 
Vương Quốc Vĩnh Cửu. Chúa thành lập 
một Vương Quốc trần thế, Chúa kêu gọi và 
tuyển chọn cho nhân loại hàng giáo sĩ thật 
hùng dũng và trao quyền cho tha tội cho hối 
nhân. 
 
Chúa ơi! ngày ngày con sống trong tình yêu 
Chúa, con an bình thanh thoát, vì bên cạnh 
con có Chúa, có các vị chủ chăn thánh 
thiện. Dù thực tế, chúng con đang sống với 
một thế giới tối tăm bất ổn, bệnh dịch đang 
tràn lan khắp thế giới, sự chết chóc ghê sợ, 
cuộc bạo loạn của dòng người không kính 
sợ Chúa. Mội thế giới bất an giữa ánh sáng 
và bóng tối. Con cho Chúa Giêsu là vua vũ 
trụ, Vương Quốc Tình Yêu trong tâm hồn. 
Vương quốc chân lý. Vua của kẻ nghèo 
khó, yêu thương, ánh sáng của trần gian. 
Tôi đắm say trong tình yêu Ngài. Xin cho 
con đồng hành với Chúa. Xin cho con với 
Chúa vào đời, để trần gian rộn rã tiếng cười 
vui, chan hòa niềm hy vọng. Xin Chúa biến 
đổi đời con, biến đổi thế giới nên công 
chính. 
 
Ôi lạy Chúa! giấc mơ của con về quê trời, 
trời mới, đất mới, nơi có dòng sông chảy 
nước, có nhiều cây ăn quả, thanh bình. 
 
Bên Nhà Tạm. 
 
Tâm tư con lắng đọng, tình con trong tình 
yêu Chúa. Con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. 
Chúa hiểu con tỏ tường. Con khao khát 
Chúa. Con đang đối diện với Chúa, một thụ 
tạo bé nhỏ, mỏng giòn, yếu đuối, bao lần 
cam kết, thề hứa, bao lần đổi thay, nhưng 
Chúa vẫn yêu còn hoài. Ôi tình yêu! Vì yêu 
mà Chúa quên tất cả để con tự do đến bên 
Ngài, Nhà Tạm là Đền Thánh Vua Trời cư 

ngụ giữa loài người. 
 
Tôi không ngần ngại, không sợ hãi khi tôi 
đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi thấy 
cuộc đời đáng sống, sống hạnh phúc, vì 
Chúa sống trong tôi. 
 
Thánh Lễ là sức sống viên mãn của đời tôi. 
Tôi yêu mến Chúa và lớn lên bằng Thánh 
Thể và lời Chúa, sống kết hiệp với Chúa, 
màu nhiệm Chúa Giêsu trong Bí Tích 
Thánh Thể, một tình yêu bao la vời vợi, 
không bao giờ khô cạn. Càng gắn bó với 
Thánh lễ, tâm hồn tôi say mê Chúa. Tình 
yêu này không ai có thể tách rời tôi ra khỏi 
Đức Kitô. 
 
Chúa là con đường cho tôi tiến lên, là ánh 
sáng xoá tan màn đêm, thành lũy tôi nương 
náu. Ôi một tình yêu tuyệt mỹ mà Chúa 
tặng ban như không.  Tôi nâng niu tình yêu 
mình có được, một tình yêu có liên hệ với 
Đức Kitô, dâng lên Chúa Cha tuổi đời mơ 
ước, những đau khổ, niềm vui của lễ đời 
tôi, dâng lên Cha làm của lễ toàn thiêu. Tôi 
cân nhắc cuộc sống thực tại, hướng về cuộc 
sống vĩnh cửu. 
 
Quê hương tôi: Vương Quốc Tình yêu. 
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 “Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình 
yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên 
Chúa ở lại trong người ấy”. (Trích Thư 1 
của Thánh Gio-an 4, 16b) 
 

 B ước qua tuổi 50, tôi mới có dịp 
nhìn lại những gì đã trải qua 

trong cuộc đời của mình. Tôi đã trải qua rất 
nhiều cuộc hẹn và cũng không ít những 
điểm hẹn mà tôi đã đi qua. Chuẩn bị hành 
trang cho những điếm hẹn và những cuộc 
hẹn cũng không khó, nhưng cũng chẳng dễ 
dàng chút nào. Có những cuộc hẹn phỏng 
vấn, tôi đã chuẩn bị rất kỹ vậy mà cũng 
không được kết quả gì. Những điểm hẹn du 
lịch, tôi cũng phải chuẩn bị thật là nhiều 
hành lý, vậy mà tới nơi mới biết là mình 
vẫn còn thiếu, lúc thì quên kem chống 
nắng, lúc thì quên đôi dép… Tất cả những 
cuộc hẹn và điểm hẹn trong cuộc 
đời, đều do chính tôi sắp đặt. Tôi có cố 
gắng chuẩn bị thật kỹ nhưng rồi vẫn có 
nhiều thiếu sót. Còn cuộc hẹn với Thiên 
Chúa thì sao? Ngày nào và ở đâu, tôi sẽ 
không được biết trước. Tôi tự hỏi vậy mình 
phải làm gì, phải chuẩn bị những gì 
cho cuộc hẹn và điểm hẹn với Thiên 
Chúa? Tôi biết mình cần phải chuẩn bị, 
chuẩn bị thật nhiều, và nhiều hơn nữa. 
Hành trang tôi mang theo là một điều duy 
nhất mà tôi đã thầm hứa với Thầy Chí 
Thánh xin cho con được 
sống Chứng Nhân cho Tình Yêu của Ngài 
trong suốt cuộc hành trình trên đường trở 
về nhà Cha. 
 
Tôi đã gặp gỡ rất là nhiều Nhân Chứng tình 
yêu. Qua thánh kinh tôi đã gặp gỡ chúa 
Giêsu Kitô, Ngài yêu thương tất cả mọi 
người cho dù người đó là một người đàn bà 
tội lỗi, một người thu thuế, một người đã 
chối chúa ba lần, hay là một người đã đóng 
đinh Ngài trên thập giá. Tôi cũng gặp gỡ 

các Thánh vì tình yêu và vì sống Chứng 
Nhân cho Tình Yêu mà các Thánh đã hết 
lòng phục vụ cho nhân loại hay hy sinh 
mạng sống của mình để làm Chứng Nhân 
cho Tình Yêu của Thiên Chúa. Gần gũi 
nhất là Mẹ Têrêsa thành Calcutta, Mẹ thật 
là nhỏ bé nhưng Mẹ có một trái tim vĩ đại 
đã làm cho tôi và cả thế giới kính phục.  
 
Rồi trong đại gia đình Cursillo, quý Anh 
Chị Cursillistas là những nhân chứng tình 
yêu sống động. Có những anh chị bỏ ngày 
nghỉ, bỏ cuộc vui vào những ngày cuối tuần 
để đến giáo xứ giúp đỡ các em nhỏ hay là 
làm những công việc dọn dẹp vệ sinh, phục 
vụ những người cô đơn, bịnh tật. Tôi 
biết có những anh chị đã thức thâu đêm 
để soạn bài, chấm bài cho các em học sinh. 
Ngoài ra còn có một số anh chị mặc dù có 
phòng mạch hay là đang kinh doanh cũng 
không ngần ngại đóng cửa và hết lòng phục 
vụ trong khóa 3 ngày hay những khi cần 
thiết. Ngoài những hy sinh cao cả về vật 
chất cũng như thời gian, quý Anh Chị còn 
có những việc làm rất là nhỏ bé nhưng đã 
cho tôi cảm nghiệm được một tình cảm yêu 
thương chân thành. Các Anh Chị luôn luôn 
lo lắng, nhắc nhở tôi phải chăm sóc bản 
thân mình, phải giữ gìn sức khỏe, lo lắng 
cho gia đình, cho con cái… Rồi hơn nữa 
các Anh Chị còn lo lắng cho những công 
việc làm ngoài đời và những việc làm thiện 
nguyện của tôi. Quý Anh Chị luôn động 
viên, giúp đỡ, khuyến khích, những lời chỉ 
dạy, những góp ý, những tin nhắn là những 
liều thuốc bổ cho đức tin của tôi mỗi ngày 
thêm vững mạnh. Tôi đã nhìn thấy Thầy 
Chí Thánh và cảm nhận được tình yêu bao 
la của Ngài qua quý Anh Chị Cursillistas. 
  
Để được là một môn đệ trung thành và sống 
Chứng Nhân cho Tình Yêu của Thầy, tôi 
luôn cố gắng hoán cải bản thân của mình và 
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 không ngừng hoán cải vì đây cũng là Ân 
Sủng để tôi có thể sống theo Thánh Ý của 
Thầy. Chuỗi Mân Côi là một trong những 
khí cụ bình an và cũng là khí cụ mạnh mẽ 
nhất để giúp tôi hoán cải bản thân mình. 
Mỗi buổi sáng tôi cùng mẹ dâng lên Thiên 
Chúa Chuỗi Mân Côi và tôi quyết tâm sống 
theo những lời tôi đã cầu xin qua mỗi Mầu 
Nhiệm. Tôi nguyện xin: “Xin cho con được 
sống xứng đáng là con cái Chúa”. Yêu mến 
Thiên Chúa trên hết mọi sự và nhận ra con 
người thụ tạo, hèn mọn đầy tội lỗi của 
mình, tôi đã biết lắng nghe, vâng phục, tín 
thác và cậy trông. Tôi tự hạ mình, dẹp đi 
cái tôi ích kỷ, nhỏ nhen: “Xin cho con được 
ở khiêm nhường”. Tôi luôn biết tạ ơn Thầy 
với những gì tôi có được và làm được trong 
cuộc sống vì tôi biết qua tôi, Thầy đã làm 
những điều tốt đẹp đó chứ không phải tôi. 
Những lúc tôi gặp khó khăn trong công 
việc làm hay trong gia đình tôi phải tự nhủ 
mình: “Xin cho con được vác Thánh Giá 
theo chân Chúa”. Vác lấy Thập Giá mà 
theo Chúa Giêsu, tôi đã sẵn sàng chấp nhận 
bất cứ hy sinh nào vì tình yêu đối với Chúa. 
Nhưng tôi không vác thập giá một mình, vì 
tôi biết Chúa luôn cùng đi, Ngài đi trước để 
tôi mạnh dạn tiếp bước theo sau, Ngài nâng 
đỡ tôi bằng sức mạnh tình yêu của Ngài 
qua quý Anh Chị Cursillistas đang hiện hữu 
trong đời sống của tôi.  
 
Có Thầy và những người bạn Cursillistas 
trung tín cùng đồng hành đã giúp cho tôi 
thêm tự tin, can đảm, và sức mạnh để tôi 
luôn trung thành và thực thi giới răn của 
Ngài “Mến Chúa và Yêu Người”. Mang 
trong tâm hồn lòng mến Chúa sâu đậm và 
hình ảnh của một người Thầy đang rửa 
chân cho môn đệ của mình. Một người 
Thầy luôn yêu thương tôi, cho dù tôi có tội 
lỗi gì đi nữa, hay tôi đã lỡ lầm để đánh mất 
Ân sủng của Ngài, chỉ cần tôi đến quỳ lạy 
và thành tâm sám hối, xin lỗi và thật tâm 
nguyện hứa không bao giờ sai phạm nữa thì 
Thầy sẽ tha thứ hết tất cả những tội lỗi của 
tôi và Thầy luôn ở lại cùng tôi. Mến Thầy, 
yêu Thầy, và làm theo lời thầy chỉ dạy, tôi 

ao ước được đem tình yêu của Ngài đến 
cho tha nhân, đến cho những người đã lãng 
quên, hay không tỉnh thức để nhận biết 
Tình Yêu của Thầy, và đặc biệt là đem đến 
cho những người chưa bao giờ được biết 
tình yêu của Thầy. 
  
Đáp lại lời mời gọi của Thầy, "Còn các 
con, các con sẽ là chứng nhân về những 
điều ấy" (Lc 24, 48), tôi quyết tâm theo 
Thầy và sống Chứng Nhân cho Tình Yêu 
của Thầy. Tôi can đảm mở lòng mình ra 
đón nhận Thánh Ý của Thầy để sẵn sàng 
làm những việc Thầy muốn tôi làm. Sứ 
mạng làm chứng cho Đức Giêsu là sứ 
mạng cao quý của người Kitô Hữu, mà qua 
Bí tích Thêm Sức, tôi đã tự nguyện đón 
nhận sứ mạng ấy nhưng tôi vẫn cứ băn 
khoăn phải làm sao phải nói như thế nào để 
cho mọi người hiểu được tình yêu của 
Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tôi chỉ biết 
tín thác và cầu xin Chúa Thánh Thần 
giúp chỉ dạy cho tôi cần phải nói gì, làm gì, 
và sống như thế nào để làm chứng nhân 
cho Thiên Chúa. “Không phải anh em nói 
mà là Thánh Thần của Cha anh em nói 
trong anh em” (Mt 10, 20).  
 
Thật không dễ để có thể trở thành Chứng 
Nhân Tình Yêu giữa một cuộc sống đầy 
khó khăn, thử thách, cùng với những đam 
mê giữa một thế giới luôn bị nhiều cám dỗ 
rình rập và mời mọc. Nhưng với sức mạnh 
của Tình yêu mà Thầy đã dành cho tôi, tôi 
vẫn đang cố gắng từng ngày, từng giờ để 
làm chứng cho Tình Yêu của Thiên Chúa 
bằng những bổn phận, những việc làm nhỏ 
bé nơi cuộc sống thường ngày với lòng tin 
yêu, phó thác, và cậy trông nơi Thầy Chí 
Thánh. Chúa đã trao cho tôi nhiều nén bạc 
và mời gọi tôi trải lòng mình ra để yêu mến 
và chia sẻ niềm vui với tha nhân. Tình yêu 
của Thiên Chúa dành cho tôi đã mời gọi tôi 
đi đến với tha nhân bằng một tình yêu chân 
thành, không khoe khoang, không giả dối. 
Tình yêu của Ngài đã mời gọi tôi dấn thân 
một cách quảng đại để tôi đem tình yêu của 
Thiên Chúa nối kết tình người, đưa con 
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người đến cùng Thiên Chúa và giúp con 
người xích lại gần nhau. "Không có gì 
tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của 
Thiên Chúa" (Rm 8, 39). 
  
Những Chứng Nhân Tình Yêu và những 
gương sáng của quý Anh Chị Cursillistas 
đã và đang nâng đỡ tôi rất nhiều. Xin cảm 
ơn quý Anh Chị, và cùng với quý Anh Chị, 
tôi nguyện xin được ở lại trong tình yêu 
của Thầy, trong lửa mến nồng nàn, với 
niềm tin yêu và đầy hy vọng. Xin cho mỗi 
cử chỉ, hành động, lời nói, và việc làm của 
tôi đều theo Thánh Ý của Thầy, đẹp lòng 
của Thầy và qua đó làm sáng danh của 
Thầy ở trần gian này. Xin Thầy và quý Anh 
Chị luôn đồng hành và nâng đỡ cho tôi 
luôn trung kiên làm Chứng Nhân cho Tình 
Yêu của Ngài trong suốt cuộc hành trình 
ngày thứ tư của tôi. Amen! 
 

Nguyễn Isabella 
 
 
 

  

Nguyễn viết Tấn 
 

Cũng một vật đó, tiếng Việt gọi là khẩu 
trang, tiếng Anh gọi là facemask. Cả hai 
cách dùng chữ đều nghe không chính xác. 
Vì nó đâu chỉ che cái miệng mà thôi, nó 
còn che cả mũi nữa. Do đó khi mang nó 
vào có nhiều lúc chúng ta cảm thấy ngột 
ngạt, khó thở. Gọi là khẩu trang nghe 
không ổn. Còn theo tiếng Anh, nó đâu có 
che toàn bộ khuôn mặt đâu, nó vẫn còn 
chừa cặp mắt nữa. Vì cắc cớ nên phân tích 
như vậy, chứ dùng những chữ đó ai trong 
chúng ta cũng hiểu chúng là cái gì và dùng 
để làm gì. 
 
Từ rất xa xưa người ta đã dùng facemask 
dùng trong kịch nghệ. Hẳn các bạn đã xem 
vở kịch Phantom of the Opera, vở nhạc 
kịch nổi tiếng được công diễn vào năm 
1986. Trong ca kịch cổ điển Việt nam và 
các nước Á châu, chúng ta cũng thấy có 
những diễn viên dùng mặt nạ để diễn tả 
khuôn mặt các nhân vật của các vai trong 
tuồng. Trẻ em nào mà chẳng reo hò khi 
thấy đoàn múa lân với ông Địa, tai to, mặt 
lớn, bụng phệ miệng cười toe toét? Rồi 
mấy tên cướp trùm mặt nạ che cả mặt để 
khỏi bị nhận diện như trong các vụ cướp 
ngân hàng. Trong những năm gần đây, 
nhóm Antifa tại Hoa kỳ mang mặt nạ che 
kín cả mặt để nhân viên công lực không thể 
nhận ra họ để truy tố hành động quậy phá 
xóm làng trong những cuộc biểu tình nổi 
loạn. 
 
Vào cuối thế kỷ 20 ở một số quốc gia châu 
Á, khẩu trang xuất hiện đã khá lâu, và 
người ta đã dùng khá phổ biến. Khoảng 
hơn 15 năm trước, trong một chuyến về 
Việt nam, tôi tò mò vì thấy rất nhiều phụ 
nữ chạy xe gắn máy mặt đeo khẩu trang, 
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 hai tay mang bao tay dài trông rất lạ. Thắc 
mắc hỏi bạn, được ông ta giải thích để 
tránh khói bụi và nắng nóng hủy hoại đi làn 
da đẹp đẽ của mình, giới phụ nữ trang bị 
cho mình hai loại vũ khí ấy. Tôi chỉ tiếc 
không còn được dịp nhìn ngắm nét đẹp trên 
khuôn mặt của phụ nữ Sàigòn! 
 
Sẵn đà ông bạn kể cho tôi nghe giai thoại 
sau đây, không biết có bao nhiêu phần trăm 
độ tin cậy! Có một hôm nọ, ông chồng dậy 
trễ và đi làm sau khi cô vợ trẻ đã rời khỏi 
nhà, nên hôm ấy không biết vợ mình hôm 
nay ăn mặc ra sao. Trên đường tới sở, gặp 
đèn đỏ phải ngừng ngay ở môt ngã tư. Bất 
ngờ cả hai vợ chồng cùng ngừng ở một 
chỗ. Chồng đưa mắt nhìn người phụ nữ 
chạy xe gắn máy bên cạnh, cặp mắt có đuôi 
với ý đồ tán tỉnh. Rồi ông nhìn vợ mình 
như muốn thôi miên, nhưng khi bị cô vợ 
nhìn “chiếu tướng” thì cái mặt lại nghệch ra 
như một đứa trẻ. Cô vợ đọc được “hành vi 
bất chính” của ông chồng ba trợn, bực 
mình vội gỡ cái khẩu trang trên mặt xuống 
nhìn thẳng vào mặt chồng tự bảo “chiều 
này về nhà biết tay!” Ông chồng đứng như 
trời trồng, vì tưởng nhầm rằng vợ mình là 
một người phụ nữ nào khác, tán tý xem sao. 
Đèn xanh, cô vợ và dòng xe hối hả bỏ lại 
ông chồng ngẩn ngơ. Không biết tối đó ông 
sẽ ăn nói ra sao với bà.  
 
Rồi đại dịch xảy đến, sinh hoạt của toàn thế 
giới đảo lộn và thay đổi mọi mặt. Việc sử 
dụng khẩu trang công khai và phổ biến như 
chúng ta thấy gần đây cũng bắt đầu từ khi 
dịch Vũ Hán xuất hiện. Thời gian đầu, ngay 
sau khi đại dịch xảy ra, khi cái facemask 
chưa trở nên vật phổ thông gắn liền miệng 
mũi chúng ta, người ta còn e ngại khi 
những người chung quanh mang facemask. 
Còn tôi, môt lần mang facemask vào cửa 
hàng CVS mua vài món hàng cần thiết. 
Đến khi thanh toán tiền, thì cô thâu ngân 
nghi ngờ hỏi tôi: “Are you OK?” Nhớ lời 
ông bạn bác sỹ bảo tôi từ trước, cứ trả lời: 
“I’m fine. Just I get allergic.” Theo thời 
gian, facemask trở nên vật bất khả ly thân 

khi người ta lui tới những nơi công cộng. 
Vào tháng trước tôi đi gặp nha sỹ để chăm 
sóc cho hai hàm răng sau mấy tháng hoãn 
hẹn vì đại dịch. Nhân viên gọi điện thoại 
nhắc nhở thủ tục cần thiết khi đến văn 
phòng, cô không thể không nhắc tôi việc 
mang theo khẩu trang. Văn phòng vắng vẻ, 
vì phải hạn chế nhận bệnh nhân theo qui 
định của các cơ quan chính quyền và cơ sở 
y tế địa phương. Tôi ngồi ở phòng đợi một 
mình. Một bệnh nhân nữ bước vào, thấy 
khuôn mặt quen quen, ai đó như cô Diễm, 
nhưng ngại không dám chào vì sợ nhìn 
nhầm người lại sinh chuyện… Cô bước tới 
quầy tiếp tân, đi ngang qua trước mặt tôi, 
cô mở tròn đôi mắt mỉm cười nói “chào 
anh, nghĩ là anh nhưng em cứ sợ lầm.” Khổ 
thật, đeo cái khẩu trang vào nó có cái bất 
tiện thế đó. Nhìn sơ qua thì không nhận ra 
nhau, nhìn kỹ thì không dám. Phiền ơi là 
phiền! Một hôm tôi đi chợ mua ít thực 
phẩm trữ cho những ngày cô lập trong đại 
dịch. Đến khi thanh toán tiền, cô thâu ngân 
hỏi xem bằng lái xe để đối chiếu với tên tôi 
trên thẻ tín dụng. Cô đưa mắt nhìn mặt tôi, 
vốn thích đùa, tôi nói: “khăn che cả mặt 
còn gì để mà check.” Cô này cũng không 
vừa: “còn mắt nữa, còn nhìn ra được mà.”  
May quá, vẫn còn có gì để chúng ta còn 
nhận diện, để nhìn ra nhau dẫu nó che dấu 
nhiều điều trên khuôn mặt; ta mất đi nhiều 
thứ: nụ cười, cái răng sún của em bé, làn 
môi son đẹp.  
 
Ở Việt nam, lệnh mang khẩu trang của nhà 
nước, của Bộ Y Tế ban hành là mọi người 
lo chấp hành. Ai không mang khẩu trang, ra 
đường bị chận lại và lãnh giấy phạt. Như 
thế là yên chuyện! Còn ở Mỹ, cũng như ở 
nhiều quốc gia tự do khác, người ta choảng 
nhau chung quanh chuyện mang facemask. 
Nhiều khách hàng gây hấn các cơ sở 
thương mại vì họ từ chối phục vụ những 
người không mang khẩu trang. Năm 2020 
lại là năm bầu cử, chuyện đeo khẩu trang 
bỗng biến thành sứ điệp chính trị cho hai 
nhóm khác nhau: có phe ủng hộ, lẽ dĩ nhiên 
cũng có phe chống. Rồi như mọi người đều 
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biết bỗng dưng nó trở thành đề tài của một 
câu hỏi trong buổi tranh luận của cuộc đua 
vào tòa Bạch ốc. Chuyện đại sự quốc gia 
không bàn, không cãi, không tranh luận, 
đấu nhau vấn đề không ra đâu. Đúng là 
chuyện bá láp! 
 
Nhưng oái oăm thay những người cổ võ 
kịch liệt cho lập trường mang khẩu trang, 
hoặc là những người đề nghị những biện 
pháp nghiêm nhặt nhất hạn chế sinh hoạt 
thường ngày của người dân lại là những 
người vi phạm những điều họ chủ trương. 
Cứ như là họ là những người không lo gì 
chuyện phải lây nhiễm mà chỉ lo lắng cho 
bàn dân thiên hạ phải trở thành nạn nhân 
của corona virus. Cụ thể là bà Nancy 
Pelosi, chủ tịch dân biểu Hạ viện, đã bị bắt 
gặp vào một tiệm làm tóc mà không đeo 
khẩu trang; chưa hết ông thống đốc New-
som lại bị bắt gặp không đeo khẩu trang 
trong một bữa tiệc sang trọng tại Napa với 
khoảng một chục thực khách tại nhà hàng, 
trong lúc đó ngài thống đốc đua ra những 
biện pháp rất nghiêm nhặt đối với việc mở 
cửa nhà hàng.  
 
Ngay sau khi đại dịch ồ ạt tấn công, nước 
Mỹ bị động, thiếu khẩu trang, tạo một 

không khí khủng hoảng. Rất nhiều người, 
nhiều tổ chức nỗ lực sản xuất khẩu trang 
bằng phương pháp thủ công. Có những gia 
đình vợ chồng, con cái, cháu chắt cùng cắt 
ráp, may những khẩu trang bằng vải gởi ra 

tuyến đầu cho những nơi thiếu thốn. Rồi từ 
đó, khẩu trang đủ loại vật liệu disposable, 
vải… đủ mẫu mã, hình ảnh như chú mèo 
với râu mép, happy face ngộ nghĩnh… hoặc 
mang theo một sư điệp: như in cờ Hoa kỳ 

để nói lên lòng ái quốc, kể cả BLM để nói 
lên quyền của người da đen (?). Bỗng dưng 
khẩu trang cũng có thể biến thành một món 
thời trang, các nhà thiết kế thời trang nhảy 
vào ăn có tung ra nhiều loại khẩu trang 

khác nhau… Ngay cả ông già Noel hiền 
hậu vui tươi mà cũng được khoác cho một 

cái khẩu trang thật 
ngộ nghĩnh. Nay 
người ta cũng de-

sign một khẩu 
trang in hình mặt 
nạ được dùng 
trong vở nhạc kịch 
Phantom of the 

Opera danh tiếng 
ấy.
  

Khẩu trang cũng chỉ là phương tiện góp 
phần, may chi giảm được sự lây lan của 
cúm Vũ hán. Khẩu trang cũng nhắc nhở 
chúng ta đang đối diện với nạn dịch chưa 
từng có; nhưng khẩu trang cũng vô tình tạo 
cho chúng ta sự tin tưởng giả tạo rằng khẩu 
trang là có thể bảo vệ chúng ta một cách 
hữu hiệu mà quên đi những biện pháp ngăn 
ngừa khác. Chưa kể đến việc sử dụng khẩu 
trang không đúng, tiêu hủy chúng không 
đúng cách cũng mang lại nhiều nguy hiểm. 
Nếu để ý chúng ta sẽ thấy khẩu trang vất 
bừa bãi mọi nơi, trên lề đương, bãi cỏ...  
 
Nhân nói chuyện khẩu trang hay mặt nạ, 
luôn tiện xin lạm bàn đến một thứ “mặt nạ” 
hay là chuyện dối trá. Mặt nạ che mặt, 
nhưng khi người che dấu, sự thật cũng 
được xem là những người mang mặt nạ 
theo nghĩa bóng, do đó mới có từ “lật mặt 
nạ.” Trong cuộc sống con người cần phải 
đến với nhau với khuôn mặt thật, tấm lòng 
thành; không che dấu, không đóng kịch. 
Nói đến đây chúng ta không thể không liên 
tưởng đến thái độ, hay lối sống giả hình của 
các thầy cả, tư tế Do thái mà Chúa đã nhiều 
lần lên án… Nhưng nào có chỉ trong quá 
khứ của thời Chúa Giêsu sống trên đất Do 
Thái thôi đâu. Chúng ta thường nghe “mã 
tô vôi” hay “xanh vỏ, đỏ lòng” để nói thái 
độ, hay lối sống giả dối, bịp bợm. Ngày nay 
lối sống lừa lọc, dối trá trong các nhà lãnh 
đạo, đời cũng như đạo: gian lận, biển thủ 
có; sống trụy lạc, vô luân có. Điều đó chỉ 
có giới hạn nơi các nhà lãnh đạo thôi đâu, 



Đặc San Việt Nam Sacramento Cursillo- 43 

 

 ngay cả ở nơi mỗi một người chúng ta. 
Người ta hay nói “chiếc áo không làm nên 
thầy tu.” Vào thập niên 1960, cán bộ cộng 
sản thâm nhập vào giáo hội Phật giáo đóng 
vai sư sải trong cuốc đấu tranh vì “Pháp 
nạn”. Nào chỉ có chuyện nhà người ta, 
chuyện nhà mình cũng có nhiều điều đáng 
nói. Các ông linh mục, tu sỹ cúc cung phục 
vụ đảng và nhà nước được gọi là “linh mục 
quốc doanh.”  Không biết họ là cán bộ nhà 
nước đóng vai linh mục, tu sỹ, hay họ là 
linh mục tu sỹ theo cộng sản. Thế nào đi 
nữa thì họ cũng nên cởi áo chùng thâm mới 
phải. Nghe mà đau lòng chứ! 
 
Trên lãnh vực chính trị, chuyện lừa lọc dối 
gian là chuyện thường tình. Chuyện treo 
đầu dê bán thịt chó xảy ra nhan nhãn. Gần 
đây, sau cái chết của những nạn nhân da 
màu bởi nhân viên công lực đã dấy lên 
phong trào Black Lives Matter. Tìm đọc 
cương lĩnh của phong trào này, chúng ta sẽ 
thấy không mảy may dính dáng đến quyền 
lợi của người da màu như nó tên gọi của 
phong trào gợi ý. Xem tuyên ngôn hay 
cương lĩnh chúng ta thấy họ tự xác nhận 
mình là những người được huấn luyện, 
trang bị với chủ nghĩa cộng sản. Planned 
Parenthood không phải là một tổ chức cổ 
súy cho việc “kế hoạch hóa gia đình”, mà 
chỉ là một tổ chức phò phá thai qui mô trá 
hình. Tiền bạc cũng như tiếng nói của họ 
có thể khuynh đảo chính trường. 
 
Dông dài nghĩ cũng đã đủ. Gần một năm vi 
khuẩn corona tàn phá gây tang thương cho 
nhân loại, giờ đây các loài thuốc chủng 
ngừa đã ra đời và được phân phối. Hy 
vọng, một khi đại đa số dân chúng trên địa 
cầu được chủng ngừa, đại dịch sẽ chóng 
qua đi, hay được kiểm soát, cuộc sống sẽ 
dần dần trở lại bình thường. Khi đó chúng 
ta có thể nhìn nhau đúng diện mạo như 
chúng ta từng thấy… Để tôi nhìn lại được 
nụ cười đẹp đẽ của chị, cái má lúm đồng 
tiền của cô thiếu nữ xuân thì, bộ râu mép 
“khó ưa” của anh, hay mấy cái răng sún 
của em thơ, nụ cười hiền hậu của bà lão với 

hàm răng móm... nhiều thứ nữa! 
 
Khi mọi xáo trộn trong cuộc sống đảo điên 
đã qua đi, chân lý được khai mở và truyền 

bá, sự thật được cổ vũ và đón nhận. Lúc đó 
qua đi những nghi ngại, thành kiến. Chân 
tướng của chúng ta, lúc đó được mở ra, 
chúng ta trao cho nhau mối chân tình. Ta là 
chính ta: trên khuôn mặt, ngay cả trong tâm 

hồn. Như ta đối diện trước Chúa, cởi mở 
với anh em, với mọi người. 

Fake News hay Tin 
Giả đã phổ biến từ 
nhiều năm qua, và 
bắt đầu đạt cao điểm 
thời ông cựu tổng 
thống Bush.  Từ 

nhiều năm trước, tôi đã thấy được các 
thông tin dưới những tiêu đề chua xót như 
“American journalism is dead - Báo Chí 
Hoa Kỳ đã chết”. Tôi lại tiếp tục bị nghe 
thường xuyên hơn nữa trong bốn năm qua 
thời ông tổng thống Trump, ngay sau khi 
ông nhận chức, từ những hãng thông tấn bề 
thế như CNN, NBC, MSNBC, New York 
Times, ABC News, vv … cũng như mạng 
xã hội như facebook, twitter, google [1] 
hăng say góp tay vào guồng máy tuyên 
truyền sai sự thật cho ý đồ chính trị riêng 
của họ hay kiểm duyệt thiên vị, nổi bật là 
phe ủng hộ phá thai, hôn nhân đồng tính và 
trợ tử. 
 
[2] “'Democrats mistakenly tweet 2014 
pictures from Obama’s term showing 
children from the Border in steel cages,' 
says US president” (5/30/2018) là một ví 
dụ khôi hài về fake news nhằm lên án 
chính sách di dân của ông Trump, trái với 
sự thật, bởi vì cưỡng bức hồi hương và tạm 
giam giữ đã xảy ra từ thời ông Obama. 
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Vậy tìm đâu ra sự thật? Về xã hội thế tục 
lúc này thật khó vì có sáu đại công ty đã 
nắm giữ hầu hết truyền thông Hoa Kỳ.  
Theo ước tính 2018, họ là Disney (ABC, 
ESPN, Marvel Studios and Comics, the 
History Channel), TimeWarner (CNN, 
HBO, Time, TBS, TNT), Comcast (NBC, 
CNBC, MSNBC, DreamWorks), News 
Corp (Fox, Fox News, Wall Street Journal, 
New York Post), Sony (a plethora of 
television, film, and music assets), and 
National Amusements (CBS, Paramount, 
Showtime, Viacom, Comedy Central) và 
tổng trị giá đến $450 tỷ đô. 
 
Ngay cả trong giáo hội công giáo, có rất 
nhiều tổ chức, trang nhà có nhân danh công 
giáo nhưng thực ra được tài trợ từ các tỷ 
phú như ông Soros [3], nhằm ảnh hưởng 
xấu hay khuynh loát giáo huấn giáo hội. 
 
Bản thân cũng phải rất vất vả để kiểm 
chứng sự thật trong các thông tin và tìm 
kiếm chân lý đức tin. Chắng hạn tin tức 
ĐGH Francis gọi điện chúc mừng ông 
Biden đắc cử khi kết quả chưa chính thức. 
Nhiều anh chị trong phong trào thắc mắc 
và buồn lòng vì tin tức này. Ngay cả có 
nhiều bạn bè không công giáo cũng đặt câu 
hỏi tại sao ĐGH lại làm việc nông nổi như 
vậy. Tôi cũng trăn trở và tìm kiếm. Tôi thấy 
chỉ có một youtube từ Việt Catholic News 
[4], trong đó ĐGM Ebischot Georg 
Ganswein nguyên thư ký riêng ĐGH 
Benedict XVI, có xác nhận tin giả về lý do 
cựu ĐGH từ chức, đồng thời có lên tiếng 
về tin ĐGH Francis gọi điện chúc mừng 
ông Biden cũng là giả. Tuy vậy phía ông 
Biden có press rằng ông đã nói chuyện điện 
thoại với ĐGH Francis và ĐGH đã chúc 
mừng ông thắng cử. Như vậy ai gọi ai 
trước thì không rõ, nhưng không thấy 
Vatican phủ nhận lời chúc mừng chưa phải 
lúc của ĐGH.  
 
Gần đây, tôi có nghe chương trình của ông 
Raymond Arroyo World Over EWTN 

phỏng vấn về gia hạn hiệp ước giữa 
Vatican và Trung cộng. Qua quan sát của 
ông Robert Royal, chủ bút 
TheCatholicThing.org, nội dung hiệp ước 
không được công bố nên không rõ ra sao, 
chỉ không hề thấy Vatican lên tiếng bảo vệ 
tín hữu giáo hội công giáo hầm trú đã và 
đang bị chính quyền Trung Cộng đàn áp 
trước và sau khi hiệp ước được gia hạn. 
 
Như vậy tìm một định nghĩa cho chân lý thì 
dễ; nhưng để biết một phát biểu sự kiện cụ 
thể nào đó có đúng hay không thì khó hơn 
nhiều; hơn thế nữa, theo đuổi và sống chân 
lý là khó khăn nhất.  

Chân lý là sự thật, là điều đúng, ngược với 
sự giả, điều sai. Có ba mức độ tìm ra sự 
thật trong một phát biểu. Đầu tiên là kết 
luận hiển nhiên như “là con người ai cũng 
phải chết” hay “toàn thể thì lớn hơn thành 
phần”. Kế đến qua kiểm chứng bằng kinh 
nghiệm và quan sát, chẳng hạn “ngày lễ Tạ 
ơn 2020 tại thành phố Sacramento không 
có mưa”. Cuối cùng là trường hợp không 
đúng một cách hiển nhiên, vừa không thể 
kiểm chứng bằng các sự kiện quan sát 
được. Tệ hơn khi fake news hiện diện, 
chứng dối được cố tình đưa ra trong kiểm 
chứng. Nếu sự việc được đa số nghĩ là 
đúng, chỉ có khả năng đúng cao, chứ không 
hẳn là sự thật.  

 

Tôi truy tầm “chân lý là gì” và học hỏi 
được rất nhiều từ chia sẻ của LM Phan Tấn 
Thành, OP [5]. Chúng ta quen thuộc câu 
chuyện tổng trấn Philato thẩm vấn Chúa 
Giêsu và đặt câu hỏi: “Chân lý là gì”? 
Nhưng Chúa Giêsu không đáp. Cha trình 
bày trong ngôn ngữ hằng ngày, chúng ta 
dùng tiếng “thực” ít là vào bốn phạm vi 
khác nhau. 

(a) Trước hết, khi áp dụng vào một sự vật 
hay sự kiện, thì “thực” đối lại với 
“giả” (đồ thực, đồ giả; chuyện có thực, 
chuyện bịa đặt). 
(b) Thứ hai, khi áp dụng vào tư tưởng và sự 
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 nhận thức, thì “thực” có nghĩa là “đúng” 
khi nhận thức phù hợp với thực tại (ý kiến 
trung thực, khách quan); đối lại với “sai, 
trật, lầm” (chân lý đối lại với tà thuyết). 
(c) Thứ ba, khi áp dụng vào lời nói, thì 
thực có nghĩa là thành thực đối lại với dối 
trá (nói thực, nói dối). Đôi khi nói “thực” 
cũng có nghĩa là nói thẳng, nói toạc ra, 
chứ không úp mở che đậy nữa! 
(d) Sau cùng, thứ bốn, khi áp dụng vào 
cách sống, thì thực có nghĩa là “chân 
thành” (con người thành thực, chân thực, 
thực lòng, trung thực), đối lại với hạng 
người gian trá, xảo quyệt, chuyên lường 
gạt thiên hạ. 

Chỉ có thánh Gioan trong bốn phúc âm 
thuật lại cuộc đối chất về chân lý giữa 
Philatô và Chúa Giêsu.Thánh Gioan viết 
Phúc âm bằng tiếng Hy-lạp, nhưng ngài lại 
mang một tâm thức Do thái, rất gần với 
tâm thức của người Đông phương hơn là 
dựa theo lối suy tư trừu tượng theo kiểu 
các triết gia Hy-lạp. 
 
Một thí dụ: khi nói tới Thiên Chúa là chân 
lý (là sự thực), thì các triết gia Hy-lạp sẽ 
lập luận rằng duy có Thiên Chúa mới là 
Hữu thể tuyệt đối; còn các tạo vật phải dựa 
trên Ngài thì mới tồn tại hiện hữu được. 
Nhưng mà đối với người Do thái thì khác: 
mỗi khi tuyên xưng Thiên Chúa là chân lý, 
thì họ nghĩ ngay tới sự trung tín của Thiên 
Chúa đối với giao ước: Chúa tín trung 
trong mọi lời đã hứa, và không bao giờ rút 
lại lời thề! 
 
Đức Kitô là Chân lý bởi vì Ngài là Thiên 
Chúa, như chúng ta đọc thấy lời tuyên bố ở 
chương 14,6: Đức Kitô là Đường, là Chân 
Lý, là Sự Sống. Ngài là đường dẫn tới chân 
lý sự sống, tức là Thiên Chúa. 

(1) Thiết tưởng nên hiểu “làm chân lý” 
như là “làm đúng, làm điều phải, làm điều 
tốt”; đối lại với “làm điều bậy, làm điều 
quấy”, nghĩa là phạm tội. Chân lý không 
phải chỉ giới hạn trong lãnh vực tư tưởng, 
nhưng còn phải diễn ra hành động, diễn ra 

cuộc sống nữa. (2) Có ý kiến khác thì cho 
rằng ở đây thánh Gioan muốn nói tới việc 
đón nhận đức tin: “làm chân lý” có nghĩa 
là tin nhận Đức Kitô chân lý. 

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các 
ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự 
thật, chân lý sẽ giải thoát anh em” (Ga 8, 
31-32) 
 
Các học giả đã vạch ra hai khía cạnh trong 
tác dụng giải phóng được quảng diễn trong 
suốt phần còn lại của chương 8: một khía 
cạnh tiêu cực và một khía cạnh tích cực. Về 
khía cạnh tiêu cực, thì chân lý giải thoát 
(hay giải phóng) chúng ta khỏi ba cảnh nô 
lệ: a/ nô lệ của dối trá sai lầm (nhờ chân lý 
của lời giáo huấn: câu 44); b/ nô lệ của tội 
lỗi (nhờ chân lý của ân sủng: câu 35); c/ 
nô lệ của sự chết (nhờ sự sống vĩnh cửu: 
câu 51). Về khía cạnh tích cực, chân lý làm 
cho chúng ta được tự do đích thực, khi 
chúng ta trở nên môn đệ của đức Kitô và 
làm con cái Chúa (câu 42). 
 
Vấn đề chân lý trong Kitô giáo còn bao 
gồm nhiều khía cạnh khác nữa mà sách 
Giáo Lý Hội thánh Công giáo đã muốn tóm 
lại ở các số 2465-2474. 
 

Trích từ Sách Giáo Lý Công Giáo:  
 
2468 Khi chân lý được thể hiện trong hành 
động và lời nói, chúng ta gọi là chân chính, 
thành thật hoặc thẳng thắn. Chân lý hoặc 
chân thật là nhân đức giúp con người thành 
thật trong các hành vi và lời nói, không 
gian dối, giả vờ, đạo đức giả. 
 
Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, tôi bắt gặp một 
bài viết khác thâm thúy cũng của cha Phan 
Tấn Thánh [6] ĐỨC TIN THEO SÁCH 
GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO. 
 
“Trong các giáo phụ, khi bàn về đức tin, 
thánh Augustinô giữ một vị trí độc đáo bởi 
vì đã để lại nhiều suy tư súc tích về nội 
dung đạo lý cũng như những khía cạnh tâm 
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 lý của nhân đức, đặc biệt ở ba điểm sau: a) 
hồng ân đức tin; b) tin và hiểu; c) tương 
quan giữa lý trí và đức tin.” 
 
Có vài anh chị đang là chuyên gia y tế tâm 
sự đức tin và lý trí dường như chỏi nhau vì 
vô cùng khó khăn, đôi khi không thể chia 
sẻ đức tin của mình với đồng nghiệp. 
 
Cha Thành có viết “Đức tin không loại trừ 
lý trí: Thiên Chúa không thể nào hủy diệt 
tài năng mà Ngài đã ban cho con người, 
làm cho con người vượt xa loài cầm thú. 
Giữa lý trí và đức tin có sự hòa hợp. Có 
một tác dụng hỗ tương giữa hai phía. Lý trí 
giữ vai trò chuẩn bị trí tuệ; đức tin mang 
đến gia tài chân lý. Cần phải chấp nhận 
đức tin để có thể nắm bắt được nó, mặc dù 
đức tin vẫn luôn cần được làm sáng tỏ” 
 
Một bài viết khác của LM Thái Nguyên [7] 
ĐỨC TIN VÀ LÝ TRÍ 
 
“Tương tự, thánh Tôma Aquinô cũng chủ 
trương rằng: “Tin là hành vi của trí tuệ gắn 
bó với chân lý của Thiên Chúa, dưới sự 
điều động của ý chí được ân sủng của 
Thiên Chúa lay động”. Tự lý trí bẩm sinh 
đòi hỏi sự hướng đạo và hỗ trợ của đức tin 
tôn giáo để đạt được chân lý một cách trọn 
vẹn. Trong lúc tin, trí tuệ rõ ràng đã đồng ý 
bằng hành động của ý chí. Tin là “suy tư 
với sự đồng ý.” Trong tri thức khoa học, trí 
tuệ cũng đồng ý với những tuyên bố xác 
định. Nhưng trong đức tin, sự quyết định 
đồng ý đến từ ý chí. Do đó, đức tin đích 
thực không bao giờ chỉ là một tri thức 
suông, vì người ta có thể biết mà không tin. 
Thật vậy, “Không bao giờ có ai tin theo 
Đạo chỉ vì lý luận hay chứng cứ, cho dù 
chúng hợp lý đến đâu chăng nữa” (Gabriel 
Marcel). 
 
Nhưng rồi không thể tin nếu không cảm 
nghiệm hay chẳng có một dấu hiệu khả tín 
nào. Thánh Tôma cho rằng lý trí có thể đạt 
tới những chân lý cơ bản nào đó về sự hiện 
hữu và bản tính của Thiên Chúa, nhưng 

đức tin thì làm cho việc nắm bắt những 
chân lý này trở nên vừa chắc chắn vừa khả 
hữu hơn. Hơn nữa thánh Tôma còn nghĩ 
rằng, để hiểu biết đầy đủ về Thiên Chúa và 
con đường đi tới sự cứu rỗi sau cùng của 
loài người thì cần phải có đức tin trong 
trạng thái mặc khải thiêng liêng. Một đức 
tin như thế, là quà tặng từ ân sủng của 
Chúa. Điều đó giải thích vì sao đức tin, 
cùng với hy vọng và lòng bác ái, được coi 
là một đức hạnh siêu nhiên hoặc thuộc về 
thần học. 
 
Như vậy: "Nếu con người với trí thông 
minh không nhận ra Thiên Chúa là Ðấng 
Sáng Tạo mọi sự, không phải vì họ thiếu 
phương tiện tìm hiểu, nhưng vì ý muốn tự 
do và tình trạng u tối do tội lỗi của họ cản 
đường" (Fides et ratio, 19).” 
 
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là 
sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà 
không qua Thầy.” (Ga 14, 6) 
 
Chúng ta lại thấy thánh Gioan nối kết chân 
lý, sự sống và ánh sáng. 

“Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự 
sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 
Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng 
tối đã không diệt được ánh sáng. (Ga 1, 4-
5) 

“Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ 
không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ 
nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 
8, 12) 

Ánh sáng thể lý giúp con người thiết lập 
các mối liên hệ với vạn vật qua nhìn thấy 
sự vật quanh mình. Trong khi đó, ánh sáng 
siêu nhiên giúp con người ý thức hơn về 
phẩm giá thụ tạo cao quí của mình giữa 
muôn vật muôn loài trong thế giới, đồng 
thời, giúp con người biết phân định và sống 
những chân lý cốt lõi từ Thiên Chúa. 

Những lý luận quanh co cho thấy vẫn còn 
bóng tối, chưa hoàn toàn có ánh sáng sự 
thật. Những tâm hồn bé nhỏ khiêm nhu như 
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 các mục đồng và ba nhà thông thái có khả 
năng nhận ra ánh sáng cứu độ của Hài Nhi 
Giêsu, khác với vua chúa, kẻ quyền thế và 
đạo đức giả. 

“Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng 
ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của 
người ấy đã được thực hiện trong Thiên 
Chúa.” (Ga 3, 21) 

Mười điều răn Thiên Chúa ban cho vậy mà 
vẫn có nhiều tín hữu không sống theo được, 
nhất là trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 
vùa qua. Chớ giết người vô tội. Các thai nhi 
rõ ràng vô tội. Ví dụ, Hồng Y Tobin của 
giáo phận NewArk, New Jersey, chọn ủng 
hộ chính sách giúp di dân bất hợp pháp hơn 
là chính sách bảo vệ sự sống, cụ thể mạng 
sống của thai nhi. Theo thống kê 2018, cứ 
mỗi 96 giây là có một vụ giết một trẻ thơ 
vô tội qua phá thai. 

Giáo huấn của Thiên Chúa qua Kinh 
Thánh, truyền thống và giáo huấn giáo hội 
rất rõ cách riêng về vấn đề phá thai, vậy mà 
không dễ am hiểu đúng dắn, hoặc giả, đã 
hiểu nhưng sẵn sàng tự lừa dối lương tâm 
để trao đổi với những chọn lựa thế tục thứ 
yếu của cá nhân đảng phái. 

Sách GLCG: 

1907 1929 2106. * Trước hết, công ích phải 
tôn trọng con người với tư cách là người. 
Nhân danh công ích, chính quyền có bổn 
phận tôn trọng các quyền căn bản và bất 
khả nhượng của con người. Xã hội phải 
giúp cho các thành viên thực hiện ơn gọi 
của mình. Đặc biệt, công ích cho con người 
thực thi các quyền tự do tự nhiên không thể 
thiếu để phát triển ơn gọi làm người "như 
quyền hành động theo qui tắc ngay thẳng 
của lương tâm mình, quyền bảo vệ đời tư 
và quyền được tự do chính đáng, cả trong 
phạm vi tôn giáo nữa" (x. GS 26,2). 

 

Học thuyết xã hội Công giáo về quan niệm 
“Công Ích” chưa được hiểu đúng đắn, dù đã 
được định nghĩa giải thích rất rõ ràng, hoặc 

giả bị nhiều chính trị gia ngay cả hàng giáo 
phẩm giải thích lệch lạc khía cạnh tối ưu 
tiên của sự sống nhất là mạng sống thai nhi. 

Gần đây có nhiều ý kiến về việc có cho một 
người ủng hộ phá thai cực đoan rước Mình 
Thánh Chúa hay không? Qua phát biểu của 
vị Tân Hồng Y Wilton Gregory đồng ý cho 
rước lễ, trái với Tổng Giám Mục về hưu 
Charles Chaput là phải công khai không 
cho rước lễ, dựa vào quyết định vẫn đang 
có hiệu lực của Bộ Giáo Lý Đức Tin của 
Vatican [8].  

Là một tín hữu bé bỏng sống trong lòng 
giáo hội toàn cầu đi tìm chân lý đức tin và 
gương sáng để được sống trong ánh sáng 
yêu thương của Thiên Chúa Nhập Thể quả 
vô cùng khó khăn nan giải hoang mang và 
điêu đứng. 

Nguyện xin Thầy Chí Thánh luôn ban thêm 
lửa khao khát yêu mến tìm kiếm sự thật, 
khôn ngoan kiên trì mở lòng mở trí xua đi 
bóng tối mệt mỏi, nản chí, bồn chồn, bức 
xúc muốn buông xuôi, muốn an phận trước 
nhiều thỏa hiệp thế tục, thiếu can đảm sẵn 
sàng tự lừa dối nhân danh bình an khoan 
nhượng để chối bỏ chân lý, không dám lên 
tiếng, sống và minh chứng chính Thầy là 
Ánh Sáng Chân Lý Sự Sống, là Chân Thiện 
Mỹ. 

Antôn Vương Anh Tuấn 
Chú thích: 
[1] https://www.breitbart.com/
tech/2020/10/31/five-times-google-was-
caught-red-handed-on-bias-and-censorship/ 
 
[2] https://www.independent.co.uk/news/
world/americas/trump-immigration-
children-cages-photos-obama-
administration-us-president-twitter-
a8373926.html  
 
[3] https://www.lifesitenews.com/opinion/
soros-lurks-in-the-shadows-trying-to-bring-
down-catholic-church 
 
[4] https://www.youtube.com/watch?
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v=z6C59tgop_w 
 
[5] http://daminhvn.net/hieu-de-song-duc-
tin/chan-ly-la-gi-3332.html 

Năm 2018, cha là Giám đốc Trung Tâm 
Học Vấn Đaminh và thành viên Ủy Ban 
Giáo Lý Đức Tin trực thuộc HĐGM Việt 
Nam. Cha đạt học vị Tiến sĩ Thần học và 
Tiến sĩ Giáo luật. 
 
[6] http://www.simonhoadalat.com/
HOCHOI/NamThanh/
DucTin/85DucTingTheoSachGL.htm 
 
[7] http://www.simonhoadalat.com/
giaoducgd/TuDuc/83DucTinLytri.htm 
 
[8] https://
www.catholicworldreport.com/2020/12/04/
chaput-says-denying-biden-communion-is-

pastoral-not-political/ 

 
 
  
 

nhưng cũng là kết quả của rất nhiều cầu 
nguyện. Khóa Cursillo đầu tiên được biết 
như là khóa Cursillo của Cala Figuera, bởi 
vì nó được xem như thế, vào lúc đó tại nơi 
nó được khai mạc. Khóa Cursillo được tổ 
chức trong một tòa nhà của thị trấn Cala 
Figuera, gọi là Mar y Pins vào ngày 19 - 21 
tháng tám, 1944.  
 
Khóa Cursillo tháng tám năm 1944 với 
Edurado là khóa trưởng. Linh hướng khóa 
là Cha Juan Juliá và các thầy dạy (người 
lãnh đạo, nói bài) là Jaime Riutor và José 
Ferragut. Có tất cả 14 cursillistas tham dự 
là: Sebastián Mestre, Antonio Binimelis, 
Leopoldo Febrer, Bartolomé Obrador, Mi-
guel Rigo, Francisco Oliver, Onofre Arbo-
na, Francisco Grimalt, Salvador Escribano, 
Damián Bover, Antonio Mesquida, Francis-
co Estarellas, Antonio Obrador và Antonio 
Ma.  
 
Khóa Cursillo Cala Figuerra được biết với 
tên Cursillo Của Các Lãnh Đạo Hành 
Hương vì đó là cách nó được chấp nhận. 
Eduardo nói trong “Chứng Từ Tâm Linh” 
rằng, “Đây là khóa “Cursillo ba ngày cuối 
tuần” đầu tiên, và mặc dù chúng ta gọi nó là 
“Cursillo của các Lãnh đạo Hành hương”, 
bởi vì chúng tôi không được phép gọi nó 
dưới bất kỳ cái tên nào khác. Khóa Cursillo 
này không giống như các khóa cùng tên 
(các khóa Cursillo Công giáo Tiến hành) đã 
được tổ chức tại Marlorca cho đến thời 
điểm này.” (Chứng Từ Tâm Linh Của Tôi). 
Khóa Cursillo này đã có tất cả những yếu tố 
căn bản của cái gọi là Cursillo Kitô giáo, 
ngoại trừ bài nói thứ nhất (Lý Tưởng) và 
bài cuối cùng (An Toàn Trọn Vẹn), chúng 
được thêm vào trong thập niên 1950 và từ 
đó trở nên thành phần của phương pháp 
phong trào. Eduardo đã từng nói nhiều lần 
là từ khóa Cursillo Cala Figuerra, ông tiếp 
tục dùng cùng một phương pháp những tài 
liệu cho các khóa Cursillo sau để chứng 
thực khóa Cursillo năm 1944 là khóa Cur-
sillo đích thực toàn vẹn. 
 

Trích từ Thư Tín 12/2020 
https://www.natl-cursillo.org/wp-content/
uploads/2020/12/
CNN_2020_12_Winter_FVI-2.pdf 

 

 B ất kể có nhiều khó khăn, KHÓA 
CURSILLO ĐẦU TIÊN 

TRONG LỊCH SỬ được khai sinh. Đó là 
thời điểm của ơn phúc, của đặc sủng, 
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 Như đã nói ở trên, Eduardo giữ tên gọi của 
các bài nói Sùng đạo, Học đạo, Hành đạo 
và Người Lãnh đạo, nhưng nội dung của 

chúng đã được duyệtw xét lại hoàn toàn 
cho phù hợp ý hướng của ông. Eduardo đã 
chép lại nội dung của tất cả các bài nói này 
và những bài nói trong khóa Cursillo dựa 
trên “Nghiên Cứu Môi Trường” của ông 

theo thứ tự có liên hệ với nhau và mục đích 
của chúng.  

Bởi thế, Cursillo Kitô giáo được sinh ra bởi 
Ý định Thiên Chúa và cảm hứng của Ngài, 
đã có được trong con người Eduardo Bon-
nin. Vào tháng 11 năm 1944, một thời điểm 

quan trọng khác đến với Eduardo, Ông 
được chỉ định làm Chủ tịch văn phòng 
Công Giáo Tiến hành tại Marlloca trong kỳ 
họp thứ VI của đại hội giới trẻ, một chức vụ 
ông giữ cho đến năm 1951.  

Năm 1945, Eduardo tham dự khóa III 
“Cursillo Cho Những Người Hành Hương 

Tiên Tiến” tổ chức tại Lluc và trình bày bài 
Nghiên Cứu Môi Trường của ông.  

Sau khóa Cursillo Cala Figuerra năm 1944, 
một khóa Cursullo thứ II được khai mạc 
vào tháng 9 năm 1946, với chỉ dẫn của Ed-
uardo. Khóa Cursillo tổ chức tại Nhà 

Nguyên San Salvador, Felanitx, nằm về 
phía nam của đảo Mallocar. Linh hướng là 
Cha Juan Juliá và Eduardo là khóa trưởng. 
Các thầy dạy (lãnh đạo) là Antonio Ruiz và 
Guillermo Estarellas và hai lãnh đạo của 

Công giáo Tiến hành. Lễ bế mạc của khóa 
Cursillo này có Cố vấn Giáo phận, Cha Jo-
se Dameto tham dự, như là chính thức 
chuẩn thuận của Giáo phận cho Cursillo là 
“hệ thống mới” của giáo hội.  

Vào cùng năm 1946, Eduardo hoàn tất 

nghĩa vũ quân sự và nhờ đó, ông có thêm 
nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho những gì 
ông lưu tâm và có cảm ứng. 

 

Thư Ngỏ của Trưởng Ngành ............. 1 
Hành Trình Tháng 11 Đáng Nhớ ....... 2 
Tâm Tình Trong Mùa Đại 
Dịch……………………………………..5 
Vaccine Giêsu .................................... 6 
Thánh Giá và Hy Vọng ...................... 8 
Lễ Dâng Chiều Hôm ........................ 10 
Cảm Tạ ............................................ 11 
Thank You Jesus .............................. 13 
Vĩnh Biệt Cha .................................. 14 
Ân Tình Thiên Chúa ........................ 15 
Bài Học Từ Loài Ngỗng .................. 16 
Lời Chía Sẻ Của Một Người Bảo Trợ
 ......................................................... 18 
Thơ Father’s Day ............................ 19 
Dí Dỏm ............................................ 19 
Lời Nguyện Đêm Giáng Sinh .......... 20 
Nhà .................................................. 21 
Niềm Phó Thác ................................ 23 
Tám Hay Quá .................................. 26 
Cảm Nghiệm Năm 2020 .................. 30 
Rước Lễ “Lần Đầu” ........................ 31 
Lễ Noel 2020 ................................... 33 
Vương Quốc Tình Yêu ..................... 35 
Nhân Chứng Tình Yêu ..................... 38 
Khẩu Trang hay Facemask và Chuyện 
“Mặt Nạ”……………………………..40 

Sống Chân Lý Đức Tin .................... 43 
Khóa Cursillo Đầu Tiên…………….48 
Mục Lục  .......................................... 49 
Lời Ngỏ Của Ban Biên Tập ............. 50 
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Kính thưa Quý Cursillista thân mến, 
 

 D o hoàn cảnh xã hội đặc biệt gây nên bởi đại dịch Covid 19, các 
sinh hoạt của Phong Trào Cursillo năm nay chỉ thu hẹp lại qua 

hình thức trực tuyến. Do đó, Đặc san truyền thống hàng năm của Phong 
trào cũng giới hạn qua hình thức pdf. Tuy bài vở đóng góp có khiêm tốn 
so với mọi năm, nhưng hầu hết các anh chị gửi bài đều nói lên được tâm 
tư sâu lắng của mình về sinh hoạt gia đình, thánh lễ Giáng sinh, sinh hoạt 
Cursillo… Ta sẽ bắt gặp đó đây nỗi tiếc nuối những lễ Noel rộn ràng khi 
trước, những đoàn tụ gia đình đông vui… Nhưng cũng có những hình ảnh 
thật đẹp, mang dấu ấn “thời Covid”: Xum họp đại gia đình qua Zoom, để 
cùng đọc kinh, thăm hỏi lẫn nhau; nỗi mừng vui ngây ngất vì được rước 
Chúa Giêsu Thánh thể thực sự trong Thánh lễ “sống.”  
 
Vâng, trong bức tranh nhiều màu sắc dệt bởi tâm tình của quý anh chị, 
thấy ánh lên tia hy vọng: Dù trong mọi thử thách đau thương, người Cur-
sillista hôm nay vẫn tin tưởng vào Chúa Quan Phòng, vào một ngày mai 
tươi sáng khi dịch Corona virus bị hoàn toàn không chế. Chúng ta cùng 
hướng lòng để cảm nghiệm niềm  “hy vọng đã vươn lên trong màn đêm 
bao ưu phiền.” 
 
Xin cám ơn tất cả, đặc biệt quý anh chị đã đóng góp bài vở hay phần kỹ 
thuật để hoàn thành bản Đặc san năm nay. 
 
Ban Biên Tập Đặc san 2021. 
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