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CHƯƠNG 1: TRONG ÁNH SÁNG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 

Với tuổi đã xế chiều, khi ngồi bên một sân vườn mát mẻ, có những tiếng chim hót líu 

lo, tôi nhớ lại những kỉ niệm vui buồn, mà thân phận con người đã trải qua. Giờ đây 

khi có dịp hồi tâm suy nghĩ lại, tôi lại càng tri ân và cảm tạ sâu sắc hơn tình yêu Thiên 

Chúa đã dành cho gia đình tôi.  

Tôi nhớ mãi những ngày đầu tiên tôi cùng với gia đình di cư vào Nam năm 1975, sống 

tại vùng Hố Nai – Biên Hòa ngày hôm nay. Do thời cuộc mà gia đình tôi phải bỏ lại 

làng xóm, giả từ những nơi thân thuộc, chia ly những người thân trong dòng tộc, để 

cùng vợ và các con đến một vùng đất xa xôi để lập nghiệp. Một hành trình dài, gắn 

với một vận mệnh của gia đình, mà nơi đó có bàn tay của Thiên Chúa dẫn dắt.  

Tôi và vợ tôi có năm người con, thằng con cả, rồi kế tiếp ba cháu gái, và cuối cùng 

thằng út. Thằng con cả tên là Dấu, tính nó trầm ngâm lắm, ít nói, ít tâm sự với ai, nay 

cả mẹ nó. Nhưng vô cùng để ý, nó hằng nhớ những gì xảy ra trong cuộc đời nó. Tuy 

nhiên, tính cách của nó đôi lúc khá thất thường, vào lúc này nó có thể là một người ấm 

áp, dịu dàng và biết quan tâm, nhưng cũng có thể trở thành một kẻ thô lỗ, dễ nổi nóng 

vào khi khác. Cũng như nó có phần gia trưởng lắm, vậy mới xứng đáng gọi là con cả 

chứ nhỉ? 

Còn con bé thứ hai ư? Nó tên là Chỉ, cô bé này tính cách rất dễ chịu. Từ thuở nhỏ nó 

đã được quý sơ nuôi dưỡng, nên tính tình rất hiền hậu, điềm tĩnh lắm. Cách mặc thì 

khỏi nói, giống như các sơ, bởi nên gia đình thường gọi là bà sơ nhí. 

Tiếp theo là con bé Lòng, vì lúc con bé ra đời gia đình tôi đang trong cảnh khó khăn, 

nên từ đó tính con bé cũng từ đấy bị ảnh hưởng. Nó sống tiết kiệm lắm, đến nổi đến ít 

kỷ, đồ cá nhân của nó dùng không có nhiều. Nhưng khi không dùng nữa chỉ còn cách 

bán ve chai thôi, vì chả ai dùng được nữa. 

Bé Thương nhà tôi rất giống tôi, từ tính cách đến ngoại hình, ít chấp nhất những 

chuyện nhỏ, nhưng luôn rõ ràng. Thương thường hay nói với tôi: 

-  Lớn lên con sẽ không lập gia đình, ở vậy để nuôi bố mẹ 

Tuy biết là những lời nịnh bợ, nhưng lòng tôi vui vui sao! Bé Thương càng lớn càng 

khôn ngoan, lại đẹp gái. 

Cuối cùng là thắng con út, nó tên là Xót, vì là đứa bé nhất nhà nên nhận được sự từ tôi 

cũng như các thành viên trong gia đình. Nhưng nó bị các anh chị nó hay áp đặt, 

thường bị các ý kiến các anh chị lấn áp. 
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Còn vợ tôi ư? Vốn là người Bắc, nên vợ tôi rất cần mẫn trong việc làm ăn, hết làm 

rẫy, chuyển sang bán hàng quán. Còn bản thân tôi là một người thuộc tầng lớp bình 

dân, nên phải làm nghề lái xe ôm, kiếm sống qua ngày.  

Tuy có phần gian khốn khó trong đời sống gia đình, có thể thiếu mọi thứ, có một thứ 

gia đình tôi không thiếu đó là đời sống tâm linh. Dù bận rộn đến mức nào thì khi đến 

tối, tôi và các thành viên trong gia đình đều sum họp bên nhau để đọc kinh tối, dâng 

đời sống gia đình cho Chúa. Sau giờ kinh tối các thành viên dành ít phút hồi tâm, suy 

xét đời sống của mình, mối tương quan giữa mình với Chúa, với mình và với tha nhân, 

cụ thể đây là mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình. Nhờ vậy mà tôi hiểu 

hơn về vợ của mình, hiểu rõ con mình muốn gì. Gia đình tôi cứ nhờ vào đó mà sống 

với nhau. 
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CHƯƠNG 2: TÌNH YÊU LÀM CHO SINH HOA TRÁI 

Đàn con của tôi ngày càng lớn lên. Năm đó thằng Dấu nó thi đại học, lòng tôi nôn nao 

làm sao! Nó ngồi ôn bài mà tôi không sao ngủ yên. Đêm hôm đó, nó đến bên tôi nó 

nói: 

- Bố ơi! Nếu con thi đỗ đại học Bố có vui không? (Vẻ mặt rất thân thiện) 

Tôi vội vàng trả lời 

- Làm sao không vui được hả con! 

Nó nói tiếp 

- Thế làm sao Bố lo cho con được? 

Lúc này vẻ mặt tôi xuống sắc. Nó nói tiếp 

- Con biết Bố và Mẹ rất thương con, nhưng gia đình mình nghèo quá bố ơi! Khi 

con lên đại học có nhiều thứ để lo, nào là tiền ăn, tiền học phí. Nếu con vừa đi học vừa 

làm, thì con sợ không chuyên tâm trong việc học. Vì tính thằng bé làm việc gì ra việc 

đó, nó không làm thì thôi, còn làm thì nó làm rất chu đáo. 

Nghe con nói mà tôi đau như cắt từng khúc ruột, chả lẽ để thằng bé từ bỏ ước mơ của 

mình sao? Tôi nói với con mình: 

- Con thấy Bố Mẹ khổ không? 

Nó trả lời: 

- Dạ khổ 

Con thấy gia đình mình thiếu trước hụt sau không? 

- Dạ có 

Tôi nói: 

- Nếu con không muốn bố mẹ khổ nữa, gia đình này khá giả với người ta, thì con 

hãy học, không có cách nào khác để thoát cảnh đói khổ, ngoài việc học. Do không học 

đến nơi đến chốn mà Bố Mẹ mới khổ như ngày hôm nay. Bố không muốn con đi vào 

vết xe đổ của bố. Con nên nhớ mình chỉ cần có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm đạt 

được mục tiêu đó, thì nhất định sẽ đạt được, chuyện học hành cũng như thế.  

Thằng bé ngồi im lặng, còn tôi bắt đầu lo lắng, vì thật sự tôi không có khả năng. Với 

số tiền vợ chồng tôi tìm được, đủ trang trải cho việc ăn uống chi tiêu trong gia đình.  

Sáng hôm sau tôi gọi vợ lại và nói: 
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- Bà ơi! Thằng Dấu nó chuẩn bị thi vào đại học rồi đó, bà có tính gì chưa? 

Vợ tôi trả lời: 

- Ông làm như tôi vô tâm lắm! Tôi vẫn đang lo, giờ đây thật tình vợ chồng mình 

không đủ khả năng. Tôi thấy có lỗi với con của mình, sinh nó ra làm gì mà không lo 

được cho nó. (lúc này hai hàng mi mắt có những giọt nước chảy ra, phát xuất từ lòng 

người mẹ) 

Vòng tay tôi choàng ôm vợ vào lòng, vừa xoa vai và nói: 

- Có những chuyện rất lớn ngày hôm nay, thì ngày mai là một chuyện rất nhỏ. 

Có những chuyện xãy ra trong năm nay, thì năm sau sẽ là một câu chuyện. Vì thế khi 

đối diện với thử thách thì chúng ta hãy nghĩ đến ngày mai. Ngày mai thôi sẽ là câu 

chuyện khác, khi nắng lên sẽ là câu chuyện mới, ngày mới sẽ bắt đầu. Thế nên dù bất 

cứ hoàn cảnh nào, nhất quyết phải cho thằng Dấu đi học. Nếu như mọi ngày thường 

tôi chạy xe từ sáng tới chiều, thì giờ tôi chạy thêm buổi tối. Còn bà cố gắng tìm việc gì 

làm thêm. Nhưng bà nhớ nè, không được tỏ ra quá lo lắng quá, không thôi thằng Dấu 

nhà mình lo lắng không học được. Đồng thời cũng không thể không cho nó biết bố mẹ 

nó phải cực khổ để lo cho nó ăn học, để từ đó nó lo học hơn.(Trong lúc đó lòng tôi 

cũng đau lắm, con tim co thắt lại). 

Trong lúc lo lắng như vậy, thì ông chủ tịch hội đồng giáo xứ sang nhà tôi bảo: 

- Tôi thông báo với anh chị, hiện tại ở giáo xứ chúng ta vừa được các nhà truyền 

giáo của dòng Don Bosco, hỗ trợ cho các em nghèo khó khăn học bỗng đi học. 

Hiện tại cha sở và chúng tôi có chọn Dấu là một trong những em được phần 

học bỗng này, anh chị có nhận không? 

Quả thật trong lúc gian nan, có bàn tay của giáo xứ đưa ra để cứu chúng tôi, tôi cảm 

thấy rất vui. Nhưng trong lúc đó trong đầu tôi lóe ra một suy nghĩ, tôi liền hỏi? 

- Vậy khi nhận học bỗng này, thằng Dấu nhà tôi phải làm gì không? 

Vì quả thật, trong giáo xứ có những suy nghĩ không hay. Có những quan niệm những 

em nào được giáo xứ hỗ trợ tiền học là phải đi tu. Tôi không muốn con tôi bị người 

khác suy nghĩ, vì không có tiền đi học, nên nói đi tu để được giáo xứ lo lắng. Đã có 

những trường hợp đương sự bị ép đi tu chỉ vì chữ nợ ân nghĩa nhà xứ, nhưng chính 

đương sự không muốn. Kết quả không hợp ơn gọi nên về nhà, về bị mặc cảm nên 

cũng bỏ xứ mà đi.  

Ông chủ tịch trả lời 

- Thứ nhất các nhà truyền giáo hỗ trợ vì tin mừng chia sẻ, kế tiếp vì thằng Dấu 

nó xứng đáng, cuối cùng muốn nó trở thành những công dân có ít cho đất nước 
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và trở nên người Ki Tô hoàn thiện. Còn việc nó có đi tu hay không, hãy để cho 

Chúa và nó quyết định.  

Tôi trả lời: 

- Như vậy tôi xin cảm ơn ông chủ tịch, tôi cũng xin nói trước, vợ chồng chúng 

tôi trước tiên sẽ cố gắng lo lắng cho thằng con nhà tôi, còn thiếu hụt sau như 

thế nào, tôi xin nhà xứ hỗ trợ tiếp tôi.  

Ông chủ tịch tươi cười bảo: 

- Ông cứ yên tâm, nhà xứ không bỏ gia đình nào cả, vì chúng ta có ngôi nhà 

chung là giáo xứ. Vậy tôi xin báo với ông vào sáng Chúa Nhật II Phục sinh, lễ 

Lòng Thương Xót, sau Thánh Lễ ông ở lại cùng với vợ và thằng Dấu để gặp gỡ 

nhé. 

Sau khi ông chủ tịch ra về, lòng tôi cảm thấy vui vô cùng, sự cảm ơn Chúa một cách 

rõ nét nhất, tôi cùng với vợ tôi nắm tay nhau đọc kinh Lòng Thương Xót để tạ ơn 

Chúa.  

Ngay lúc đó thằng Dấu và bé Chỉ về nhà, chúng nó thấy nét mặt của mẹ nó vui tươi 

một cách lạ thường, nó không biết có việc gì? Con bé Chỉ nhanh nhẹn hỏi: 

- Hôm nay con thấy mẹ vui thế nhờ 

Mẹ nó ôm nó vào lòng, xoa xoa đầu nó, lúc đó thằng Dấu đứng kế bên tôi, nó chưa 

hay biết gì? Lúc đó vợ tôi nói 

- Mẹ nói chuyện này ra đây để gia đình chúng ta có được niềm vui từ Thiên 

Chúa, anh Dấu của mày sẽ được đi học đại học. 

Lúc này đây, thằng Dấu nó mở hai con mắt, miệng nó há ra, vẻ mặt hớn hở, nó vội 

nói: 

- Có thật không mẹ 

Con Chỉ vọt miệng nói: 

- Ơ, anh này hay nhỉ, chả lẽ mẹ lại nói dối anh sao 

Thằng Dấu nó không kiềm được nước mắt, nó khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc vì được 

đi học. Ngay sau đó nó liền hỏi: 

- Vậy tiền đâu sẽ đi học, vì nó thừa biết hoàn cảnh gia đình như thế nào. 

Lúc này tôi cất tiếng nói: 
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- Nhiệm vụ của con là lo học, còn mọi việc ở đằng sau để bố mẹ lo. Con hãy cảm 

tạ Chúa, tri ân nhà xứ, vì con sẽ được một phần học bỗng để tiếp nói việc học. 

Thằng bé thận trọng hỏi: 

- Vậy ai sẽ là người tài trợ cho con, liệu họ có đòi hỏi gì nơi con không? 

Tôi ngồi thuật lại cho nó nghe những gì mà ông chủ tịch nói với vợ chồng tôi. Nó có 

vẻ lắng nghe từng chữ, tường câu nói, vẻ mặt nghiêm lại, với sắc thái chiêm niệm. Nó 

nói: 

- Bố mẹ có thể cho con suy nghĩ hết đêm nay được không? 

Mẹ nó hỏi: 

- Con suy nghĩ gì thế 

Tôi hiểu được nổi lòng của con nó, nó không muốn gia đình vì nó mà bị một số người 

thành viên trong giáo xứ xầm xì. Quả thật cái mũ của sự ghen tương đố kị, vẫn thấp 

thoáng đâu đấy xung quanh giáo xứ. Tôi nói: 

- Bố sẽ cho con suy nghĩ, nhưng Bố nói với con trước, suy nghĩ của con Bố đã 

đọc được. Con yên tâm những suy nghĩ đó Bố đã hỏi dùm con, và Bố thấy 

không có gì cản được con nhận học bỗng này. 

Thằng bé gật đầu rồi lấy cặp lặng lẽ bước vào, mỗi bước chân nó bước nói lên sự phân 

vân, bước lên những dư luận của sự ghen tương. Tôi nói với vợ:  

- Bà hãy an lòng, vì tôi biết chắc rằng thằng Dấu nó sẽ đồng ý. 

Quả thật là một người bố, tôi đón không sai. Sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng của nó, 

nó lại gần tôi, tay nó chụp lấy tay tôi và nói: 

- Con sẽ xin nhận học bỗng đó, con sẽ không làm phụ lòng bố mẹ, nhà xứ và 

những người đã yêu thương con. 

Tiếng chuông đầu giờ lễ sáng Chúa nhật II phục sinh vang lên, gia đình tôi bước vào 

Thánh đường. Tôi thấy thánh lễ ngày hôm nay rất khác lạ so với thánh lễ mọi chúa 

nhật, vẻ mặt của những gia đình khó khăn có con đi học sáng lên lạ thường, vẻ lo âu 

có vẻ tan biến đi. Thay vào đó là niềm hạnh phúc trào dâng, niềm cảm tạ khôn nguôi 

và niềm tin được củng cố. Trong thánh lễ, cha chủ tế mời cộng đoàn cầu nguyện cho 

các nhà truyền giáo, cách đặc biệt cho các em có học bỗng ngày hôm nay.  

Bài giảng của cha toát lên lòng thương xót của Thiên Chúa qua bàn tay của các nhà 

truyền giáo. Cha ví các em như đang bơi ngoài biển khơi, sấp chìm vì kiệt sức, trong 
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khi đó bàn tay của Chúa không với tới, nên phải nhờ bàn tay của các nhà truyền giáo 

đưa ra tiếp nối để cứu các em.  

Sau Thánh lễ các em gặp riêng các nhà truyền giáo, còn phụ huynh chúng tôi được 

mời sang nhà khách để chờ. Ngồi cạnh các phụ huynh khác, niềm vui của họ cũng 

không thua kém gì tôi, họ chia sẻ với nhau về nổi lo lắng xen lẫn niềm hi vọng.  

Chờ được một lát các em nó ra về, thằng Dấu nhà tôi nó cầm một cái hộp ra, tôi không 

biết trong đó đựng cái gì, tôi hỏi nó:  

- Cái gì vậy Dấu 

Nó trả lời: 

- Đây là mục tiêu của con, cũng là ước vọng của con, con đã viết nó vào đây. 

Tôi hỏi tiếp: 

- Thế ai hướng dẫn con cái này? 

Nó nói: 

- Dạ thưa bố! Chính các thầy hướng dẫn con. Các thầy dặn con rằng hãy viết 

mục tiêu mình vào đó, và hãy để nó ngay đầu nằm của mình, dặn lòng mình 

phải đạt mục tiêu đó. Các thầy còn nói: Hãy khóa nó lại, rồi đưa chìa khóa cho 

Chúa, nếu mục tiêu đó hợp ý Chúa, thì Chúa sẽ mở cho. Con đã dâng mục tiêu 

đó cho Chúa, chìa khóa cũng đã gửi cho Chúa, các thầy đã đại diện Chúa giữ 

chìa khóa đó. Khi nào thời gian hợp nhất thì sẽ mở hộp này ra.  

Nó vừa về vừa ôm cái hộp vừa nâng niu, bước chân của nó lần này không nặng như 

trước nữa, mà là những bước chân của niềm vui, của sự hi vọng, và là bước chân hồng 

ân của gia đình. Nó về tới phòng, nó lấy ảnh Lòng Thương Xót xuống đem vào chỗ nó 

ngủ, rồi nó dán ảnh lên tường, nó đặt cái hộp dưới chân ảnh. Nó hôn ảnh xong, quỳ 

xuống để hôn cái hộp. Chắc có lẽ mục tiêu này của nó rất quan trọng, tôi không có 

cách nào để xem được mục tiêu đó. Không phải vì tò mò xâm phạm đời sống cá nhân 

của con, mà là tôi muốn phần nào để giúp con mình. Thôi cứ phó thác cho Chúa giàu 

lòng thương xót. 

Thế là năm đó nó cũng đậu đại học với ngành Việt Nam Học, cả nhà mừng vui khôn 

xiết, vì tưởng năm đó thằng bé không đậu nổi, vì đề thi vô cùng khó khăn. Cầm giấy 

trúng tuyển trên tay, nó không chạy về nhà nhưng đó chạy một mạch tới nhà xứ, vào 

Nhà chầu thánh thể, phục mình xuống Thánh Thể. Sau đó nó chạy về nhà, tay cầm 

giấy trúng tuyển, hai mắt nó sáng lên lạ lùng, nó nói với tôi: 

- Bố ơi! Con trúng tuyển đại học rồi 
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Tôi nói: 

- Bố chúc mừng con 

Lúc này nó đã nhảy xõm vào lòng mẹ nó ngồi, hai tay mẹ nó ôm nó chặt nịch, lắc lư, 

nhìn hình ảnh đẹp vô cùng. Lúc này nó đứng lên, chạy thẳng vào phòng, lúc đó tôi 

nghĩ chắc nó vào lấy cái hộp ra để cho mọi người xem mục tiêu của nó. Nó cũng đem 

cái hộp ra, nhưng không phải để mở ra, mà là nó cầm ra để ngay giữa mọi người và 

nói: 

- Xin mọi người cùng con đọc kinh tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho mục tiêu của 

con. 

Thế là cả nhà tôi đọc kinh Lòng Thương Xót để cầu nguyện cho nó, trong lúc đọc kinh 

con bé Chỉ mắt liếc xung quanh cái hộp, còn tôi thì không biết mục tiêu của nó có hợp 

ý Chúa không? Thôi cứ cầu nguyện xin Chúa cho đều nó ước nguyện hợp ý Chúa.  

Đêm hôm đó sau giờ kinh tối, như thường lệ gia đình tôi sum họp bên nhau, dành chút 

ít thời gian để hồi tâm lại đời sống của mình. Thằng Dấu chia sẻ trước: 

- Thưa Bố Mẹ, con xin cảm ơn Bố Mẹ đã sinh ra con, cho con gọi là Bố Mẹ của 

con. Khi suy nghĩ lại hành trình của mình dù không nhiều nhưng cũng đủ cho 

con cảm nghiệm được phần nào tình yêu của bố mẹ dành cho con. Cũng xin 

cảm ơn các em đã cùng anh chia sẻ kiếp làm người, kiếp chung gia đình. Con 

cũng sắp đi học xa, xin bố mẹ các em tiếp tục cầu nguyện cho con nhiều hơn, 

con biết rằng bố mẹ sẽ làm việc nhiều hơn, các em phải ít dùng lại, để dành 

phần đó cho con. Con nguyện sẽ cố gắng học tập để xứng đáng với những gì bố 

mẹ và các em đã hi sinh cho con. 

Lúc này mẹ nó hai hàng mi rớm nước, các em nó mặt cũng hạ xuống, tôi nói: 

- Dấu à 

Nó trả lời 

- Dạ con nghe bố 

Tôi nói: 

- Trên con đường học tập và lập nghiệp có rất nhiều gian nan con phải gặp phải, 

con hãy biết bám chặt vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Bố mẹ và các 

em luôn cầu nguyện cho con. Dù gia đình mình nghèo thật, nhưng nghèo gì thì 

nghèo, có thể không có cơm ăn, không có áo mặc. Nhưng không được nghèo 

về đức tin nha con! Còn điều này nữa dù khó khăn như thế nào con không được 

bỏ cuộc, vì bỏ cuộc là thất bại. 
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Sáng hôm sau trước khi đi học, tôi dẫn thằng Dấu lên gặp cha sở để cảm ơn cha, thằng 

bé rất thân với cha, cha vừa gặp nó đã mở nụ cười, vì nó hay đi lễ buổi sáng để giúp lễ 

cho cha. Tôi gặp cha tôi cúi chào và nói: 

- Dạ thưa cha sở con dắt con của con lên đây để chào cha, mai thằng bé nó sẽ bắt 

đầu di học. Vả lại con cũng muốn nói lời cảm ơn cha đã yêu thương gia đình 

con. 

Cha dẫn hai bố con tôi vào phòng khách, đưa hai ly nước chè nóng còn bốc hơi khói 

cho hai bố con, cha sở nói 

- Thế ông tính cho thằng Dấu nó ở đâu? 

Tôi trả lời  

- Con dự định mướn một căn phòng nhỏ để cho nó ở và đi học 

Cha sở vẻ mặt nghiêm nghị suy nghĩ 

- Tôi sẽ gởi thằng Dấu vào nhà dòng của các cha dòng Don Bosco, ông thấy sao? 

Tôi vui mừng khôn xiết, nhưng tôn trọng ý kiến của con, nên tôi xin trả lời: 

- Dạ con thì rất muốn, vì ở đó con sẽ bớt lo phần nào, nhưng con muốn biết ý 

kiến của thằng Dấu. 

Lúc này hai cặp mắt của tôi và cha sở hướng về nó, nó nói: 

- Dạ thưa cha sở và bố, con muốn 

Tôi và cha sở thở phào nhẹ nhõm, cha sở nói: 

- Cha sẽ gửi con vào nhà dòng để lưu trú đi học. 

Tôi và thằng Dấu vui mừng khôn tả, cha sở nói tiếp: 

- Tên của con là Dấu đúng không? Cha không biết ý nghĩa tên của con khi bố mẹ 

con đặt cho con là gì? Nhưng theo cha! Dấu có nghĩa là cái còn lưu lại của sự 

vật, sự việc đã qua, qua đó có thể nhận ra sự vật, sự việc ấy. Hay cái được định 

ra theo quy ước (thường bằng kí hiệu) để ghi nhớ hoặc làm hiệu cho biết điều 

gì. Bởi nên con hãy là một vật gì đó lưu lại để khi người ta nhìn vào con, người 

ta sẽ nhận ra dung mạo của Lòng Thương Xót.  

Thằng Dấu trả lời: 

- Dạ thưa cha sở, con biết rằng cuộc đời của con là một cuộc đời của sự thương 

xót, nên con sẽ cố gắng sống đúng nghĩa một cuộc đời của sự xót thương. 
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Cha sở đứng dậy ngài bước vào trong phòng, ngài đem một dây chuỗi mân côi ra đưa 

cho thằng Dấu, ngài nói: 

- Cha tặng con sợi dây chuỗi này, con hãy lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, hay 

có thể lần chuỗi thương xót. 

Thằng Dấu nâng niu dây chuỗi, nó nói: 

- Dạ con xin cảm ơn Cha 

Cha sở quay sang nói với tôi: 

- Tôi xin chúc mừng ông có thằng con trai vô cùng đạo đức và học giỏi, trên con 

đường học vấn của nó, có gì bất trắc ông cứ nói với tôi, tôi sẽ hỗ trợ cho ông 

nhé! 

Tôi khoanh hai tay lại cúi đầu cảm ơn cha, tôi và con mình chia tay cha sở ra về. Trên 

đường về thằng Dấu bước đi một cách khoan thay, nó nói với tôi: 

- Bố ơi! Con sẽ làm cho bố mẹ hãnh diện, và con còn một bí mật sẽ dành cho bố 

mẹ, bố mẹ sẽ rất ngạc nhiên 

Tôi chả biết bí mật đó là gì, nhưng chắn chắc một điều bí mật đó nằm ngay trong cái 

hộp. Tôi xoa đầu nó và nói: 

- Bí mật đó khi được tỏ hiện phải là niềm vinh dự cho gia đình con nhé! 

Thế là thằng Dấu được đưa vào nhà dòng để học tập và học cách làm người Ki Tô 

hữu. Trước khi đi học xa nó vào phòng lấy ảnh Lòng Thương Xót bỏ vào cặp, còn 

chiếc hộp nó bê ra ngoài, đứng trước gia đình nó nói: 

- Đây là mục tiêu của con, con để lại cho gia đình. Không phải con không theo 

đuổi mục tiêu mình nữa, mà để nhà nhìn vào cái hộp này mà nhớ đến mục tiêu 

của con mà từ đó cầu nguyện cho con.  

Thế là nó đặt chiếc hộp ngay dưới bàn thờ, để khi gia đình sum họp sáng tối nhớ đến 

nó mà cầu nguyện cho nó. Tôi và vợ đưa nó lên nhà dòng để gửi nó, trên con đường 

hôm nay tôi thấy mát mẻ hơn nhiều. Lên ngay trung tâm thành phố tôi thấy cuộc sống 

khá vội vả, có những đứa trẻ ngồi quán cà phê từ buổi sáng, các cụ già ngồi bán khoai, 

hay tiếng nói khá ầm ỉ…. Môi trường sống của thằng Dấu chắc chắn từ nay sẽ thay 

đổi, vì bị ảnh hưởng từ khách quan đến chủ quan.  

Gia đình tôi lần bước vào tới cổng nhà dòng, không khí thoáng mát, có những tiếng 

chim hót líu lo, xung quanh là những cây cổ thụ to lớn đang vươn mình lên bao trùm 

tu viện và bao trùm gia đình chúng tôi. Cha phụ trách ra mở cửa, cha hỏi: 
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- Phải gia đình cháu Dấu không? 

Tôi vô cùng ngạc nhiên làm sao cha lại biết gia đình chúng tôi, cha dẫn chúng tôi vào 

phòng khách, sau khi tiếp chuyện với cha, cha dẫn chúng tôi đến nơi thằng Dấu sẽ ở 

và sinh hoạt. Trước lúc ra đi tôi nắm tay cha và nói: 

- Cho con gửi thằng Dấu nhà con vào nhà cha 

Cha lúc này không nói gì, vì cha thấy tôi đang rung rung nước mắt,cha chỉ gật gật đầu. 

Tôi và vợ về lại cuộc sống hằng ngày, tôi chạy xe ôm nhiều hơn, có những hôm tới 

01h00 sáng. Còn vợ tôi ư? Vợ tôi thì bán hàng quán nhiều hơn, sang thì bán bún, trưa 

thì bán cơm, tối thì bán cháo. Vợ chồng tôi tuy làm việc vất vả nhưng vui, cảm thấy 

hạnh phúc, nguồn động lực chính để tôi và vợ tôi cố gắng đó chính là lòng thương xót 

của những bậc làm cha làm mẹ dành cho con mình.  

Thấm thoát một năm cũng qua, thằng Dấu cũng ổn định trong việc học, nghe đâu các 

cha và anh em ở chung rất thương nó. Con bé Chỉ nhà tôi cũng đã tốt nghiệp lớp 12, 

ngay việc gia đình tôi có niềm vui như vậy và niềm vui được nhân lên khi các hội 

đoàn trong giáo xứ có tổ chức hành hương Đức MẹLa Vang. Thế là gia đình chúng tôi 

tham gia,việc đi lần này mang một tâm thế tạ ơn Đức Mẹ đã gìn giữ gia đình chúng 

tôi. Đi lần này con bé Chỉ rất lạ, thường nó hay đi bên các sơ và rất thích chụp hình, 

nhưng lần này nó trầm ngâm, nó đi ngay đến đài đức mẹ, cứ ngồi đó nhìn lên đức mẹ, 

tôi thấy và nghĩ có lẽ nó đang cầu nguyện.  

Nó bước ra nó nói với tôi: 

- Bố ơi nếu con đi tu bố có chịu không? 

Tôi nói: 

- Con đi tu rồi, ai sẽ lo cho bố mẹ 

Tôi nói vậy nhầm thử nó xem coi nó có quyết tâm vứt bỏ không? Nó lặng lẽ bước đi, 

tôi gọi nó lại và bảo: 

- Việc đi tu không phải là một ngày một buổi, dù chúng ta không biết chúng ta 

bền đỗ ơn gọi đến bao lâu. Nhưng đã quyết tâm theo Chúa con phải có sự suy 

xét vô cùng kỹ lưỡng, trách tình trạng sống trong ảo tưởng.  

Vì tôi sợ rằng nó hay sống cùng các sơ khá nhiều, từ đó nó sinh ra ảo tưởng. Tôi nắm 

tay con gái mình và nói tiếp: 

- Bố sẵn sàng chấp nhận nếu đều đó phù hợp ý Chúa, hiện tại giờ con hãy sống 

thật tốt với bổn phận của con là một người con, người em và người chị trong  

gia đình, rồi Chúa sẽ có cách của Chúa, nếu Chúa muốn. 
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Suốt chuyến hành hương nó không nói một lời, cứ ngồi trầm ngâm, không biết nó đã 

gặp những gì, hay ai đã nói câu nào đánh động nó, khiến nó bất động trước mọi việc. 

Tôi nhờ các sơ đến nói chuyện với nó, nó cũng không nói cứ ngồi trầm ngâm, có một 

sơ già nói với tôi: 

- Không sao cả hãy để cháu nó yên tĩnh 

Tôi nghe lời sơ cứ để nó yên tĩnh, nhưng mắt tôi không bao giờ rời con nó. Nó cũng 

ngồi trầm ngâm theo nó, lúc đó tôi không biết làm gì chỉ đọc kinh Lòng Thương Xót 

để cầu nguyện cho con mình, xin Chúa hướng dẫn. 

Cuộc hành hương cũng kết thúc, khi gia đình tôi về tới nhà tôi cũng không nói với ai 

về việc con bé Chỉ muốn đi tu. Tôi tới gia đình đọc kinh và như thường lệ đều suy xét 

lại đời sống, nó nói: 

- Con xin bố mẹ vì con làm cho bố mẹ lo âu trong chuyến hành hương này, 

nhưng con không kiềm được cảm xúc của mình được.  

Mẹ nó hỏi nó: 

- Chuyện gì xảy ra với con? 

Vì mẹ nó chưa biết việc bố con tôi nói chuyện với nhau? Nó nói: 

- Trên con đường đi con thấy một sơ đang băng bó cho một bà già, nhìn gương 

mặt của sơ rất sáng, con muốn trở nên những người băng bó cho những ai đang 

đau khổ 

Mẹ nó lặng im, tôi nói: 

- Ý con muốn đi tu 

Nó thưa: 

- Dạ 

Tôi nói 

- Vậy bố có cách này, bố sẽ gởi con vào nhà các sơ, con hãy sống và sinh hoạt để 

tìm hiểu thật kỹ, xem có phù hợp hay không, rồi hãy tiến tới sự quyết định. 

Nói hết sức vui mừng đồng ý, tôi nói tiếp: 

- Con vào đó hãy sống một cách nghiêm chỉnh, hãy lắng nghe xem mình muốn 

gì, xem cái mình muốn có phù hợp đời tu không? 
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Lúc này tôi có điện thoại nói với thằng Dấu, nói về việc con bé Chỉ sẽ vào dòng tìm 

hiểu. Dấu nó nhanh chóng về để xem, nhưng thái độ thằng Dấu không muốn cho con 

bé Chỉ đi tìm hiểu, tôi không biết lí do, tôi hỏi: 

- Em con nó đi tìm hiểu ơn gọi là một điều rất tốt tại sao con có vẻ không thích? 

Dấu nó không trả lời, nhưng vì tôn trọng ý kiến của em nó, nên nó cũng im lặng. Thế 

là con bé Chỉ cũng được gởi vào nhà dòng, lúc nó đi chỉ có vài bộ đồ. Hàng tháng gia 

đình tôi cũng gửi chút ít tiền cho nhà dòng để lo cho em nó. Một đứa nữa rời xa chúng 

tôi, giờ đây chỉ con bé Lòng, bé Thương, và thằng Xót. Thời gian thắm thoát qua mau, 

thằng Dấu nay đã là sinh viên năm hai, bé Chỉ đã tìm hiểu được một năm, hai đứa nó 

mọi sự đều ổn nhờ ơn Chúa.  

Lần này sự việc xãy ra khiến cho tôi cũng bàng hoàng, sáng hôm đó mẹ chúng nó thức 

dậy sớm để chuẩn bị nấu đồ để bán, không mai chợt chân té ngã, dẫn đến ngất xỉu. 

Khi được đem đi cấp cứu, bác sĩ dặn tôi: 

- Chị bị tai biến nhẹ, nên nữa về nhà tránh chị làm việc quá sức 

Tôi không dám cho các con biết vì sợ chúng nó lo, nhưng có một đứa mà tôi không 

thể dấu được, đó là con bé Lòng, do nó sát cánh với chúng tôi, mối tương quan của nó 

với chúng tôi co vẻ sâu đậm hơn các con khác. Nó hỏi tôi: 

- Bố ơi! Bố đừng dấu con, con biết mẹ như thế nào! 

Tôi chỉ nói với nó: 

- Con đừng có lo, bố mẹ lo được 

Nó đã con gái 19, so với lứa bạn cùng tuổi với nó, thì suy nghĩ nó chính chắn hơn rất 

nhiều. Hôm đó nó được xã mời tham gia lớp giới thiệu xuất khẩu lao động, nghe đâu 

có nhiều hỗ trợ từ phía chính quyền. Nó về hỏi ý kiến tôi: 

- Bố ơi! Con có đều này muốn nói với bố  

Tôi nói: 

- Con cứ nói 

Nó hồi đáp: 

- Con muốn đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền lo cho bố mẹ và anh chị cũng 

như cho hai em. 

Tôi nghiêm mặt lại, nhìn vào nó, tôi thấy mặt con bé mặt buồn buồn, lúc này tôi nói: 

- Con biết con đang nói gì không? 
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Vì quả thật việc xuất khẩu lao động sang nước ngoài là một mối nhục cho gia đình 

hay nói lớn hơn là một quốc gia, nhưng vì quá nghèo nên phải chấp nhận. Tôi nói với 

con mình: 

- Con biết không! Khi đi như vậy có rất nhiều việc sẽ xãy ra, trước tiên là bất 

đồng về ngôn ngữ và văn hóa, sau là làm việc rất cực nhọc. Con cũng mới chỉ 

là con gái vừa lớn, thật sự bố mẹ không yên tâm để con đi. 

Nó nói: 

- Vì gia đình con xin chịu hết phần đó. 

Tôi nói: 

- Để xuất khẩu lao động không phải là chuyện dễ, con phải có một thời gian để 

học tiếng, với một số tiền cũng khá lớn cần có. Chuyện này không phải chuyện 

nhỏ nó liền quan đến tính mạng của con, bố mẹ không vì đồng tiền mà bán rẻ 

con. Để mai bố nói với mẹ con, và tham khảo những người có kinh nghiệm rồi 

bố cho con hay? 

Sáng hôm đó tôi cùng với vợ mình đi lễ sáng, sau tan lễ tôi vào gặp cha sở, vì việc lớn 

nhỏ của gia đình, tôi đều nhờ sự hướng dẫn của cha sở. Tôi nói: 

- Thưa cha! Con có việc cần nhờ cha hướng dẫn. Tôi nói: con bé Lòng nhà con 

nó muốn đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền giúp gia đình. Nhưng thưa cha con 

rất lo cho con nó khi nó đi như vậy. 

Cha sở hỏi: 

- Thế nó sẽ đi theo tổ chức nào? Xuất khẩu cho nước nào 

Tôi trả lời: 

- Dạ thưa Cha là một tổ chức của nhà nước và nước em nó sẽ làm là Nhật.  

Cha sở bảo: 

- Mình phải điều tra kỹ về tổ chức mình hợp tác, tiếp theo đó là công việc như 

thế nào, có phù hợp mức lương không? Vả lại khi nó sang nước người ta sẽ có 

nhiều việc xãy ra. Cha chỉ sợ nạn buôn người, hay nạn bốc lột sức người đang 

diễn ra. Nên con hãy hết sức thận trọng trong quyết định của mình?  

Cha nói tiếp: 

- Hiện tại giáo phận Xuân Lộc chúng ta có Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas, để Cha 

xem liên lạc với ban Caritas xem họ có giúp được gì cho con không? 
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Tôi vui mừng khôn tả, vì quả thật không chỉ gia đình tôi, mà ngay cả những gia đình 

khác trong giáo xứ, từ việc nhỏ đến việc lớn đều được sự quan tâm thương xót từ cha 

sở đến nhà xứ. Được biết Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas Giáo Phận Xuân Lộc được tái  

thành lập vào năm 2002, do Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, Giám mục 

chánh tòa Giáo phận Xuân Lộc. Công việc của ban là: Phát huy tình yêu thương bác 

ái, liên đới không chỉ giữa các Kitô hữu nhưng là giữa mọi người trong xã hội, giúp 

đỡ cụ thể bằng vật chất và tinh thần trong các trường hợp khẩn cấp (thiên tai, bão, 

lũ...), giảm tỉ lệ người nghèo đói và bài trừ các tệ nạn xã hội, hướng dẫn những người 

thiện trí phương thức thực hiện việc bác ái tại Giáo xứ.  

Tôi chia tay Cha, giờ đây chỉ đợi câu trả lời của Cha, tôi nói với vợ mình: 

- Bà thấy không! Đối với Chúa những gì không thể thì sẽ trở thành có thể, gia 

đình mình hãy tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa.  

Tôi cùng với vợ về đến nhà, gặp con bé Lòng đang ngồi trước bàn thờ, tôi không ngạc 

nhiên trước hành động đó. Vì từ bé tôi dạy nó, trước những quyết định từ nhỏ đến lớn 

con hãy phân định trước mặt Chúa. Tôi ra hiệu cho vợ tôi hãy đi nhẹ vào để quan sát 

xem con nó như thế nào. Tôi thấy nó mở cuốn kinh thánh ra, đọc vài phút rồi hôn kinh 

thánh, tiếp theo đó nó bỏ cuốn kinh thánh xuống, bắt đầu cầm cây thánh giá lên mà 

ôm, ngồi một cách bất động. Hành động đó cũng làm cho vợ chồng tôi đánh động, 

trong lòng tôi thầm cầu nguyện: Lạy Chúa xin rộng lòng thương xót đoái nhìn gia 

đình chúng con. 

Tôi để một lát cho con bé cầu nguyện, tôi tiến tới tay của tôi đặt lên vai nó, và nói: 

- Bố biết con rất thương Bố mẹ và gia đình này! Con hãy phó đường đời của con, 

gia đình này cho Chúa, Chúa sẽ ra tay. 

Con bé quay lại, mắt đầy nước của sự cố gắng với niềm tín thác, nó nói: 

- Con sẽ cố gắng hết sức mình vì gia đình này  

Thấy con có hiếu tôi cũng vui mừng, tôi nói: 

- Con được bình an và hạnh phúc thì Bố Mẹ cũng an lòng rồi. Con nên biết điều 

này khi có bình an thì sẽ có hết mọi thứ, nhưng chưa chắc có mọi thứ sẽ có 

được bình an. Vì bình an chỉ nằm nơi Thiên Chúa. 

Tôi con bé vào lòng rồi nói tiếp: 

- Bố đã liên hệ với Cha sở để nhờ cha tìm hướng giải quyết cho con, cha sở hứa 

sẽ liên hệ với Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas để giúp con. Bởi nên con hãy yên 

tâm trong việc này. 
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Tài sản gia đình tôi chỉ còn một mãnh ruộng, cộng với ngôi nhà xập xệ. Nếu lần này lo 

cho bế Lòng đi xuất khẩu lao động, chắc có lẽ sẽ không còn tài sản nào nữa. Với số 

tiền vợ chồng tôi tìm được, chắc không đủ trang trãi cuộc sống. Nào là lo cho thằng 

Dấu đi học, gửi ít tiền cho con bé Chỉ tìm hiểu nhà dòng, cùng với bốn miệng ăn hàng 

ngày nữa. Bởi thế chính cái khổ lắm lúc nó làm cho con người đánh mất đi giá trị của 

một con người. Thật sự trong lòng tôi không muốn cho con bé Lòng đi chút nào, 

nhưng vì chữ "Tiền", mà cắn răng chịu đựng. Bởi vì khi đi sang nơi xứ lạ quê người, 

con tôi phải chịu nhiều gian nan khổ cực. Ý của con nó là hi sinh đời mình để giúp ích 

cho gia đình, tôi nhớ mãi câu nó nói với tôi: 

- Bố đã xót thương chúng con, đã nuôi nấng chúng con nên người, hãy để chúng 

con đền đáp công ơn này! 

Nuôi con ai tính tháng tính ngày, chỉ cần nhìn chúng nó hạnh phúc và bình an là bậc 

làm cha làm mẹ cũng vui lòng. Trong lúc đôi dòng suy nghĩ, tôi nghe có một tiếng 

vọng từ ngoài sân vọng vào nhà: 

- Ông Phó ơi! Cha sở nhắn ông lên nhà xứ 

Tôi vội bước ra ngoài thì đó là tiếng của ông trưởng khu, tôi cảm ơn ông ta, rồi vội lên 

nhà xứ. Tôi lần bước đi lòng nôn nao, không biết kết quả như thế nào, nếu lần này 

không được, tôi cũng vui vì có cớ để nói với con, mà nếu được lại cũng lo vì chuẩn bị 

một số tiền khá lớn.  

Tôi đến nhà xứ rõ cửa nhà cha sở, cha sở mở cửa ra, vẻ mặt của ngài rất tươi, tôi đón 

được chắc có lẻ đã được sự giúp đỡ.  Ngài nói:  

- Hôm nay ơn thánh của lòng thương xót đã đến nhà này 

Tôi mở một cười nhưng lòng đầy lo lắng, Ngài nói tiếp: 

- Tôi đã liên hệ được với Ban Caritas của giáo phận, họ đã nhận lời để giúp đỡ 

cho gia đình ông, cụ thể con bé Lòng. Tôi biết gia đình ông đầy khó khăn, nên 

đã ngỏ ý xin họ hỗ trợ gia đình ông 50% phí đi xuất khẩu.  

Tôi đứng không nổi vì niềm vui này, tay tôi cầm chặt nịch tay ngài mà rưng rưng nước 

mắt. Lúc này tôi cảm nhận tình yêu của vị mục tử dành cho đàn chiên của mình, ngài 

không chỉ biết mà còn hiểu từng hoàn cảnh gia đình của con chiên mình. Đúng như lời 

Đức Giáo Hoàng nói: “Hãy mang lấy mùi chiên”. Tôi cảm ơn ngài khôn xiết, Ngài nói 

tiếp: 

- Hãy về mà báo tin mừng này cho gia đình ông, vì tình yêu của Chúa đã dành 

cho gia đình ông.  
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Trên đường về tôi vừa vui vừa suy nghĩ, tôi là ai mà sao lại được hết ơn này đến ơn 

khác, quả thật Chúa đã thương tôi, dù tôi chả là chi đối với Ngài. Đôi chân của tôi cứ 

lần bước, cứ bước tới mà tôi chả biết bước đến khi nao và nơi nào là điểm dừng cho 

hành trình của tôi đây. Vừa về tới nhà, tôi thấy con bé đã đứng chờ sẵn trước cỗng, 

dường như nó đã đó được cha sở gọi tôi lên không ngoài việc đó. Nó vừa thấy tôi, nó 

nhào ra ngay, và hỏi: 

- Thế sao rồi bố nhờ? 

Tôi chậm rãi trả lời như lời cha sở bảo tôi: 

- Hãy mừng vui lên vì ơn thánh Chúa đã đoái thương gia đình ta 

Con bé thầm hiểu là được, nó mừng khôn xiết, ôm lấy tôi, và nói: 

- Bố ơi con hạnh phúc quá 

Tôi nói: 

- Con hãy tạ ơn Chúa đi con, vì ơn Chúa ban cho con, khiến con nhận ra ơn huệ 

của người. Nhưng con cũng phải biết điều này, có những ơn Ngài ban cho con, 

nhiều khi con không nhận ra. Dù nhận ra hay không nhận ra cũng hãy tạ ơn 

Ngài.  

Nó vừa vui mừng vừa nói: 

- Tất cả là hồng ân thưa bố! 

Tiếp theo sự vui mừng là sự hi sinh để có hạnh phúc, tôi phải liên hệ với ngân hàng để 

cầm cố mãnh ruộng còn lại của mình để lo bé Lòng. Con bé nó về Sài Gòn học hành 

để chuẩn bị một số vốn từ để có thể giao tiếp, học cách chịu đựng, và đặc biệt hơn học 

cách xa nhà.  

Không bao lâu con bé cũng đến ngày rời xa vòng tay của chúng tôi, ngày tiễn nó ra 

sân bay, mẹ nó không dám đi vì sợ không kiềm lòng được, lại làm cản trở bước đường 

của nó. Chỉ có tôi và thằng Dấu, và hai đứa em bé Lòng tiễn đưa. Trước khi vào 

phòng cách ly, tôi nắm tay con bé và nói: 

- Dù mọi hoàn cảnh hay nghịch cảnh nào, con hãy tin tưởng và phó thác vào 

lòng thương xót của Chúa. Bố mẹ và anh chị em trong gia đình luôn bên con, 

và mong con mau chóng quay trở về sum họp gia đình. 

Con bé lúc này chỉ biết gật đầu thể hiện sự lắng nghe của mình, vì nó xúc động đến 

nỗi không nói lên lời. Đôi chân của nó lần bước vào phòng cách ly. Mỗi bước chân nó 

bước đi là mỗi lần tim tôi co thắt lại, tôi tự nhủ vì đâu mà tôi phải để con tôi như vậy! 

Thế rồi cánh cửa cũng khép lại, nó được ví như cánh cửa sống trong môi trường gia 
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đình đã khép lại, để giờ đây nó phải bước vào cánh cửa mới, cánh cửa của cuộc đời. 

Thằng Dấu nó dìu tôi đi về, trên đường về tôi nói với các con của tôi: 

- Các con hãy ghi nhớ điều này, trong cuộc sống sẽ có nhiều biến cố. Có những 

việc xãy ra làm mình không ngờ trước được, lắm khi mình phải thốt lên hai từ 

“chấp nhận”. Nhưng hãy biết đều này tất cả mọi biến cố xãy ra đều có bàn tay 

của Chúa, các con hãy tập nhận biết Chúa, bằng kinh nghiệm cầu nguyện cá 

nhân của mình.  

Thời gian thấm thoát cũng qua mau, con bé Lòng đã làm được hai năm, dần quen với 

công việc cũng như môi trường sống. Nó điện thoại cho gia đình, chia sẻ về cuộc sống 

lập nghiệp xa nhà, nói lên những bất ngờ về văn hóa, ngậm ngùi đôi ba dòng nhớ 

nhà…. 

Nhờ đồng tiền mà con bé Lòng gửi về, mà tôi lo được thằng Dấu đi học đến tốt 

nghiệp. Thằng Dấu tốt nghiệp đại học loại giỏi, còn bé Chỉ vừa kết thúc giai đoạn tìm 

hiểu nhà dòng. Biến cố nối tiếp biến cố, hai quyết định làm tôi ngỡ ngàng. Trước tiên 

là thằng Dấu vừa tốt nghiệp đại học xong, tôi cứ tưởng nó sẽ tìm công việc ngay để 

làm phụ giúp gia đình. Nhưng không phải như thế, nó về nhà sau giờ kinh tối nó cầm 

chiếc hộp mà lúc trước các thầy truyền giáo giao cho nó, cùng với chiếc chìa khóa, để 

mở chiếc hộp mục tiêu nó ra. Cả nhà mở to mắt ra để nhìn vào nó, còn nó nhẹ nhàng 

mở chiếc hộp ra, nó nói: 

- Giờ đã điểm, sau thời gian suy xét, giờ đây con đủ trí khôn và tự do của mình, 

mà muốn nói với bố mẹ và các em đây một việc.  

Gia đình bình tĩnh nghe nó nói, nó nói tiếp: 

- Con không biết quyết định của con có phù hợp với gia đình hay không? Nhưng 

tâm hồn con hiện tại rất hạnh phúc và thấy bình an với quyết định này. 

Nó mở chiếc hộp ra, nó nói: 

- Nhà còn nhớ không chiếc hộp này con nhận đây cách đây bốn năm, bố cũng đã 

từng nói, nếu mình có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm theo mục tiêu đó mình sẽ 

đạt được mục tiêu đó. Giờ đây mục tiêu của con, con muốn đi tu. 

Cả nhà nhìn nó, tôi nói: 

- Nếu có mục tiêu và cố gắng đạt mục tiêu đó chắc chắn sẽ đạt được, bố ủng hộ 

tinh thần đó của con. Nhưng con hãy biết điều này, việc sức lực của mình trong 

mục tiêu theo đuổi ơn gọi, chỉ là một phần, hay nói rộng hơn đó là phạm trù 

sức nhân. Điều quan trọng đó chính là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa con 
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à. Nếu Chúa không chọn và gọi thì con cũng không được, vì quả thật ta chẳng 

bao giờ xúng đáng với an huệ của Người.  

Nó nhìn tôi, nó nói 

- Thưa bố! Con biết  

Mẹ nó vội nói: 

- Đi tu là phải hi sinh lắm con à, con có đi đến nơi hay không? Lỡ mai này không 

được thì mang tai tiếng.  

Vì thật sự, giáo xứ chúng tôi có một quan niệm vô cùng khắc nghiệt với những ai xuất 

tu. Nó trả lời: 

- Thưa mẹ, con biết mẹ thương con. Theo con thì dù là bậc sống nào đi chăng 

nữa cũng phải hi sinh. Còn có đi được hay không, hãy để ngày mai, vì không ai 

biết trước ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo. Điều quan trọng là chúng ta 

sống hiện tại này tốt, thì ngày mai sẽ tốt thôi.  

Lúc này tôi cầm tay nó, và nói: 

- Hãy yên tâm vững bước ơn gọi của mình, bố mẹ và gia đình này luôn bên con, 

và là chỗ dựa tinh thần vững chất cho con. Những lúc mệt mõi hãy quay về với 

gia đình này, về với chỗ kỷ niệm này. 

Nó gật đầu mà rung rung nước mắt, tôi hỏi nó, vậy con muốn đi dòng nào? Nó trả 

lời: 

- Dạ thưa Dòng Scalabrini 

Hai mắt mẹ nó mở ra to hơn, phản ứng và thốt lên: 

- Dòng mục vụ di dân 

Nó trả lời: 

- Dạ  

Tôi hỏi tại sao con chọn Dòng Scalabrini, nó trả lời: 

- Con muốn trở nên những người di dân cho người di dân 

Tôi nói: 

- Có thể con sẽ phải phục vụ nước ngoài, những nơi bất ổn về kinh tế hay nguy 

hiểm hơn là những nơi bất ổn về thể chế chính trị. Con đã phân định kỹ chưa? 
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Nó trả lời: 

- Dạ con đã phân định rất kỹ 

Tôi hỏi tiếp: 

- Con có thể chia sẻ với bố mẹ được không? Để bố mẹ có thể phân định tiếp con. 

Nó phản hồi: 

- Dạ được 

Tôi nói: 

- Khi phân định không dựa trên cảm xúc cá nhân, nhưng hãy lắng nghe tiếng 

Chúa qua thinh lặng. Giờ đây chúng ta hãy để ít phút lắng đọng lại, xin Chúa 

Thánh Thần hướng dẫn soi sang. 

Thế là gia đình tôi dành trải mình ra để xin Chúa giúp, vài phút lắng đọng, thằng Dấu 

bắt đầu nói: 

- Mấy năm vừa qua con đi học, ngoài việc chăm sóc của các cha dòng Donbosco. 

Con còn tham gia với ban mục vụ di dân của Tổng Giáo phận Sài Gòn, thăm 

nôm những người xa quê nhà, những người nghèo khổ, đặc biệt các anh chị em 

lương dân nghèo khổ. Con cảm nhận được tình thương giữa người với người 

phát xuất từ Thiên Chúa. Trong một lần tiếp xúc với các cha dòng Scalabrini, 

con muốn đi theo các ngài, để sống như người di dân.  

Tôi hỏi: 

- Phải chăng là cảm xúc ban đầu của con, con thấy tâm hồn mình như thế nào khi 

quyết định như thế. 

Nó trả lời: 

- Con cũng có ít lần suy nghĩ lắm khi do mình thương người nên mình vậy, con 

cũng tìm cách để quên chuyện đi tu. Con cũng tập yêu thương tình cảm nam 

nữ, con thấy tình cảm nam nữ rất đẹp nhưng không đủ cho con. Con vẫn thấy 

thiếu gì đó con mãi không hiểu, đến khi con vô tình đọc được tác phẩm “Gia 

Đình Là Mái Trường Chủng Viện Đầu Tiên” của Văn Hóa Nghệ Thuật Đất 

Mới (xin xem thêm tác phẩm “Gia Đình Là Mái Trường Chủng Viện Đầu 

Tiên” năm 2017). Sau khi đọc xong hết tác phẩm con cảm nhận bị đánh động 

rất mạnh, con thấy được hoàn cảnh của mình đâu đó trong tác phẩm, chỉ thiếu 

một phần đó là con chưa dấn thân đi tu. Chắc có lẽ bố và mẹ đây đều để tâm 

suy nghĩ, những gì mà Chúa đã thực hiện lòng thương xót đối với gia đình 

mình. Lúc nói câu này cặp mắt nó nhìn thẳng vào tôi. 
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Tôi lạnh người, vì nhờ lời nói của thằng Dấu mà tôi cảm nhận hơn lòng thương xót 

của Chúa đối với gia đình tôi. Nó nói tiếp: 

- Con luôn tâm niệm sống là cho đi chứ đâu có nhận riêng mình. Gia đình mình 

đã nhận rất nhiều thưa bố mẹ, đã đến lúc phải cho đi. Con biết bố mẹ đã rất cực 

khổ vì gia đình này, nếu con ở nhà và làm việc chắc có lẽ sẽ đỡ được phần nào 

cho gia đình mình. Nhưng dự tính của con người không thoát khỏi chương 

trình của Thiên Chúa. Con tin rằng việc con đi tu là một trong những chương 

trình của Thiên Chúa dành cho con. 

Tôi nói: 

- Hạnh phúc hay ai biết xót thương vì sẽ được Thiên Chúa thương xót, tạ ơn 

Chúa đã ban cho gia đình con có một người con như vậy. Khi bố nghe con chia 

sẻ bố thấy hạnh phúc lắm Dấu à. Bố mẹ đã khổ rất nhiều để chu toàn bổn phận 

là một người cha người mẹ, bố mẹ không bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào 

đó các con của bố mẹ đáp đền công ơn nuôi dưỡng. Thế nên con hãy an tâm và 

vững bước đi theo ơn gọi của mình, bố mẹ và các em vẫn cầu nguyện cho con 

như ban đầu con đưa chiếc hộp này. 

Lúc này mẹ nó khóc ròng rã, và nói: 

- Mẹ không muốn 

Tôi vô cùng hoãn hốt khi lời đó được cất lên, cùng lúc này các con đều hướng về vợ 

tôi, tôi hỏi: 

- Tại sao 

Vợ tôi vẫn khóc nghẹn ngào, tay vợ tôi bắt đầu nắm tay thằng Dấu rung rung mà hôn. 

Thằng Dấu đưa tay ôm mẹ nó vào lòng, nó nói: 

- Tại sao mẹ không cho con đi, mẹ thương con không? 

Vợ tôi trả lời: 

- Con là con mẹ sinh ra lẽ nào mẹ không thương con, nhưng không phải lí do từ 

con mà là…. 

Vợ tôi ấp úng không nói nên lời, tôi lấy tay vỗ nhẹ vào vai của bà, an ủi để vợ tôi nhẹ 

lòng nói ra, vợ tôi nói tiếp: 

- Mà là không chỉ một mình con đi tu mà còn con bé Chỉ nữa. 

Tôi buông tay mình ra, lúc này tôi gần như choáng ván, không tin vào những gì mình 

đang nghe, còn thằng Dấu thì thả lỏng tay mẹ nó ra mà gục đầu xuống, nước mắt bắt 
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đầu tuôn ra. Tinh thần của tôi lúc này không suy nghĩ được, vì sự việc quá bất ngờ. 

Tôi lặng xuống để xin Chúa giúp cho mình kiên vững trước những biến cố trong đời 

sống này, tôi nhìn vợ và hỏi: 

- Bé Chỉ nó nói bà khi nào? Tại sao bà không nói với tôi? 

Vợ tôi nói: 

- Nó tâm sự với tôi khi mỗi lần mẹ con tôi gặp riêng nhau, tôi dự định nói với 

ông, nhưng bé Dấu nó xin không cho tôi nói.  

Tôi hỏi tại sao?, vợ tôi trả lời: 

- Vì quyết định đi tu của nó sẽ khiến ông ngờ ngàng. 

Tôi hỏi tiếp: 

- Đi tu là một ơn đặc biệt, không phải muốn là được đâu bà à. Tôi hỏi vậy nó 

muốn sống ơn gọi dòng nào? 

Vợ tôi ngậm ngùi trả lời: 

- Dòng Cát Minh TêRêXa 

Thật sự lời vợ tôi nói không sai, tôi ngỡ ngàng vô cùng, tôi lúng túng hỏi: 

- Dòng Kín  

Vợ tôi trả lời: 

- Đúng  

Thằng Dấu nhìn tôi, tôi nhìn xung quanh các thành viên trong gia đình, thật sự giờ đây 

tôi không biết quyết định như thế nào. Tôi chợt nhớ đến một vị mà việc lớn nhỏ của 

gia đình tôi đều có ngài, đó là cha sở. Tôi nói với gia đình: 

- Việc các con đi tu là một niềm vinh hạnh cho gia đình này. Nhưng việc đi tu 

không phải là một sớm một bữa, nó rất cần sự phân định rất nhiều. Nên các con 

và bà yên tâm, việc của Chúa chắc chắn Ngài sẽ có cách thực hiện. Bà hãy liên 

lạc với nhà dòng xin cho bé Chỉ về cho tôi, để gia đình chúng ta đi lên nhà xứ 

gặp cha sở, nhờ ngài hướng dẫn.  

Sau khi gia đình tôi đã có mặt đông đủ trừ bé Lòng, tôi với vợ con lên nhà xứ gặp cha 

sở, cha rất vui mừng vì cả gia đình tôi đến thăm ngài. Ngài rất niềm nở hỏi thăm từng 

thành viên trong gia đình, hỏi thằng Dấu rất nhiều về học tập. Ngài còn bảo nó cố 

gắng đi làm để kiếm tiền nuôi dưỡng lại bố mẹ và nối dõi tôn đường nữa, vì thằng 

Dấu nó là con trai trưởng. Đối với bé Chỉ, ngài hỏi đời sống tu trì sau khi tìm hiểu, có 
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phù hợp với nó không? Ngài khen nức nở về gia đình, ngài chia sẻ thêm với chúng nó 

về sự khó nhọc của tôi và vợ tôi. Thằng Dấu và bé Chỉ nhìn nhau mà cười khúc khít, 

còn tôi thì để tìm cách trình bày với ngài. Đột nhiên ngài quay sang hỏi tôi: 

- Thế là ông Phó đã nhẹ lo phần nào rồi nhỉ? 

Tôi trả lời ngài: 

- Dạ thưa cha, đã nhẹ nhưng không nhẹ 

Ngài hỏi tại sao? Tôi trả lời  

- Không biết khi con nói ra điều này cha có ngỡ ngàng như con không! 

Ngài nói: 

- Ông Phó cứ nói: 

- Cha ơi, thằng Dấu và bé Chỉ nó đòi đi tu hết. 

Ngài nhìn thẳng vào hai đứa nó, quay sang tôi, ngài hỏi: 

- Ý ông thế nào: 

Tôi trả lời: 

- Thưa cha, ước muốn của các con, con không thể can thiệp. Nhưng con sợ 

chúng nó còn non trẻ về cách nhìn nhận ơn gọi, con e rằng. 

Ngài nói: 

- Đúng là chúng ta phải có cách nhìn nhận chính chắn trong việc ơn gọi, nhưng 

ông và các con nên hãy nhớ điều này, tất cả là do lòng thương xót của Chúa. 

Hãy tin tưởng vào đường lối của Chúa, vì đường lối của ta dẫn ta đến lối cùng.  

Cha đứng lên nắm tay tôi và vợ tôi, tôi tay sần sùi vì lam lũ bao năm, tôi và vợ cũng 

đứng lên, ngài nói: 

- Các con hãy ngắm đôi tay của bố mẹ con, chúng con có thấy gì không? 

Chúng nó ngơ ngác không biết ý cha nói gì, ngài nói tiếp: 

- Chính đôi bàn tay này, tình yêu này hôm nay đã trổ sinh hoa trái là một đàn con 

tốt đẹp, giờ đây hiến dâng cho Chúa, cho giáo hội hai đứa con của mình. Quả 

thật chỉ có tình yêu mới giúp chúng ta làm được những điều, mà ta tưởng 

chừng con người không thể làm được. 

Ngài nói tiếp: 
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- Nếu giáo hội, giáo xứ không có đôi bàn tay này, cha xác tín rằng giáo hội sẽ 

không còn tồn tại đến ngày hôm nay. Vì mỗi gia đình là một cộng đoàn thánh 

sống động của giáo hội tại thế.  

Lúc này tôi nói: 

- Thưa cha nếu không có bàn tay của giáo hội, giáo xứ và chính đôi bàn tay của 

vị mục tử này, thì sẽ không bao giờ có đôi bàn tay gia đình này ngày hôm nay.  

Ngài gật đầu với tâm thế vui mừng, cặp mắt ngài tròn se nhìn thật thánh thiện. Tôi dìu 

ngài ngồi xuống, ngài hỏi thằng Dấu: 

- Dấu à! Thế con sẽ đi tu dòng hay triều? 

Thằng Dấu nhìn tôi, tôi nói: 

- Con cứ trả lời với cha sở, vì con có quyền tự do lựa chọn.  

Thằng Dấu trả lời: 

- Dạ thưa cha, dòng Scalabrini 

Ngài bất ngờ đến mức giật cả mình, ngài hỏi một cách ngỡ ngàng: 

- Sao Dấu, con chọn dòng Scalabrini 

Thằng Dấu nhẹ nhàng trả lời: 

- Dạ đúng 

Ngài quay sang hỏi bé Chỉ luôn: 

- Còn bé Chỉ 

Bé chỉ nhanh chóng phản hồi 

- Dạ thương cha dòng Cát Minh TêRêXa 

Cha sở xoay người mạnh sang tôi hỏi: 

- Thế ông Dấu có biết chuyện hai đứa con ông đi tu những dòng này không? 

Tôi bình tâm trả lời: 

- Dạ con đã biết 

Ngài ngồi lặng im chốt lát, ngài hỏi hai đứa trẻ: 

- Tại sao con lại chọn những dòng tu mà sự hi sinh ở đó rất nhiều? 
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Thằng Dấu thay em nó nói lời ước mong của mình: 

- Cha ơi! Chỉ có một điều thúc bách anh em chúng con, đó chính là tình yêu của 

lòng thương xót. 

Cha sở nói: 

- Các con biết không ơn gọi tu trì ngày hôm nay rất hiếm, nếu không muốn nói là 

cạn kiệt. Xét về mặt chủ quan thì chính đương sự không đủ thinh lặng để nhận 

ra tiếng Chúa mời gọi. Xét về mặt khách quan thì có nhiều việc ảnh hưởng, 

trước tiên đó là hoàn cảnh sống, xã hội ngày nay đang chạy theo một lối sống 

hưởng thụ, nó đã ảnh hưởng một phần nào đến ước mơ đời dâng hiến. Tiếp 

theo đó là gia đình, vì một lí do nào đó: con một, hay gia đình nghèo khổ, hoặc 

gia đình không đủ đạo đức gây cản trở ơn gọi phát triển. Cuối cùng là gương 

mù gương xấu của giới tu sĩ và tự nguyện sống độc thân…. Tất cả các yếu tố 

đó cấu thành thực tại ngày hôm nay, thiếu ơn gọi đến múc báo động.  

Ngài thuở hơi dài, nói tiếp: 

- Khi cha nghe hai đứa con một đứa tu dòng Scalabrini và một đứa tu dòng Cát 

Minh TêRêXa, cha nói thật cha rất khâm phục các con. Chắc có lẽ các con đủ 

nhận thức khi cha nói việc này ra. Ngày hôm nay có những quan niệm đi tu là 

người đứng đầu, kẻ hầu người hạ, hay làm cha thiên hạ. Nói cách khác đi là 

chọn cho mình lối sống trái với tinh thần của phúc âm. Thế nên khi các con 

chọn những lối sống như thế, quả thật chỉ có tình yêu của lòng thương xót mới 

có thể làm được. Dấu thì truyền giáo bằng hoạt động, đời sống của những 

người di dân là phương tiện truyền giáo của con. Bé Chỉ thì chiêm niệm cầu 

nguyện, sự nài van của con để kéo ơn Chúa xuống cho nhân thế. Cha thấy rất 

hay ở đây đó là hoạt động phải có cầu nguyện, và cầu nguyện phải hướng lòng 

cho hoạt động.  

Ngài hỏi thằng Dấu và bé Chỉ với một giọng nghiêm chỉnh: 

- Các con đã suy nghĩ kỹ chưa? 

Hai đưa nó đồng thanh trả lời: 

- Dạ thưa chúng con đã suy nghĩ kỹ càng và sẵn sàng.  

Cha sở nói: 

- Đời tu là một hành trình vào đời, chứ không phải tránh đời. Nên các con đã có 

ước muốn dấn thân như vậy, cha không có quyền ngăn cản chúng con và cha 

phải có trách nhiệm hướng dẫn chúng con, vì chúng con là đàn chiên của cha.  
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Sáng hôm Chúa Nhật 2 phục sinh, cha giới thiệu thằng Dấu và bé Chỉ với cộng đoàn 

giáo xứ về việc hai cháu sẽ đi tu. Cả giáo xứ ngạc nhiên vô cùng, vì ai cũng biết gia 

đình tôi đầy những khó khăn, sẽ nhẹ hơn rất nhiều khi đàn con sẽ lớn lên để phụ giúp 

gia đình. Nhưng Chúa có chương trình của Ngài nằm trong lòng thương xót của mình. 

Cha sở nói: 

- Việc hai em Dấu và Chỉ dâng hiến đời mình để dấn thân theo Chúa Kitô, là một 

niềm vinh dự và vui mừng cho giáo xứ chúng ta. Chắc hẵn cộng đoàn cũng biết 

hoàn cảnh gia đình của các em, rất khó khăn, mà giờ đây ông bà Phó đã can đảm 

dâng hiến con mình cho Chúa và giáo hội. Từ đó tôi thấy rằng chính tình yêu và 

lòng thương xót, mới đủ sức thúc đẩy gia đình ông phó mới dâng hiến như vậy, vì 

gia đình ông Phó đã nhận ra và nhận lấy lòng xót thương của Thiên Chúa tình yêu. 

Thế là thằng Dấu và bé Chỉ chìa lìa chúng tôi bước theo ơn gọi của mình, chúng tôi rất 

nhớ chúng nó, nhưng chỉ biết cầu nguyện cho nó sống trọn vẹn ơn gọi của mình. Nhìn 

lại một chặng đường tôi thấy quả thật nếu không có bàn tay của Thiên Chúa, chắc 

chắn gia đình tôi sẽ không được hồng phúc này.  
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CHƯƠNG 3: TRÁI CẤM TRONG ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN 

Hành trình của đời sống gia đình nếu không sóng gió thử thách thì chắc chắn không 

phải gia đình. Nó được ví như dòng biển có lúc lặn nhưng cũng có lúc rầm rộ. Nếu nói 

theo ngôn ngữ nhà đạo thì lắm khi cũng êm đềm hạnh phúc, nhưng cũng có lúc gặp 

thử thách, bởi những cám dỗ, ví như trái cấm trong đời sống hôn nhân.  

3.1. DI DÂN - GIA ĐÌNH – SỐNG THỬ 

Sau khi thằng Dấu và bé Chỉ đi tu, nhà tôi chỉ còn bé Thương và thằng Xót, với số tiền 

bé Lòng nó gởi về ngày càng làm cho gia đình tôi đỡ túng quẫn hơn, vừa lo cho hai 

đứa ở nhà cũng như có một khoản dư chút ít. Từ những khoản dư giả đó nó làm cho 

nhà tôi bắt đầu bước vào đường tội lỗi.  

Năm đó con bé Thương lên thành phố học đại học, do thời gian trước nó đã khổ nhiều, 

nên sau này khấm khá hơn trước tôi cũng muốn bù đắp phần nào cho con, nhưng 

thương con không đúng chỗ và thời gian, nhiều khi ngẫm lại thấy hối hận và phải trả 

giá.  

Quả thật việc nó rời xa vòng tay của gia đình, là một ván cờ đánh đố. Tôi nghĩ con 

mình đã lớn nó cần bay rộng hơn, thoát khỏi cái gì quen thuộc để tiếp nhận những cái 

mới. Nhưng do không quan tâm đủ khiến ván cờ đánh đố của tôi đã bị úp ngược, kẻ 

thất bại thuộc về tôi. 

Việc được tỏa hiện khi tôi bất chợt lên thăm nó. Hôm đó bà vợ tôi thấy khó chịu trong 

người kéo dài trong nhiều ngày, tôi đưa vợ mình lên thành phố khám bệnh, sau khi 

khám xong, tôi nói vợ mình: 

- Bà ơi! Mình ghé chốc lát thăm bé Thương, nhưng không báo nó trước để nó bất 

ngờ. 

Vợ tôi đồng ý, thế là vợ chồng tôi chạy đến nơi con mình ở trọ, nhưng đến nói không 

thấy nó ở phòng, tôi tưởng nó đang đi học. Tôi và vợ đứng chờ đợi con mình về, tay 

của mẹ nó đang cầm một lốc sữa, vài quả trứng, cùng với vài thứ dụng cụ gia đình, tuy 

mẹ nó rất mệt nhưng cũng gán đi mua cho nó. Đứng được tí, bà chủ trọ lại hỏi: 

- Anh chị tìm ai? 

Tôi nói: 

- Dạ thưa chị chúng tôi là ba mẹ con bé Thương, chúng tôi lên thăm nó. 

Bà chủ trọ cười và nói: 

- Anh chị chưa biết gì sao? 
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Vợ tôi hỏi có chuyện gì hả chị, chủ trọ nói: 

- Con bé Thương của anh chị đã dọn trọ được vài tháng nay rồi 

Tôi hỏi tại sao vậy chị? Sao vợ chồng tôi không biết gì? Chủ trọ nói: 

- Chính tôi mời nó ra khỏi nhà trọ này, nó hay tổ chức nhậu nhẹt về đêm khuya 

gây mất trật tự. 

Lúc này tôi choáng ván không tin vào những gì mình đang nghe, bà chủ trọ nói: 

- Anh chị có hay gọi nói chuyện với con mình không? 

Tôi nói: 

- Dạo này cũng ít lắm chị, vì vợ chồng tôi lo làm ăn, chỉ gửi tiền cho nó để trang 

trãi thôi.  

Tôi nói điều này anh chị đừng buồn tôi, tôi nói chị cứ nói, bà chủ trọ nói: 

-  Làm cha làm mẹ ai không thương con, nhưng phải biết thương đúng chỗ và 

đúng thời điểm, mình không chỉ cho nó tiền bạc mà còn cho nó nhân đức nữa. 

Tránh người ta nói mình không biết làm cha làm mẹ. 

Nghe câu nói của bà chủ trọ lòng tôi như xé ra làm hai, phải chăng chính tiền bạc và 

thời gian sẽ làm cho mình tha hóa đi. Trong giây phút đó tôi chỉ biết còn cách tìm con 

mình thôi, tôi hỏi: 

- Dạ thưa chị, chị có biết nó đã ở trọ chỗ nào không? 

Bà chủ trọ trả lời: 

- Nghe đâu nó dọn vào ở chung với bạn trai nó ngay nhà trọ đường đối diện 

Vợ tôi rơi nước mắt vì giận con, tôi nhanh chóng đưa vợ mình sang nhà trọ bé 

Thương, trên đường đi tôi cảm thấy rất nóng giận, vì cớ sao con tôi trở nên như thế, 

nhưng trách mình nhiều hơn, vì thật sự tôi chưa xứng đáng là người cha. Vợ chồng tôi 

cũng lần mò đến ngay phòng bé Thương. Chao ôi! Một hình ảnh làm tôi suy sụp tinh 

thần, con bé Thương đang ngồi nhậu chung đám bạn với vẻ bề ngoài đầy hình xăm, 

đứa này ôm đứa kia, la lối um xum. Mẹ nó không đứng nổi nữa rồi, mẹ nó ngã ngang 

ra, đồ mà mẹ nó mua cho nó cũng rớt xuống, mấy quả trứng vỡ ra tứ tung, tôi nhanh 

tay ôm mẹ nó. Chúng nó thấy vậy cũng chạy ra tiếp tôi một tay, sau khi dọn dẹp hết, 

tôi mời chúng bạn của nó ra về để gia đình tôi nói chuyện. Bé Thương nó có vẻ đang 

say, nên tôi bảo: 

- Con đi ngủ đi, nào tĩnh bố mới nói chuyện với con. 
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Con bé lặng lẽ vào phòng ngủ, mẹ nó thì nằm đó không nói nên lời, tôi nhìn xung 

quanh ngoài đồ nó ra còn có một số đồ của người nam, tập sách của nó học thì rách ra 

từng mãnh, cái tủ tôi mua cho nó để đựng sách vở học tập nó không để sách mà nó để 

rượu. Tôi bước vào nhà vệ sinh quan sát xung quanh tôi thấy vài cái bao cao su đã 

được sử dụng, nhìn lên chỗ tủ thuốc mà tôi trang bị cho nó khi nó bệnh có thể sử 

dụng, tôi thấy vĩ thuốc ngừa thai. Tôi gom lại những gì không thuộc về gia đình tôi 

vào một cái bọc đen, rồi đặt nó ngay giữa nhà.  

Tôi ngồi thơ thẩn nhìn nó ngủ và mẹ nó, tôi nhớ lại ngày xưa nó còn ở với tôi, nó hay 

nhảy vào lòng tôi, còn nói nữa không lập gia đình để ở vậy nuôi vợ tôi nữa chứ, nhớ 

lại mà đau trong lòng. Nó đã thức dậy, tâm lí mẹ nó cũng nhẹ hơn, nó ngồi trước mặt 

vợ tôi với vẻ mặt đầy buồn tủi, còn mẹ nó cứ nhìn nó mà khóc không nên lời. Tôi hỏi 

nó:  

- Tại sao vậy con? 

Nó ngồi im lặng, không nói điều gì, tôi lại hỏi: 

- Tại sao vậy Lòng? 

Nó vần ngồi yên, lúc này nước mắt nó từ từ nhỏ lệ, tôi lại hỏi: 

- Tại sao? 

Nó trả lời: 

- Con xin lỗi bố mẹ 

Tôi nói: 

- Con hãy xin lỗi bản thân con trước đã, vì con đã tha hóa. 

Tôi hỏi nó tại sao con lại trở nên như vậy? Nó trả lời: 

- Từ ngày con lên đây học, con thấy hụt hẫng lắm bố à. Con không dám gọi điện 

thoại cho bố mẹ nhiều vì sợ làm phiền. Con tiếp xúc với nhiều người khác 

nhau, con thấy chơi vơi, nên con mới trở nên như vậy.  

Tôi nói: 

- Bố hiểu. 

Tôi hỏi: 

- Con có hay cầu nguyện không? 

Nó trả lời: 
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- Dạ ngày càng ít đi bố à, ban đầu con học nhiều nên cũng ít cầu nguyện, không 

siêng nâng đi lễ như trước ở với bố mẹ. Rồi dần dần con xa đà việc học, con bỏ 

việc cầu nguyện tham dự thánh lễ. Con nhớ lúc trước còn ở quê con còn có 

tham dự các hội đoàn của giới trẻ, giúp ích cho con rất nhiều. Nhưng lên đây 

nhà thờ khác, con chỉ đi lễ rồi về không hòa nhập được với cộng đoàn, còn dần 

dần xa cách.  

Tôi thật sự rất giận khi chứng kiến con mình như vậy, nhưng sau khi nghe nó trình 

bày tôi thấy thương nó nhiều hơn và trách mình không biết chăm sóc con mình. 

Nhưng tôi nhớ lại lời bà chủ trọ nói, phải thương đúng chỗ và đúng thời gian. Tôi nói: 

- Bố biết thân con là con gái nên con cũng phần nào yếu đuối, nhưng con hãy 

suy nghĩ lại những gì con đã làm, con có thấy thân mình mang đầy tội lỗi 

không? Con có nhận ra rằng con có lỗi với bố mẹ không?  

Tôi chỉ ra những mãnh vụn của quả trứng, tôi nói: 

- Con thấy những mãnh vụn của quả trứng không? Mẹ con đã cất công mua nó 

đó, tuy mẹ rất mệt vì bệnh. Từ đó con thấy con giống như những quả trứng, rất 

dễ vỡ nếu không giữ vững và khi nó vỡ ra rồi thì không thể gắn lại. Cuộc đời 

của con cũng thể hãy biết giữ vững, kẻo vỡ tan cuộc đời và cuộc đời của con đã 

vỡ. 

Tôi đưa một cái bọc đen ra, và nói: 

- Bố rất ngỡ ngàng khi phát hiện ra những việc này, ai dạy con những hành động 

như thế này? 

Nó lặng im không trả lời, vì nó thừa biết trong bọc đó đựng gì. Tôi nói: 

- Thiên Chúa ban cho con thân xác rất đẹp vì đó kiệt tác của Thiên Chúa, con 

cũng nên nhớ lại điều con đã biết đó, thân xác của con là đền thờ Chúa Thánh 

Thần, hãy sống xứng đáng những gì mình được ban tặng. Những phương pháp 

này điều đi trái ngược với luật của Chúa và giáo hội, bố cực kì lên án những 

hành động như thế này. 

Tôi nắm tay nó lên, nó ngước lên nhìn tôi, cặp mắt bố con tôi nhìn nhau, tôi nói: 

- Nếu ngày xưa bố mẹ có những hành động như thế này, bố cam đoan và chắc 

chắn với con một điều sẽ không có bé Thương ngày hôm nay. Con nên biết tính 

dục con người do Thiên Chúa ban rất cao quý, vì nó sẽ là công cụ chương trình 

sáng tạo của Thiên Chúa còn dở dang. Mỗi lần việc giao hợp diễn ra phải dựa 

trên hai tiêu chí: Yêu Thương và Truyền Sinh. Nếu không dựa trên hai tiêu chí 

này chỉ là ngụy biện cho dục tính của mình.  
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Sau khi nghe câu: “không có bé Thương ngày hôm nay”, nó bắt đầu rơi nước mắt 

nhiều hơn, hết câu nói của tôi nó nói: 

- Bố ơi cứu con!  

Tôi nhìn nó mặt của nó, có vẻ vừa trở về sau cuộc phiêu lưu không lối thoát, tôi hỏi: 

- Các con đã quen nhau và ăn ở với nhau bao lâu rồi? 

Nó trả lời: 

- Dạ chúng con quen nhau được năm tháng và ở với nhau được ba tháng. 

Nghe câu này lòng tôi nhói lên từng cơn, tôi thấy sao giới trẻ ngày nay sao lại như 

vậy, xem việc ăn ở với nhau như một cuộc chơi. Tôi hỏi: 

- Con quan niệm việc sống thử như thế nào? 

Nó trả lời:  

- Theo con việc sống thử là một cơ hội để chúng con tìm hiểu nhau. 

Tôi nói: 

- Chỉ là một việc tìm hiểu mà con chấp nhận đánh đổi như thế sao? 

Tôi nói tiếp: 

- Con điện thoại cho bạn con qua đây gặp bố. 

Tôi nhận thấy nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên chính là những yếu điểm tồn tại 

ngay trên bản thân của con tôi. Đó là sự yếu kém về giáo lý, sự thiếu hiểu biết về giá 

trị cao cả của tính dục và thân xác con người, vốn là hình ảnh của Thiên Chúa. Việc 

xa rời các thực hành đạo đức (Thánh Lễ, giờ kinh, các sinh hoạt tôn giáo…), làm cho 

tâm hồn nó khô khan, nguội lạnh, dẫn tới những tư tưởng và hành động tội lỗi. Cuộc 

sống thiếu thốn tình cảm (gia đình, quê hương, xứ, họ…), cùng với điều kiện sống tập 

trung, dễ gặp gỡ; môi trường có nhiều yếu tố dung tục (sách vở, báo chí, internet, 

phim ảnh…); xã hội tự do tình dục, mãi dâm phổ biến, sự lơi lỏng trong việc quản lý 

xã hội; cùng với trào lưu dễ dãi trong quan hệ tình dục của giới trẻ ngày nay… tất cả 

như tạo thêm “sức mạnh” cho nó trở thành những “con thiêu thân” lao vào con đường 

hưởng thụ. Bên cạnh đó, sự thiếu trách nhiệm của những người liên quan cũng góp 

phần làm cho nó liều mình “sống thử” dù biết là sai. Sự thiếu quan tâm của tôi, gia 

đình, giáo xứ làm cho nó cảm thấy thiếu thốn về tình cảm, cảm thấy được thoát khỏi 

ràng buộc gia đình nên tự do hành động để bù trừ. 
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3.2. VĂN HÓA – ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN 

Chốc lát bạn bé Thương nó cũng qua, nó tên là Thế, cũng vừa tốt nghiệp ngành y, 

tướng nó cao to và ăn nói cũng lịch sự. Nó chào tôi: 

-  Con chào bác. 

Tôi mời nó ngồi xuống, rồi hỏi về hoàn cảnh gia đình nó, công việc nó, nó trả lời với 

vẻ mặt sợ sệt, vì nó biết tôi đã biết mọi việc: 

- Dạ thưa bác, con là con trai một của gia đình, hiện tại con vừa tốt nghiệp và 

con sẽ bắt đầu đi làm vào tháng tới.  

Tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi hỏi: 

- Con biết con đã gây ra chuyện gì không? 

Nó lắp bắp trả lời: 

- Dạ biết  

Tôi lại hỏi tiếp: 

- Vậy con tính sao? 

Nó trả lời: 

- Bình thường thôi bác 

Tôi nhìn nó, với giọng lớn tôi nói: 

- Chuyện như thế mà chú bảo bình thường à? 

Bà vợ tôi nắm tay tôi lại, con bé Thương hết cả hồn, còn nó ngồi im lặng, tôi nói tiếp: 

- Trước tiên tôi khẳng định với cậu, cậu đừng bình thường hóa và ru ngủ lương 

tâm của mình. Cậu đường đường là giới tri thức trong xã hội, là một bác sĩ 

tương lai, thế mà cậu lại có tư tưởng như thế, ai dạy cho cậu cái đó? 

Nó ngồi im lặng, nhìn vào cặp mắt nó, tôi cảm nhận được nó muốn nói một điều gì đó, 

tôi nói: 

- Cậu nói đi, tôi nghe 

Nó ngỏ lời 

- Việc ngày nay các bạn trẻ sống thử với nhau rất bình thường thưa bác, tư tưởng 

ngày nay khác với tư tưởng bác, vì sống thử sẽ giúp cho mình tìm kiếm bạn đời 

tốt hơn. 
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Tôi nói: 

- Bản sắc văn hóa dân tộc ta từ xưa đến nay, nếu đứng trên khía cạnh xét về 

phong tục truyền thống, thuần phong mỹ tục của Việt Nam thì “sống thử” là 

một lối sống không phù hợp trái với giá trị văn hóa. Tôi biết với khi xã hội phát 

triển thì những giá trị văn hóa sẽ biến đổi và lắm khi giá trị còn bị đảo ngược, 

“sống thử” là minh chứng cho sự đảo ngược đó.  

Tôi nhìn cậu ta, tôi nói: 

- Cậu biết hệ lụy của việc sống thử không? Trước tiên là việc học hành sa sút , 

lừa cha dối mẹ, sẽ dễ dàng bỏ nhau bởi không có tính ràng buộc, và nếu lấy 

nhau chỉ là gượng ép, hôn nhân không hạnh phúc. Tiếp theo là một khi chấp 

nhận sống thử người nữ lúc nào cũng là người thiệt thòi nhất, dẫn đến phá thai 

hay tự tử vì bị cú sốc tâm lí quá nặng. Cuối cùng di chứng tâm lí, trả giá quá 

đắc cho những hành động thiếu ý chí của mình. Bởi vậy dù là truyền thống hay 

hiện đại, hãy để ý đến hệ lụy ảnh hưởng đến mức nào thì cậu sẽ biết sự thay đổi 

văn hóa đó có phù hợp hay không? 

Thằng bé ngồi im lặng, tôi nói tiếp: 

- Giả sử như gia đình cậu biết tình trạng của cậu và con tôi như thế này, thì gia 

đình cậu sẽ xử lí ra sao? Liệu gia đình cậu có chấp nhận cho cậu lấy con tôi hay 

không? Nếu chấp nhận thì có tôn trọng con tôi hay không? Còn không chấp 

nhận thì con tôi ai là người chấp nhận cho nó đây?  

Thằng bé trả lời: 

- Dạ thưa bác! Con cởi được chiếc áo này, thì con sẽ mặc được cho Thương 

chiếc áo cưới.  

Tôi nói: 

- Việc lấy nhau để trở thành vợ chồng với nhau không phải một ngày một bữa là 

xong, mà nó là một quá trình suy xét rất kỹ càng. Với lại cậu nên nhớ một điều 

này, gia đình tôi là gia đình công giáo, gia đình đối với chúng tôi rất quan 

trọng. Nó không phải là một cuộc hôn nhân thuần túy giữa người nam và người 

nữ kết hợp, mà nó còn là một bí tích thánh, thế nên bất khả phân ly. Tôi nhờ 

cậu liên lạc với gia đình cậu dùm tôi để tôi có thể tiếp xúc đối thoại về tình 

trạng này. 

Thằng bé lặng lẽ trả lời: 
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- Dạ 

Tôi nói với nó: 

- Tôi không bao giờ ghét cậu đâu, tôi nói cho cậu hiểu và nhận ra những gì cậu 

và con gái tôi đang làm.  

Tôi nhanh chóng sắp xếp công việc và đưa con bé Thương về nhà, để chờ đón gia đình 

bên thằng Thế sang để trao đổi. Vợ tôi suy sụp tinh thần hẵn, còn bé Thương buồn bã 

suốt ngày, có lẽ nó đã hiểu được phần nào lỗi của nó. Tôi có liên hệ với thằng Dấu để 

xem nó ý kiến như thế nào. Sau khi nói với nó hết mọi việc, thằng Dấu nói: 

- Bố ơi! Cầu nguyện nhiều hơn nhé, mọi việc nào điều có cách giải quyết, con tin 

vào lòng thương xót Chúa. Mà bố à! Bố đừng la con bé Thương nhiều nhé, vì 

xã hội ngày hôm nay dễ khiến con người mình ra như thế. Vấn đề di dân ngày 

hôm nay đang diễn ra gây gất lắm, nó phá tan văn hóa, gây ngờ vực về gia 

đình, thế nên cá nhân những người di dân rất cần gia đình nâng nỡ. 

Tôi nói: 

- Bố biết khi sự việc xãy ra một phần cũng do bố và gia đình mình, nếu gia đình 

mình quan tâm tí chắc có lẽ sự việc hôm nay không đến nông nổi này.  

Cuộc hẹn nào rồi cũng phải tới, bố mẹ của thằng Thế cũng sang gặp gia đình tôi. Đi 

với thằng Thế có bố mẹ nó và bà nội của nó, còn gia đình tôi chỉ có hai vợ chồng tôi 

và con bé Thương. Tôi mời gia đình thằng Thế ngồi, ngót vài ly chè mời, bố thằng 

Thế chào gia đình tôi, giới thiệu ông ta tên là Nhân và bà vợ tên Giang, rồi chúng tôi 

trao đổi với nhau. Tôi trình bày hết quan điểm của tôi cũng như diễn biến sự việc cho 

hai ông bà kia nghe. Vẻ mặt của ông Nhân có vẻ lịch sự biết chuyện, rất từ tốn trong 

lời nói, vợ ông ta có vẻ khó khăn nói chuyện không hở hàm răng, còn bà nội thằng 

Thế rất nghiêm chỉnh từ cách ăn mặc đến lời nói. Tôi bắt đầu lo lắng cho bé Thương, 

nữa về làm dâu nhà này rồi sẽ ra sao. Ông Nhân lên tiếng nói: 

- Sự việc xãy ra như vậy gia đình tôi cũng thấy có lỗi lắm, do chúng nhỏ nó 

không hiểu chuyện nên mới xãy ra cớ sự như thế này, thật lòng cho tôi thay 

mặt gia đình xin lỗi gia đình ông. 

Tôi hồi đáp: 

- Khi sự việc xãy ra không phải từ một phía mà từ hai phía, do tôi không biết dạy 

con gái mình nên nó mới trở nên như thế. Thế nên ông không cần phải xin lỗi 

đâu, vì chúng ta đều có lỗi với nhau. 

Bà Giang lên tiếng: 
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- Vậy ông Phó tính như thế nào? 

Tôi chưa kịp phản hồi, thì ông Nhân lên tiếng: 

- Phải cưới con người ta chứ tính sao? 

Tội vội nói: 

- Ý kiến của bà Giang ra sao tôi không biết, còn việc ông Nhân đề nghị cưới con 

gái tôi, tôi không ủng hộ cũng không cản trở. 

Có vẻ gia đình ông Nhân rất ngạc nhiên khi tôi nói như thế, bà nội của thằng Thế liền 

hỏi tôi: 

- Sao ông lại nói thế? 

Tôi liền trả lời: 

- Việc hôn nhân của chúng nó, chính chúng nó quyết định vì chúng nó có quyền 

tự do, bậc làm cha làm mẹ chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn, còn đồng ý hay không 

là của chúng nó.  

Bà Giang nói tiếp: 

- Tôi rất khâm phục về cách nhìn nhận của ông, nhưng có điều tôi muôn nói với 

ông Phó đây: Thằng Thế là con một trong gia đình vừa là cháu đức tôn của 

dòng họ tôi, thế nên tôi không thể lấy một đứa con dâu mà không được nguyên 

vẹn như vậy? 

Nghe câu này tôi thật sự rất tức và giận con gái mình vì sao nó lại khờ như thế, giờ 

đây phải nhận lại lời mĩa mai như thế này. Tôi quay sang bé Thương nó đã đứng 

không nổi từ lúc nào, nó ngồi bẹp xuống bàn nói chuyện, hai hang mi nó đã rớm nước. 

Còn thằng Thế thì như người mất hồn, bần thần không biết giải quyết như thế nào? 

Ông Nhân nói: 

- Tôi sẽ là người đứng ra cưới con bé Lòng.  

Ông ta quay sang bà vợ mình và nói: 

- Giả sử bà có một đứa con gái mà bị người con trai khác “ăn cơm trước kẽn” và 

bị gia đình đó hất hủi thì bà sẽ như thế nào? Tôi biết bà là người của thuần 

phong mỹ tục, nhưng hãy thay đổi một tí đi, vì tình yêu giữa người với người.  

Bà Giang nói: 



36 
 

- Cưới thì tôi có thể cưới, nhưng dứt khoác con Thương không được rước dâu 

chính thức vào cửa nhà chính của tôi và tuyệt đối tôi đồng ý cho thằng Thế theo 

đạo của ông. 

Tôi nói: 

- Thưa bà Giang, từ nãy giờ tôi chưa nói gì đến việc cưới hỏi hay đề nghị gì, 

dường như tôi thấy rằng bà rất khó chịu khi sự việc xãy ra và không muốn cưới 

con gái tôi. Tôi xin nhắc lại với bà hãy để chúng nó tự do ưng thuận, đừng áp 

lực lên chúng nó. Tôi cũng xin nói thẳng với bà, gia đình bà có thể không cưới 

con Thương, còn nếu cưới nó về thì hãy cưới nó với quyền mà một người phụ 

nữ được quyền hưởng.  

Vợ tôi nhìn tôi với cặp mắt của sự lo lắng, tôi biết được vợ tôi muôn nói: “Nếu thằng 

Thế không lấy nó rồi ai sẽ lấy nó, về sau nó sẽ khổ”. Tôi nói với vợ mình: 

- Em yên tâm! Thà con Thương khổ bây giờ, chứ đừng để về sau mà đánh mất 

đức tin. 

Vì tôi biết khả năng rất cao nếu khi con Thương về làm dâu nhà này sẽ rất khó khi 

sống đúc tin của mình. Ông Nhân hiểu được ý tôi, ông ta nói: 

- Tôi đồng ý với ý kiến của ông Phó đây, tôi và gia đình tôi hoàn toàn để thằng 

Thế và bé Thương nhà ông tự do ưng thuận. Tôi cũng xin nói thêm nếu chúng 

nó quyết định tiến tới hôn nhân, thì tôi sẽ tổ chức lễ cưới đàng hoàng để tránh 

lời ra tiến vào. Còn việc thằng Thế nó theo đạo hay không tôi không có ý kiến, 

hãy để cho nó quyết định.  

Tôi không phản hồi lời ông Nhân nói, vì tôi biết ông ta là người hiểu biết chuyện. tôi 

hỏi thẳng bà Giang: 

- Tại sao bà Giang đây không đồng ý cho thằng Thế theo đạo? 

Bà Giang trả lời: 

- Chỉ có một lí do duy nhất, nó là con một và là cháu đứt tôn nên việc thờ cúng 

tổ tiên nên nó phải việc cần giữ và đảm nhận sau này. Nếu nó theo đạo ông việc 

thờ cúng sẽ không còn nữa, giá trị truyền thống gia đình chúng tôi bị đánh mất.  

Tôi liền hiểu rằng bà Giang có sự hiểu lầm về việc này, tôi nói: 

- Việc tôn kính tổ tiên đó là một nét truyền thống rất tốt đẹp của người dân Việt 

của chúng ta, không thể phủ nhận được. Những người công giáo chúng tôi 

không phá hủy truyền thống đó, nhưng còn làm cho nó thần thiêng hơn. Tôi xin 

nói thêm cho bà Giang biết, chúng tôi không chỉ có việc thờ cúng tổ tiên khi 
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mất, mà chúng tôi còn phải sống chữ hiếu khi các bậc còn sống. Nhưng mỗi 

người mỗi cách và mỗi tôn giáo có những hình thức khác nhau để tỏ hiện long 

tôn kính tổ tiên, chúng tôi không chê bai hay phỉ báng cách thờ cúng tổ truyền 

thống của bà.  

Bà Giang có vẻ xuống thái độ với gia đình tôi, tôi nói tiếp: 

- Còn việc thằng Thế có theo đạo hay không tôi không ép buộc, điều tôi quan 

tâm làm sao để bảo tồn đức tin cho con bé Lòng nhà tôi. Tôi cũng nói thêm cho 

ông bà biết, chúng tôi không bao giờ ép buộc bất cứ ai phải từ bỏ tôn giáo của 

mình để gia nhập đạo Công giáo. Chúng tôi làm như thế, không những bởi vì 

Giáo hội muốn tôn trọng tự do của tôn giáo khác, mà giáo hội công giáo cũng 

muốn xác quyết về những giá trị tôn giáo của mình rằng: Các tín đồ của những 

tôn giáo khác vẫn có thể được cứu rỗi. Bởi thế giáo hội luôn tôn trọng những 

giá trị mà tôn giáo khác mang lại. Tuy nhiên, dù sống trong hoàn cảnh nào, môi 

trường có thích hợp hay không, mỗi người chúng tôi không bao giờ sao lãng 

việc sống lời Chúa và rao giảng lời Người.  

Ông Nhân nói với giọng nhẹ nhàng: 

- Vậy theo ông thì gia đình tôi phải làm gì? 

Tôi nói: 

- Hãy để tụi nhỏ quyết định 

Ông Nhân quay sang thằng Thế hỏi: 

- Thế ý con sao? 

Thằng Thế lắp bắp trả lời: 

- Dạ con đồng ý lấy Lòng. 

Tôi nói: 

- Việc con lấy con bác hay không bác không ép con, nhưng giờ con hãy tham gia 

lớp học giáo lý tân tòng và hôn nhân. Khi tham gia lớp này con có quyền tìm 

hiểu một cách kỹ lưỡng, rồi hãy trả lời quyết định hay không? 

Chia tay gia đình ông Nhân trong niềm tôn trọng đối thoại lắng nghe nhau, tôi cũng 

thấy nhẹ lòng vì ông Nhân là người biết chuyện, chắc chắn là người cột trụ của gia 

đình ông sẽ có những quyết định đúng đắn hơn. 

3.3. CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TRẺ BƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH 
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Hôm đó tôi dẫn thằng Thế và gia đình ông Nhân đến gặp cha sở, tôi trình bày tất cả sự 

việc của gia đình tôi, cha sở có vẻ thất vọng lắm, vì dù gì gia đình tôi đã dâng hiến hai 

đứa con cho giáo hội, nên trở thành điểm son cho các thành viên tại giáo xứ nhìn vào, 

giờ sự việc xãy ra như thế này cũng là một gương mù gương xấu. cha sở nói: 

- Việc này xãy ra là một chuyện không tốt đẹp gì, vì thế hãy im lặng mà sửa đổi. 

Cha sở quay sang tôi hỏi: 

- Sao để con mình trở nên như thế? Trách nhiệm ông nằm ở đâu? 

Tôi ngồi lặng im vì nhận thấy trách nhiệm của mình quá thiếu, nếu mình quan tâm và 

đồng cảm xíu chắc không xãy ra biến cố này. Tôi nói: 

- Dạ thưa Cha, con đã sai. 

Bé Lòng nó nhìn tôi, tôi nhìn nó với cặp mắt vị tha của người cha, tôi nói với cha sở: 

- Thưa Cha nay con dẫn Thế đến đây để trình với Cha, xin cho Thế nó học giáo 

lý tân tòng và hôn nhân để tìm hiểu đạo. 

Cha sở quay gia đình ông Nhân hỏi: 

- Gia đình ông có tự nguyện để cho thằng Thế học giáo lý không?  

Ông nhận trả lời: 

- Thưa linh mục chúng tôi đồng ý. 

 Bà Giang nói: 

- Nhưng đừng ép con tôi vào đạo. 

Ông Nhân quay sang nhìn bà ta với cặp mắt tức tối, vì thật sự bà ta rất ngoan cố trong 

nhận thức của mình, ông Nhân nói: 

- Thưa Linh mục, tôi được nghe về mục đích học giáo lý từ ông Phó, nên tôi 

đồng ý cho con trai tôi học hỏi. 

Cha sở nói: 

- Mỗi người sinh ra đều có quyền tự do, và phải có trách nhiệm trước quyết định 

của mình. Tôi muốn nghe anh Thế đây, anh có tự do để học hỏi giáo lý không? 

Thế nó nói: 

- Dạ con hoàn toàn tự do  

Cha sở nói: 
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- Bà Giang và gia đình bà yên tâm, giáo hội tôi không ép ai vào đạo cả. Anh Thế 

sẽ do chính tôi dạy giáo lý, sau khi việc học hỏi xong anh ta có quyền quyết 

định. Nhưng nếu bên chúng tôi đã không áp đặt anh ta theo đạo, thì cũng xin 

gia đình ông bà đây đừng gây cớ lên anh Thế để không học hỏi được.  

Tôi hết sức vui mừng, với kinh nghiệm mục vụ cho người trẻ của cha sở, sẽ làm thằng 

Thế hiểu hơn giá trị nó sẽ đảm nhận. Cuộc nói chuyện tuy diễn ra khá căng thẳng, 

nhưng tôi yên tâm hơn vì có tấm lòng mục tử luôn bao bọc gia đình tôi.  

Ngoài các giáo ly căn bản, Thế nó còn hiểu rõ và trân trọng tính thiêng thánh cũng 

như sự cao quý của Bí tích hôn nhân, đồng thời cũng thấy được gia đình là nền tảng 

của xã hội và Giáo hội. Gia đình là chỗ dựa, là mái ấm yêu thương, là nơi đào luyện 

nhân cách và giúp phát triển hài hòa và quân bình cho mỗi con người… nên phải ra 

sức bảo vệ mối dây hôn phối của vợ chồng và gìn giữ sự bền vững của các gia đình. 

Sau khi thằng thế học xong chương trình giáo lý tân tòng và hôn nhân, cha sở nhắn 

với nó: 

- Con đã được học, hiểu và cảm nhận một phần nào đó về đạo Chúa, riêng đời 

sống hôn nhân gia đình công giáo con hãy nhớ những điều này: thứ nhất hôn 

nhân Công giáo là một ơn gọi trong chương trình của Thiên Chúa, thế nên hãy 

khám phá phẩm giá và vẻ đẹp của hôn nhân, ý nghĩa sâu xa của tính dục, trách 

nhiệm xây dựng gia đình mới. Tiếp theo với bí tích Hôn phối, giúp cho các con 

đón nhận bí tích cách xứng đáng và có khởi đầu vững chắc trong đời sống gia 

đình. Bí tích Hôn phối không phải là một giao ước xã hội rỗng tuếch hay chỉ là 

dấu chỉ bên ngoài của một cam kết nào đó. Mà là một ân sủng được ban để 

giúp vợ chồng nên thánh đồng thời giúp các con hiểu được ý nghĩa sâu xa của 

từng lới nói, cử chỉ trong việc đời sống gia đình. Cuối cùng con nên biết hội 

thánh là gia đình của mọi gia đình, thế nên không ngừng phong phú nhờ đời 

sống của hội thánh tại gia(hôn nhân). 

Cha sở hẹn gia đình tôi và gia đình ông Nhân để lên gặp để có quyết định chính thức, 

tôi không biết quyết định của thằng Thế ra sao. Ông Nhân cảm ơn cha sở, mắt của 

thằng Thế có vẻ bị thâm quần đi, có lẽ nó suy nghĩ rất nhiều đến mất ngủ. Cha sở hỏi: 

- Sau khi tìm hiểu và suy nghĩ chắc chắn Thế con đã có quyết định. 

Nó tả lời: 

- Dạ thưa Cha, thưa bố mẹ và hai bác đây, sau khi học hỏi và cảm nhận được về 

đạo Chúa, con rất thích. Nhưng con còn bâng khuâng một điều: 

Cha sở hỏi: 
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- Con còn bâng khuâng điều gì? 

Nó trả lời: 

- Khi con hiểu được giá trị hôn nhân công giáo, con sợ con không chu toàn trọn 

vẹn hết được. 

Cha sở cười và thở phào nhẹ nhõm: 

- Khi con nhận ra mình không thể chu toàn trọn vẹn được, thì chính lúc đó con 

đã hiểu được giá trị của hôn nhân công giáo. Nhưng con hãy yên tâm bên cạnh 

cuộc sống gia đình của con còn có Chúa, giáo hội, giáo xứ và gia đình bố mẹ 

con.  

Nó nói tiếp: 

- Thưa Cha thật sự nếu học hỏi kiến thức giáo lí thôi con có thể học hết và nhiều 

khi nhiều hơn, nhưng sống nó mới là một thách đố. Cha biết không! Điều đánh 

động con nhất đó là sự thương xót của bác Phó đây, cùng với sự hiền dịu của 

cha. Cha và bác không hề nhắc đến chuyện cũ của con, mà luôn ân cần hướng 

dẫn và tôn trọng quyết định của con. Chính lòng thương xót này khiến con 

không thể từ chối đức tin. Con đồng ý nhận đức tin và cưới Thương làm vợ. 

Bé Thương nó vui mừng, tôi và vợ cũng nhẹ lòng, cha sở thì tươi cười, ông Nhân thì 

hân hoan vì quyết định của con mình. Riêng bà Giang thì có vẻ khó chịu, vẻ mặt bà ta 

xuống sắc nhưng phải chấp nhận trước quyết định của con mình.  

Thánh lễ hôn phối và đám cưới cũng diễn ra, cha sở nhắn nhủ rất nhiều về đời sống 

gia đình, cách ăn ở thuận hòa, cha nhắn với bé Thương về làm dâu hãy lấy nhẫn nhục, 

phục vụ, không ghen tương, không vênh vang, không khiếm nhã, không tu lợi, không 

nuôi hận thù, tha thứ tất cả… đặc biệt lấy lòng thương xót là kim chỉ nam cho đời 

sống hôn nhân của mình. Tôi nhắn nhủ với nó hãy sống đúng với Lời Chúa và giáo 

huấn của giáo hội, hãy can đảm sống đức tin dù mọi nghịch cảnh nào Chúa trên hết.  

Tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho con bé trước lựa chọn của nó. Ngày xưa nó nói không 

lập gia đình chỉ ở vậy với vợ chồng tôi, mà giờ đây nó về làm dâu người ta, với văn 

hóa và tôn giáo khác nhau. Có lẽ là một thử thách một thánh giá Chúa muôn gửi cho 

gia đình tôi. 

3.4. BẢO VỆ SỰ SỐNG – XÂY DỰNG VĂN MINH TÌNH THƯƠNG 

Không bao lâu bé Thương cũng có thai, nhưng đau đớn thay, mẹ chồng nó không chấp 

nhận, bà ta lấy lí do chúng nó chưa đủ điều kiện để nuôi con, nhưng không phải lí do 

đó mà là khi đứa bé này sinh ra sẽ không hợp tuổi với ông Nhân, dẫn đến gia đình ly 
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tán. Nên bà ta kêu phá thai đó, và đưa cho thuốc uống. Ai tàn nhẫn đến mức giết cháu 

mình không?  

Khi nghe bé Thương nói với tôi, tôi thật sự bàng hoàng trước quyết định đó, tôi kêu 

hai vợ chồng nó về nhà tôi để hỏi mọi việc rõ ràng, sự việc không thay đổi được chút 

nào. Bà Giang tuyên bố gia đình nếu con Thương để sinh đứa trẻ này ra, bà ta sẽ 

không ở nhà nữa, còn nó để thì con Thương phải rời khỏi gia đình này. Tôi quyết định 

sang nhà bà ta gặp nói chuyện, bà ta rất hun hăng dù ông Nhân đã nói rất nhiều, nhưng 

bà ta quyết tâm tin vào lời thầy bói. Bà ta nói với tôi: 

- Nó mới phát hiện có thai mới đây thôi, phôi phai chưa phát triển, chưa phải là 

một con người thật sự. 

Tôi nói: 

- Phôi thai đã là một nhân vị ngay từ lúc thụ tinh, nó là một con người. Nếu là 

ngay từ lúc thụ tinh, thì sự sống của mỗi sinh linh phải được tôn trọng cách 

tuyệt đối và kịch liệt lên tiếng chống lại phá thai với mọi hình thức.  

Thấy tôi cương quyết như thế, bà ta nói: 

- Con ông thì ông đem về đi. 

Tôi nói: 

- Không cớ sự gì tôi phải đem con gái tôi về, con gái tôi chả tội tình gì mà phải 

chịu như thế. Bà có biết bà đang nói và làm gì không? Bà đang trực tiếp giết 

cháu mình đấy! 

Bà ta vẫn cương quyết giữ quyết định của mình, ông Nhân không nói được gì, và sự 

bất lực của thằng Thế, càng làm cho tình hình căng thẳng thêm. Tôi nói với ông Nhân: 

- Xin anh cho phép tôi bé Thương về nhà tôi vài hôm, để chị suy nghĩ lại những 

hành động mình. 

Thế là bé Thương nó về nhà tôi, nó ôm mẹ nó khóc nức nở. Con người ngày nay sao 

lại tàn nhẫn với nhau như thế. Thằng Thế nó cũng hay sang nhà tôi để an ủi vợ nó, chứ 

nó cũng chẳng làm gì được. Tôi quyết định dẫn con bé Thương hành hương Đức Mẹ 

Núi Cúi, để cầu nguyện cho sự sống đứa bé này. Khi tiến lên đài đức mẹ, bé Thương 

nó hỏi tôi, tại sao được gọi là Núi Cúi: 

- Tôi trả lời xét về địa hình thì khi con đi lên đài đức mẹ, con phải cúi mình 

xuống con mới có thể leo lên được, vì địa hình có một độ dốc khá cao. Nhưng 

nếu nhìn bằng cặp mắt đức tin con sẽ thấy được rằng, con phải học hỏi nơi đức 

mẹ phải cúi mình xuống cách khiêm hạ để nhận lãnh ơn Chúa cũng như những 
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gì Chúa gửi đến cho mình. Giá như ngày xưa đức mẹ từ bỏ không chấp mang 

thai để sinh Chúa Giê su chắc có lẽ nhân loại đã biến mất từ lâu. 

Nó hiểu ý tôi muốn nói gì, tôi dẫn nó lên ngay đài đức mẹ, tôi cầu nguyện lớn tiếng 

cho nó nghe: 

- Lạy mẹ Núi Cúi Vô Nhiễm Nguyên Tội, mẹ đang cúi xuống để nhìn và cứu 

giúp đoàn con. Gia đình con đang cần mẹ, xin mẹ hãy bảo vệ gia đình chúng 

con. Mẹ ơi! Xin mẹ ban nhiều ơn cho con của con là bé Thương đây, hãy bảo 

vệ sự sống con của nó mẹ nhé. 

Bé Thương chỉ biết khóc, nó quỳ xuống ngay trước mặt đức mẹ, tôi đỡ nó lên rồi dìu 

nó vào nhà nguyện để cho nó cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện xong tôi và gia đình 

xuống phía dưới để ra về, trên con đường xuống, bé Thương thấy con mèo mẹ đang 

lốn đốn tìm cách để cứu con mèo con đang mắc kẹt trong rừng rậm. Nó nói với tôi: 

- Bố ơi! Con vật tuy nó sống bản năng nhưng nó còn biết bảo vệ con nó. Còn con 

là con người chả lẽ con đành tâm bỏ con mình. 

Tôi ôm con tôi vào lòng, tôi nói: 

- Cố lên con nhé có bố đây con hãy yên tâm. 

Sang ngày hôm sau tôi đưa bé Thương về với gia đình ông Nhân, với kiểu ngồi hống 

hách ba Giang lớn tiếng nói: 

- Quan gia đã về rồi sao? 

Lúc này đây ông Nhân lớn tiếng quát mắng bà ta: 

- Bà im đi 

Ông Nhân nhanh chóng ra xách phụ tôi đồ cá nhân của con Thương, vì chồng nó bận 

di làm không có ở nhà. Con Thương vào phòng nó, ông Nhân pha cho nó một tô cháu 

nóng, ông Nhân đưa cho nó, rồi ông ta nói với tôi: 

- Anh yên tâm hãy để bé Thương ở đây với tôi, tôi sẽ lo cho nó. 

Bà Giang nhanh miệng nói: 

- Hay ông cũng bị nó mê hoặc nữa rồi. 

Chả ai để ý tới lời nói bà ta, bé Thương vừa khóc vừa ăn từng ngụm cháo. Tôi ra về 

mà lòng chỉ biết hướng về lòng thương xót của Chúa, xin Chúa hãy thương xót nó.  

Hôm đó thằng Thế đi làm từ bệnh viện về, nó sang nhà tôi để xin lỗi, tôi nói: 
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- Con chả có lỗi gì, vì con không có cố ý giết con của con, nhưng nó sẽ thành tội 

sát nhân nếu con không biết bảo vệ vợ và con của con.  

Nó nói:  

- Dạ thưa bố! Con biết rồi. Ở bệnh viện con được giao nhiều ca phá thai, nhưng 

con thực hiện. 

Tôi giả vờ hỏi: 

- Tại sao con không thực hiện vì đâu phải là con của con. 

Nó trả lời: 

- Thưa bố dù là trực tiếp hay gián tiếp mọi việc phá thai đều là trọng tội. 

Tôi nghe được lời nói đó tôi hết sức vui mừng, tạ ơn Chúa ban trước nhận định của nó 

đúng với luật Chúa và giáo hội. Sau khi tôi với thằng Thế nói chuyện xong, nó đưa tôi 

sang thăm bé Thương, đến nhà tôi thấy bé Thương nó đang quần quật lau nhà nấu cơm 

phục vụ mẹ chồng. Bà ta tiến tới nói với tôi: 

- Tôi không biết cái đạo của ông sao, có một bào thai thôi cũng không cho phá. 

Vả lại chả lẽ mỗi lần quan hệ với nhau, phải ngõ hầu cho sự sống, vậy chắc con 

cái sinh ra cả đàn, gây ra đói kém, ngu dốt vì nhiều quá nuôi và dạy dỗ không 

nổi.  

Tôi nói thẳng với bà ta: 

- Thưa bà việc vợ chồng ăn ở với nhau không phải để thỏa mãn nhu cầu dục 

vọng của mình, mà phải yêu thương nhau thật sự và phải ngõ hầu cho sự sống, 

nếu thiếu một trong hai điều kiện trên thì không khác nào con vật. Còn việc bà 

bảo sinh ra nhiều mà không có khả năng nuôi dưỡng, gây ra vô trách nhiệm. 

Thì trách nhiệm nó nằm ở nơi người vợ người chồng, hãy biết điều tiết dục 

vọng của mình. Hãy ngừa thai bằng cách tự nhiên và sinh sản có trách nhiệm. 

Hay nói cách khác bổn phận sinh sản và giáo dục phải được coi là sứ mệnh 

riêng biệt của vợ chồng. Trong khi thi hành bổn phận ấy, họ biết mình cộng tác 

với Thiên Chúa Tạo Hóa và như trở thành những kẻ diễn đạt tình yêu của 

Người. Bởi vậy, họ sẽ chu toàn bổn phận mình với trách nhiệm của con người 

và của Kitô hữu. 

Bà ta không nói gì, lặng lẽ bước đi, tôi động viên con mình hãy biết chấp nhận và đặc 

biệt không được tỏ thái độ nào chống đối và căm ghét mẹ chồng mình, tôi nói: 

- Bổn phận của con là một con dâu trong gia đình, hãy sống tốt bổ phận đó. 

Đừng khó chịu gây mâu thuẫn, dù sao đi chăng nữa thì bà ta cũng là mẹ của 
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chồng con. Con hãy lấy lòng thương xót mà sống, vì kẻ nào sống thương xót sẽ 

được Thiên Chúa xót thương. 

Con tôi gật đầu với vẻ mặt buồn tủi, chồng nó tiến lại ôm nó và nói: 

- Em yên tâm có anh đây, em đừng sợ. Cho anh xin lỗi thay mẹ, mẹ chưa thể 

chấp nhận được vì tư tưởng của mẹ còn mê muội, cầu nguyện cho mẹ em nhé. 

Một tuần sau tôi nghe một tin động trời, bé Thương nhà tôi nhập viện vì đau bụng đến 

ra máu, phải tiến hành nhập viện gấp. Ban đầu tôi cứ tưởng do nó bất cẩn nên chợt té, 

nhưng sự thật không phải. Nó nói: 

- Hôm qua mẹ chồng con đột nhiên mua cho con tô cháu, rồi ngồi đúc cho con 

ăn, con thấy sao hôm nay tự nhiên mẹ tốt thế, con tưởng lời cầu nguyện của 

con được Chúa chấp nhận. Nhưng sau khi dùng tô cháu đó xong con thấy 

chống mặt và đau bụng dữ dội. Ở nhà chỉ có con và mẹ chồng, con kêu mẹ mà 

mẹ không quan tâm xem như không biết gì. Con nhanh chóng gọi chị nhà kế 

bên và chị ta đưa con đến bệnh viện. 

Sự thật là bà ta pha thuốc phá thai vào tô cháu của bé Thương để giết hại cháu mình. 

Sự thật quá khủng hoảng, sau khi cầu nguyện tôi quyết định thưa với ông Nhân: 

- Tôi xin phép rước bé Thương về nhà mình để nuôi dưỡng và bảo vệ sự sống 

cho con nó. 

Ông Nhân năn nỉ tôi rất nhiều để giữ bé Thương ở lại, vì ông ta sợ lời ra tiếng vào, 

nhưng tôi quyết tâm không đồng ý. Bà Giang nói: 

- Nếu ông đem con ông về thì đem về luôn, và hãy soạn giấy ly hôn thằng Thế 

nhà tôi sẽ kí. 

Tôi nói: 

- Việc ly hôn hay không hãy để giải quyết sau, việc bảo vệ sự sống mới quan 

trọng. Vả lại chúng ta chẳng có quyền gì đứng ra ly hôn cho hai đứa trẻ. 

Thật sự tôi biết thằng Thế nó rất thương con Thương, ngày tôi rước con Thương về nó 

quyến luyến vô cùng, nhưng nó không bỏ ba mẹ nó được vì gia đình nó chỉ có một 

mình nó. Nói nó: 

- Con sẽ lên xuống thăm Thương nhiều hơn. 

Tôi biết việc chia cắt vợ chồng nó không nên chút nào, nhưng phải làm vậy để bảo tồn 

mạng sống mẹ con nó. Việc ly thân là điều không thể tránh, đôi khi đó là điều cần 

thiết về mặt luân lý. Việc làm này đã là giải pháp cuối cùng mà tôi quyết định sau khi 

mọi cố gắng hợp lý đều cho thấy là vô ích.  
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3.5. LY HÔN VẾT THƯƠNG KHÔNG MÁU 

Sau khi con bé Thương về nhà tôi, sắc thái của nó cũng khởi sắc hơn, vì được sự nâng 

đỡ của gia đình. Nhưng bên cạnh đó cũng có vài lời chỉ trích gia đình tôi, tôi cũng 

đành im lặng chấp nhận. Thằng Thế ngày càng ít xuống thăm con bé Thương, điện 

thoại cũng không bắt máy, thế là tôi điện thoại cho ông Nhân, sau khi trò chuyện với 

ông ta, tôi mới biết rằng bà Giang gây áp lực trên thằng Thế, bà ta ép thằng Thế ly hôn 

với con Thương, để cưới vợ mới. Tôi không dám nói với con Thương vì trong thời kì 

thai, nhưng bé Thương nó vô tình nghe được cuộc nói chuyện của tôi với ông Nhân, 

nó ngất xỉu vì bị cú sốc. Nhìn con nằm đó mà lòng tôi đau xót, tâm trí bị quắn cuồng, 

lúc này Chúa của tôi không còn nữa, tôi chơi vơi. Lúc này thằng Dấu nó điện thoại về, 

nó nói: 

- Dạo này nhà mình có chuyện gì không bố, con thấy sao sao trong người mình. 

Tôi nói nó hết mọi việc, thằng Dấu cũng hết sức sốc và nó noi: 

- Hãy đi tìm cha sở xin ngài hướng dẫn bố à. 

Tôi nói: 

- Bố không dám nói 

Thằng Dấu trả lời: 

- Không sao đâu bố,  

Tôi gặp cha sở trình bày hết mọi việc, tôi thấy ngài buồn vì sự việc xãy ra, lần này 

ngài không nói gì, chỉ nói: 

- Hãy để Chúa ra tay, cha tin rằng Chúa không bao giờ bỏ con cái Ngài. 

Ngày con bé Thương sinh, thì cũng chính là ngày thằng Thế lấy vợ mới. Xung quanh 

bé Thương chỉ có tôi, vợ mình và thằng Xót. Nó nằm ôm con nó mà khóc, gia đình tôi 

chỉ biết nhìn mà không nói được lời nào. Giờ đây tôi mới hiểu được thế nào là nỗi khổ 

của gia đình, tôi thà chấp nhận khó khăn về kinh tế mà gia đình tôi sống tốt đẹp, chứ 

như thế này tôi không thấy bình an. 

Từ ngày con bé sinh chỉ có ông Nhân xuống thăm nó và cháu ông ta, thằng cháu trai 

tên Phúc giống y hệt bà nội nó. Còn thằng Thế chỉ điện thoại hỏi thăm thôi, vì bị áp 

lực từ bà Giang và trở ngại với người vợ mới này. Bà Giang không bao giờ xuống 

thăm cháu mình, bà ta chỉ điện thoại nhưng chủ yếu là thôi thúc bé Thương kí tên ly 

hôn. Con bé dứt khoác không kí, nó luôn hằng mong mỏi được trở về ngồi nhà đó, để 

cho thằng bé Phúc con nó có được cha có ông bà nội. Nhưng mong mỏi dường như 

đến tuyệt vọng đường cùng, ví như vết thương không máu. 
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Ngày nội của thằng Thế mất, tôi biết sự việc nên kêu con Thương sắp xếp ẫm cháu về 

nhà để cháu cho nó gặp bà cóc lần cuối. Bé Thương nó ngần ngại vì sự lạnh nhạt của 

bà Giang, nhưng vì chữ hiếu với tổ tiên nên nó đánh liều về.  

Khi nhìn nó đừng đàng xa bà Giang nói to: 

- Quan gia về rồi kia 

Bé Thương nghe lời tôi dù như thế nào cũng không tỏ thái độ bất hiếu, dù bị bà ta nói 

là quan gia nhưng con bé Thương vẫn ẫm cháu lại cho mẹ chồng, bà ta nói: 

- Ai là mẹ cô. 

Nó lặng lẽ bước tới quan tài bà nội của nó, thắp vài nén hương, đứng một lát, bà ta nói 

với mọi người xung quanh: 

- Nó giả vờ đạo đức giả đó, chứ thành khẩn gì. Nó về đây xem tôi còn sống hay 

không đó. 

Con bé đi chào hỏi hết mọi người trong dòng họ, nó đụng mặt với con dâu mới của bà 

Giang nó không nói gì chỉ nói với người vợ đó: 

- Chào chị, cảm ơn chị đã thay thế em làm dâu. 

Cô vợ mới này rất ngỡ ngàng trước hành động của bé Thương, cô ta nói với bé 

Thương: 

- Em cảm ơn chị đã không hận em. 

Bé Thương nói: 

- Mỗi người có một số phận, nên hãy biết chấp nhận những gì xãy ra trong cuộc 

đời của mình bằng tinh thần tin tưởng phó thác. 

Sau ngày đó con nhỏ không lo lắng và buồn nữa, nó lo cho con nó nhiều hơn, đi lễ nhà 

thờ lại, vì lúc trước nó mặc cảm với cộng đoàn nên cũng xa lánh cộng đoàn. Sau khi 

nó trở lại với cộng đoàn nó tham gia nhiều cộng đoàn nhiều hơn, siêng năng tham dự 

thánh lễ các sinh hoạt. Nó được trở về với cái thời tuổi trẻ của nó, nó rất thích thú. 

Khi nghe tin vợ mới của thằng Thế có thai, nó mua vài hộp sữa gửi qua để biếu tặng, 

nó nghĩ dù sao đứa bé cũng không có tội và cũng là em của thằng Phúc. Khi phát hiện 

con Thương gửi sữa cho vợ mới thằng Thế, bà Giang phẫn nộ nói: 

- Nhiều khi nó bỏ thuốc vào sữa đó 

Lời nói đó vô tình làm cô con dâu mới này bất đầu nghờ vực về lòng dạ của bà mẹ 

chồng này, có một điều tôi thể tin được là giữa bé Thương và cô dâu mới này rất thân 
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với nhau, không biết lí do nào khiến sự việc nó trơ nên như thế. Tôi hỏi với bé Lòng 

tại sao? Nó trả lời: 

- Dạ thưa bố Lòng Thương Xót sẽ biến đổi tất cả. 

 

3.6. LÒNG THƯƠNG XÓT BIẾN ĐỔI KHÔNG THỂ THÀNH CÓ THỂ 

Lần này tới cô con dâu mới này sinh, bà Giang lau đau khốn khổ vì ca sinh khó. 

Nhưng việc xãy ra không ai muốn, sau khi sinh cô con dâu mới này bị băng huyết khi 

sinh gây tử trên giường sinh, chỉ cứu được đứa con. Khi nghe sự việc xãy ra bé 

Thương nó bàng hoàng, bà Giang cũng tĩnh ngộ trước biến cố này. Tội nghiệp thằng 

bé mới sinh ra đã không còn mẹ, bé Thương nó nói với tôi: 

- Con muốn nuôi đứa bé đó, vì đứa con của con đây đã thiếu tình cảm của người 

cha, con không muốn đứa trẻ đó thiếu tình cảm của mẹ. 

Tôi nói: 

- Việc đó rất khó, nó không chỉ nằm ở gia đình ông Nhân mà nó còn nằm ở gia 

đình người mẹ kia. Để từ từ giải quyết con nhé, mình cầu nguyện cho họ. 

Do không có sữa mẹ, nên bà Giang phải mua sữa cho thằng bé mới sinh, thằng bé có 

gương mặt đượm buồn. Thằng Thế như kẻ điên không biết xử lí như thế nào, đúng là 

kẻ không làm chủ cuộc đời mình mà để người khác điều khiển đều trở nên như thế. 

Thật trớ trêu thay hôm đó bà Giang chạy xe để mua sữa cho thằng bé mới sinh, không 

mai bị xe tông, khiến bà nhập viện khẩn cấp, mai là bảo toàn được tính mạng, bà nằm 

liệt giường. Giờ đây nhà chỉ còn ông Nhân và thằng Thế với đứa nhỏ mới sinh, làm 

sao đây? 

Ông Nhân gọi điện thoại cho tôi, ông ta nói: 

- Chào anh, tôi nói điều này tôi thấy nhục nhã với ông anh quá. 

Tôi nói: 

- Anh cứ nói tôi không sao đâu 

Ông ta nói: 

- Thật sự gia đình tôi rất cần con bé Thương, vì ngoài đứa nhỏ ra, còn bà vợ tôi. 

Do phụ nữ nên việc vệ sinh cá nhân cha con tôi làm rất bất tiện, vả lại thằng bé 

còn nhỏ quá, cha con tôi không biết nuôi. Nên xin ông cho bé Thương nó lên 

với gia đình chúng tôi để phụ giúp trong thời gian bố con tôi tìm người giúp 

việc. 
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Tôi trả lời: 

- Việc này tôi không thể quyết định được, hãy để bé Thương nó quyết định 

Đúng là với lòng thương xót những gì không thể điều trở thành có thể, con bé Thương 

chấp nhận trở về nhà đó để nuôi dưỡng phụ giúp. Trước mặt mẹ chồng nó và đứa nhỏ 

con riêng của chồng nó hết sức hiền diệu, nhưng sau lưng nó không kiềm được lòng 

hận thù của nó, chồng nó ôm nó nó hất ra không chấp nhận. Cũng không chấp nhất nó 

được, vì nếu đặt mình vào hoàn cảnh của nó thì mình có can đảm như nó hay không.  

Ngày đầy tháng thằng bé diễn ra, mọi người xung quanh hỏi ông Nhân sẽ đặt tên cháu 

là gì, ông ta suy nghĩ rồi trả lời: 

- Tên cháu là Nghiệp 

Ông Nhân gặp bé Thương nói với nó: 

- Con có thể ở đây luôn được không Thương 

Con bé Thương chưa kịp trả lời đồng ý hay không, thì thằng Thế quỳ xuống trước mặt 

mọi người rôi nói: 

- Cho anh xin lỗi em vì những yếu đuối và bất lực của mình. 

Bé Thương nó bối rối, nó nhớ lại lời tôi: “kẻ nào thương xót mọi người sẽ được Thiên 

Chúa xót thương”. Sau khi nó suy xét kỹ càng về những gì xãy ra và sự thành thật hối 

lỗi của chồng nó, nó quyết định ở lại và làm lại từ đầu với chồng nó, tất cả vì lòng 

thương xót và vì con nó. 

Bởi chính gương lành gương sáng và lòng thương xót là chính vũ khí lợi hại nhất để 

truyền giáo. Hôm đó con Thương đang săn sóc bà Giang, đột nhiên bà Giang nói với 

nó: 

- Mẹ muốn vào đạo của con 

Con bé hết hồn bất ngờ đến mức rớt cả cái ca nước xuống sàn, vì lần đầu tiên sau bao 

ngày thử thách của thời gian, giờ đây bà Giang mới thốt lên nhận mình là mẹ chồng 

của bé Thương, còn bất ngờ hơn khi bà ta muốn vào đạo, nó bình tĩnh lại hỏi: 

- Mẹ vừa nói gì? 

Bà ta minh mẫn trả lời: 

- Mẹ muốn vào đạo con. 

Nó đi trình bày với ông Nhân, ông Nhân rất bình thãn, ông nói: 
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- Không chỉ một mình mẹ con mà cả bố nữa. 

Ôi thử thách đã qua, thánh giá đã nở hoa, gia đình tôi nhanh chóng liên hệ cha sở để 

xin tiến hành các thủ tục để cho ông bà Nhân Giang chịu phép rửa. Ngày rửa tội cha 

sở nói với tôi: 

- Ông Phó có thấy không tôi đã nói hãy tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, 

Ngài sẽ ra tay. 

Trong ngày rửa tội cho hai ông bà, bà Giang thì thào chia sẻ với cộng đoàn: 

- Tôi là mẹ chồng của bé Thương, một mẹ chồng tội lỗi, tôi đã đối xử rất tệ bạc 

với bé Thương con ông bà Phó Thác đây. Nhưng chính sự diệu hiền của Lòng 

và sự thương xót gia đình ông bà đối với gia đình tôi đã cãi hóa tôi. Thật sự tôi 

không nhận ra Chúa là ai đâu, nhưng nhờ sự thương xót của gia đình ông bà và 

bé Thương giúp tôi và gia đình tôi nhận ra Chúa. Tôi khao khát đón nhận và 

sống đức tin này. 

Nghi thức diễn ra trong niềm vui và linh thánh, tạ ơn Chúa dù mọi biến cố buồn vui 

đều có Chúa hiện diện đồng hành, giáo xứ chia sẻ, ngàn đời tri ân Chúa. Vợ chồng nó 

sống ngày càng thánh thiện, trở nên ngọn đèn soi cho đức tin gia đình nó. 

3.7. ĐỒNG TÍNH KHÔNG PHẢI LÀ TỘI NHƯNG LÀ MỘT SỨ MẠNG MÀ 

CHÚA MUỐN DÀNH RIÊNG CHO BẠN  

Mãi lo bé Thương nên tôi cũng sao lãng chăm sóc thằng Xót, tôi thấy nó có biểu hiện 

rất lạ nó hay đêm, với cách ăn mặt rất lịch sự, tôi tưởng nó đi học. Hôm đó tôi vô tình 

thấy nó đi với một người, cách thân mật lạ thường. Ngồi trên xe nó ôm người đó rất 

thắm thiết, nói chuyện tươi cười, lạ thay người đó không phải người thân trong dòng 

họ, cũng chẳng là bạn của nó mà tôi biết. Bất ngờ thay nữa người đó là con trai. Tôi 

rất tế nhị đợi thằng bé về hỏi: 

- Con vừa đi đâu về. 

Nó trả lời: 

- Dạ con đi học 

Tôi không biết từ khi nào thằng Xót biết nó nói dối tôi, tôi để ý con mình nhiều hơn. 

Hôm đó tôi vào phòng nó vô tình thấy được hình nó chụp với người đàn ông kia rất 

thân mật nhưng trai gái, không ngoài nào chuyện thằng con tôi bị đồng tính. Tôi gọi 

nó nhanh chóng quay về, tôi nhẹ nhàng hỏi nó: 

- Con đã bị như vậy bao lâu rồi, sao bố không biết. 

Nó biết tôi đã biết nên nó cũng nói thẳng: 
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- Dạ thưa bố con nhận ra mình yêu thương đồng giới cách đây một năm nay. 

Tôi nói: 

- Tại sao không nói bố. 

Nó nói: 

- Con sợ bố đánh con, nên con chỉ nói với mẹ thôi. 

Tôi gọi vợ mình ra, rồi hỏi: 

- Tại sao ba dấu tôi 

Vợ tôi trả lời: 

- Tôi sợ ông không chống lại cú sốc này. 

Quả thật người mẹ lúc nào cũng vậy luôn dễ dàng mở rộng mình ra để đón nhận, thế 

nên con cái luôn đến tâm sự với người mẹ. Còn tôi nhiều khi chuẩn mực quá làm cho 

con cái mình xa lánh nhiều khi dấu không dám thổ lộ. Tôi hỏi nó con làm vậy có nên 

hay không? Nó không trả lời, ngồi im lặng, tôi nói: 

- Con liên lạc với bạn đó đến gặp bố 

Nó khóc hết nước mắt nhưng cũng phải gọi đến bạn của nó, khi tôi gặp anh chàng này 

tôi nhẹ nhàng hỏi: 

- Cậu quen con tôi được bao lâu? 

Cậu ta trả lời: 

- Dạ được một năm. 

Tôi quay sang thằng Xót: 

- Mối tình đầu của con. 

Nó phản hồi: 

- Dạ 

Tôi đứng lên tát một cái thật mạnh vào mặt nó, mẹ nó nhào tới ôm nó, tôi lôi mẹ nó ra 

ngoài, chân tôi đá nó một cái mạnh, thằng bạn nó ôm nó vào lòng, tôi đấm một cái thật 

mạnh vào thằng đó. Tôi la to lên: 

- Biến khỏi ngay nhà tao, đồ nghiệp chủng. 
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Nó ngồi đó khóc lóc, tôi chạy nhanh vào phòng, lôi đồ của nó ra vứt ra ngoài sân, nói 

với giọng đau đớn: 

- Nhanh lên mau chóng rời khỏi ngồi nhà này, tao không có đứa con như mày. 

Mẹ nó khóc lóc, bò dưới chân tôi mà kéo níu, nói: 

- Tôi lạy ông đừng đối xứ với nó như vậy. 

Lúc này thằng bạn của thằng Xót đỡ nó lên, rồi dìu nó rời khỏi nhà trước mặt tôi. 

Lòng tôi đau đớn, tâm trí tôi điên cuồng, vì tôi không biết làm sao đây, tôi không thể 

chấp nhận được sự thật này. Nó đi không về cả tháng, bà nhà tôi lao đao tìm nó, anh 

chị em trong nhà đều hay tin nó như thế ai cũng lo lắng, không biết thằng bé giờ này 

ra sao, do tôi nỗi nóng không kiềm được cảm xúc mình.  

Cha sở nghe được biết chuyện liền kêu hai vợ chồng tôi lên, Cha hỏi tôi: 

- Ông hành xử gì vậy? 

Tôi nói: 

- Thưa cha con bị túng quẫn trong suy nghĩ, vì quá nhiều chuyện xãy ra đối với 

gia đình con. 

Cha sở nói: 

- Vậy theo ông, đồng tính có là tội không? 

Tôi trả lời: 

- Đó là một trọng tội 

Cha sở lắc đầu bảo: 

- Không phải là tội, cũng chẳng là lỗi đâu. Giáo hội chẳng bao giờ kỳ thị người 

đồng tính, chính Đức Giáo Hoàng Phanxico cũng đã nói: “Tôi là ai mà kết án 

họ”. Điều đó có nghĩa là: người Công Giáo đồng tính vẫn là con cái của Chúa, 

vẫn có thể đi lễ, đọc kinh, rước lễ, lãnh nhận bí tích và hưởng tất cả mọi điều 

mà người khác được hưởng. 

Cha sở nhìn tôi nói tiếp: 

- Mà đây là con của ông nữa chả lẽ đành tâm nhìn nó đau khổ hay sao? Chính 

ông là nguồn động lực để cho nó sống quãng đời còn lại với thập giá Chúa trao. 

Ông nhanh chóng tìm nó về mà yêu thương nó, và hãy ân cần lo lắng nó, cũng 

như hãy thương xót cho số phận của nó.  
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Tôi lao đao tìm nó, mẹ nó nhớ lại ngày xưa, nó tâm sự với mẹ sẽ đến nơi đó ở, khi gần 

kết thúc quãng đời còn lại. Tôi và vợ tôi tìm đến nơi, nơi này không có gió và nắng 

cũng như không có người, chỉ có một mình nó với bạn nó. Từ đàng xa tôi đã trông 

thấy nó, nó cũng trông thấy tôi, nó nhanh chóng chạy vào nhà đóng kín cửa lại, dù mẹ 

nó rào to tiếng, than van đến khan cổ. Tôi chỉ gọi một tiếng nhỏ: 

- Xót à! Bố đây con  

Bắt đầu nghe khóc khúc khích, tôi nói: 

- Bố xin lỗi con, bố quá sai vì hành xử với con như vậy?  

Từ phía trong tiếng nói vọng ra: 

- Bố đi về đi con không xứng đáng với bố. 

Nghe câu nói đó tôi càng thấy mình có lỗi hơn: 

- Dù con như thế nào thì vẫn là con của bố. 

Sau câu nói của tôi, trong phòng vang lên tiếng có vẻ như tiếng của miễng ly, tôi biết 

ngay nó có ý muốn tự tử, tôi xông vào. Nhưng lạ thay cách cửa nhà của nó không có 

cài chốt, phả chăng nó muốn tôi dễ dàng bước vào với nó, vào cõi lòng thầm kín của 

nó. Nhưng chỉ có tôi không dám bước vào với nó, nếu tôi can đảm và thương xót hơn 

chắc con tôi sẽ không như thế này.  

Khi vợ chồng tôi xông vào thì nó nằm lăn ra vì máu chảy rất nhiều, vợ chồng tôi 

nhanh chống cấp cứu cho nó, khi nó tĩnh dậy mẹ nó ngồi bên nó xoa tay. Tôi thì lo thủ 

tục giấy tờ cho nó nhập viện, khi tôi bước vào phòng bệnh, nó gọi tôi: 

- Bố ơi! 

Tôi vẫn còn ngần ngại đến với nó, vì tôi chưa hoàn toàn chấp nhận được, nhưng nhớ 

lời cha sở nhắn nhủ, tôi đến với nó: 

- Bố đây con. 

Nó khóc nức nở, rồi nó nói: 

- Con xin lỗi bố, con không xứng đáng với bố 

Tôi nói: 

- Không, con không có lỗi. Đó là Thánh Giá mà Chúa muốn bố con mình mang, 

hãy sống đúng với những gì Chúa gửi đến, rồi Chúa sẽ rat ay cứu giúp. Nhà của 

bố cũng là nhà của con, bố không xua đuổi con nữa. 
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Nó nói: 

- Con có nhà nhưng con không dám ở và nhớ về nhà, vì mỗi lần nhớ như vậy con 

thấy có lỗi với bố mẹ. 

Làm sao bỏ con mình được, tôi đón nó về nhà sau khi ra viện, tôi dẫn nó lên gặp cha 

sở, đi lần này có thằng bạn của nó. Cha sở gặp nó cha vui mừng, cha nói: 

- Xót của cha đây, hãy ở lại đừng đi nữa con nhé! 

Nó cảm động mà nói không lên lời, cha dẫn nó đi riêng ra và cha đưa nó đến nhà 

chầu, cha nói với nó: 

- Con được mời gọi sống đời thập giá mật thiết với Chúa KiTo. 

Nó hỏi: 

-  Cha ơi con đồng tính có phải là một tội không?  

Cha sở trả lời  

- Đồng tính không phải là tội, và không ai có quyền cấm con yêu, vì chẳng ai 

làm chủ được việc mình yêu ai ghét ai. Nhưng Giáo Hội không đồng ý hôn 

nhân đồng tính và việc quan hệ đồng tính, vì nó đi ngược lại với quy luật tự 

nhiên. 

Cha sở hỏi 

-  Có bao giờ con đặt câu hỏi oán trách Chúa là tại sao con không được sinh ra 

như bao nười khác không?  

Nó trả lời:  

- Dạ có. 

Cha sở hỏi tiếp: 

- Tại sao con phải giống người khác? 

Nó ngồi im lặng, cha sở nói: 

- Mỗi người là một cá thể một nhân vị khác nhau, dẫu biết rằng khác người khác 

thì con sẽ có nhiều thiệt thòi, con sẽ có những mặc cảm, tự ti… Nhưng Chúa 

không bao giờ để ai chịu thua thiệt mà không ban cho người đó một cái gì khác 

bù vào. Con hãy tin rằng việc Chúa để cho con là người đồng tính, không phải 

là để đoạ đày con, nhưng là để con thực thi một sứ mạng nào đó, mà người 

khác không thể làm được. 
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Nói hỏi cha sở tiếp: 

- Tại sao chúng con yêu nhau chúng con không có quyền quan hệ với nhau 

Cha sở nhẹ nhàng trả lời: 

- Con à trên cuộc đời này đâu phải tình yêu nào có cái kết đẹp, đâu phải yêu là 

nhau là chắc chắn đến được với nhau, muốn làm gì thì làm đó. Không chỉ 

người đồng tính mà cả những người bình thường cũng vậy, cũng phải biết làm 

chủ mình. Để không được phép yêu với người mình không có quyền hay không 

được quan hệ với người không được phép. Con người chúng ta bị giới hạn bởi 

những quy luật tự nhiên và xã hội mà chúng ta không thể làm gì khác hơn. 

Giáo Hội mời gọi con hãy chấp nhận xu hướng tính dục của mình, và xem nó 

như một thánh giá giúp mình hằng ngày nên giống Đức Kitô vác thập giá hơn. 

Ai cũng có một thánh giá cho mình trong cuộc đời. Người thế này, người thế 

kia.  

Cha sở nói: 

- Cha biết đều này sẽ làm con rất khó chịu và nhiều thử thách, nhưng hãy can 

đảm chấp nhận con nhé, Chúa rất giàu lòng thương xót, Ngài sẽ an ủi con.  

Thế là thằng Xót và cha sở trở lại với gia đình tôi, thằng bạn của thằng Xót cũng có 

đạo nữa, nên hai đứa nó cũng dễ tâm sự với nhau. Trước tiên chia tay cha sở, cha sở 

kéo tôi ra một bên, ngài nói: 

- Hãy đối xử yêu thương nó nhiều hơn, vì nó là đứa con cần tình thương nhiều 

nhất.  

Tôi trả lời: 

- Dạ thưa cha con đã hiểu. 

 Về nhà nó thấy bình an hơn, vì được sự đồng cảm gia đình, tôi tạo cơ hội cho hai đứa 

nó tâm sự với nhau để nhìn nhận lại bản thân mình. Tôi tôn trọng quyết định của 

chúng nó, thằng Xót nói với tôi: 

- Sau khi suy xét lương tâm trước mặt Chúa con muốn nói với bố, tụi con quyết 

tâm sống đúng ơn gọi của mình, là một người đồng tính. Chúng con xem nhau 

như người bạn cùng cảnh ngộ, cùng nhau vác thánh giá. 

Tôi hết sức vui mừng vì sự hi sinh của nó, tôi nói: 

- Xin Chúa đồng hành cùng chúng con.  

Tôi liều hỏi nó: 
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- Con có tự hào mình là người đồng tính không? 

Nó trả lời: 

- Dạ thưa bố con là người đồng tính, con yêu một người đàn ông, nhưng con yêu 

Chúa hơn, và thấy tự hào vì con sống đúng ơn gọi của một người đồng tính. 

Quả thật nó nhận ra thánh ý của Chúa muốn nó sống, nó sống rất bình an. Nó hăng hái 

làm công tác tông đồ với con Thương. Dần dần, nó không bị cô lập mình với những tư 

tưởng tiêu cực như “tại sao tôi thiệt thòi”, “tại sao tôi khác người”…Nó cũng không 

quan trọng chuyện mình giống hay khác người khác nhưng biết rằng mọi chuyện xảy 

đến với mình đều nằm trong bàn tay lo liệu của Chúa.  

Điều mà mỗi ngày nó làm là khi mỗi sáng thức dậy nó hay ra ngắm và đón nhận bình 

minh, để có động lực sống. 
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CHƯƠNG 4: CHÌA KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT GIẢI THOÁT GIA ĐÌNH 

Sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau sự khó nhọc và thử thách gia đình tôi được tái sinh lần 

nữa nhờ lòng thương xót của Chúa, sự nâng đỡ của Giáo hội qua nhà xứ và cha sở.  

 Quả thật ngồi suy ngẫm lại hành trình của đời mình, mà tôi muốn thốt lên rằng: 

“Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Nhờ Lòng Thương Xót Chúa mà nay thằng 

Dấu nay đã trở thành Cha Dấu, còn được mệnh danh ông cha của kẻ di dân nữa chứ. 

Bé Chỉ trở nên bà sơ của chiêm niệm và nhẹ nhàng sống ơn gọi của mình. Sau thử 

thách bé Thương và Thằng Xót ngày càng yêu thích cuộc đời của mình, hân say hoạt 

động tông đồ với vai trò giáo dân của mình. Chỉ còn bé Lòng nó ở vậy với chúng tôi, 

sau khi mệt nhoài kiếm tiền nơi đất khách, nay trở về làm việc trong nước, để thuận 

tiện chăm sóc vợ chồng tôi. 

Quả thật chìa khóa Lòng Thương Xót đã mở cửa ra, để gia đình chúng tôi đón nhận 

hồng ân của Chúa, mở ra con đường mới, con đường của thương xót, từ con đường 

này sẽ còn nhiều ngã rẽ, để lòng thương xót có thể đến nhân trần.  


