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ĐỨA CON LƯU LẠC CỦA CHÚA TRỞ VỀ 

Kịch bản văn học dự thi cuộc thi VHNT ĐẤT MỚI 

của Phêrô LÊ THANH XUÂN 

 

 

 

A. Nhân vật: 

 

- Tên trộm, bận quần áo rách rưới, có khăn che mặt, khoảng 40 – 50 tuổi. 

- Cha sở. 

- Các cháu thiếu nhi. 

 

B. Khung cảnh kịch: 

- Nhà ở của cha sở, nép bên ngôi thánh đường. Ngôi nhà tương đối đơn sơ nên tên 

trộm dễ dàng đột nhập. 

 

CẢNH 1 

Cảnh ở giữa là thánh đường, bên phải thánh đường là ngôi nhà của cha sở. 

Nửa đêm, cha sở phát hiện một tên trộm đột nhập vào nhà. Cha chưa kịp la lên thì 

tên trộm đã khống chế lấy cha 

TÊN TRỘM (vật cha sở nằm xuống, lấy dây trói hai tay cha): Im lặng ngay, ông 

im lặng cho tui. Ông mà la lên là tui cắt cổ liền, nghe chưa. 

Ban đầu cha sở vùng vẫy nhưng khi nghe tên trộm nói xong câu trên thì cha không 

vùng nữa. 

TÊN TRỘM (trói xong cha sởi, hắn đưa cha ngồi dậy đối diện với hắn): Ông 

đừng tưởng tưởng tui nói giỡn với ông nha. Tui túng quẫn lắm rồi. Tui giết ông 

thiệt chứ không có chơi đâu nha.  

Nói xong, tên trộm lấy giẻ, nhét vào miệng cha sở. Xong xuôi, hắn đi rảo quanh 

phòng cha sở, vừa đi hắn vừa nói, vừa lục lọi. 
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TÊN TRỘM: Mấy ông ở đây ăn sung mặt sướng. Đâu biết dân làm đá tụi tui 

giăng nắng giăng mưa. (ngừng một quãng) Mấy ông đặt cái tượng mấy chục triệu, 

trong khi vợ tui đau ruột thừa xém mất mạng mà không có năm trăm ngàn trong túi 

đóng viện phí. (tên trộm lục lọi nhưng không thấy, hắn hỏi tiếp) Ông giấu tiền ở 

đâu, sao tui lục hoài không gặp vậy ông cha? (Lúc này cha sở ngọa nguậy, như cố 

nói điều gì đó mà không nói được) 

TÊN TRỘM: Ờ, tui quên, tui kêu ông im mà, nói sao được. (Nói xong tên trộm 

bước lại gần cha sở). 

TÊN TRỘM: Tui nói rồi nha, ông được quyền nói những gì tui hỏi. Nhưng nói 

nhỏ, đủ nghe. Ông mà la lên là tui cắt cổ ông liền tức khắc. Ông từng tưởng tui sợ 

ông. Tui túng lắm rồi, làm thiệt à. 

Nói xong tên trộm tháo giẻ từ miệng cha sở ra. Hắn hỏi tiếp 

TÊN TRỘM: Ông giấu tiền ở đâu? Đưa ra, không thôi thì (Vừa nói, hắn vừa ra 

dấu, xòe tay úp, như hình chiếc cao, sao đó lia ngang qua cổ một cách nhanh 

nhẹn, ý nói rằng hắn sẽ cắt cổ)… 

CHA SỞ: Này anh, anh bình tỉnh. 

TÊN TRỘM: Tui rất là tỉnh. Ông chớ có câu giờ với tui nha. Tiền đâu đưa ra đây 

lẹ. 

CHA SỞ: Anh cần bao nhiêu tiền. Nếu có đủ, tôi có thể cho, hoặc cho anh mượn 

nếu là người lương thiện. Nhưng anh cần tiền để làm gì? 

TÊN TRỘM: (nhăn nhó khó chịu) Ông nói nhiều quá à. Tui là cướp. Tui cướp về 

để xài. Ông biết vậy được rồi. Tui túng thì mới liều đi cướp. Chứ ở không tui đi 

làm đá không sướng sao. 

CHA SỞ: (từ tốn nói) Này anh, với lòng thương xót của Chúa, tôi thấy anh có nỗi 

gì đó đau buồn và lo lắng. 

TÊN TRỘM: (trố mắt nhìn cha sở, như không tin cha nói) Ông hay quá hén. Sao 

ông biết tui buồn. Ừ, tui buồn. Vợ tui sắp chết rồi. Mấy ông là cha, ăn ở sung 

sướng vầy. Đâu biết tụi nghề đá tui khổ sở sa ra. 
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CHA SỞ: Tôi hứa, sẽ cho anh mượn tiền. Nếu anh nói tôi biết anh đang khốn khổ 

ra sao? 

TÊN TRỘM: Tui cắt cổ ông thì ông có sợ không? 

Cha sở lắc đầu, nhìn vào mắt tên trộm. 

TÊN TRỘM: Ừ, ông giỏi. Tui lấy tiền của ông thì cũng không phải. Để tui nói 

ông nghe, cho ông mãn nguyện. Nhưng xong rồi tui cũng lấy tiền. Nên ông đừng 

mong dụ tui. 

TÊN TRỘM: (Ngắt quản một hồi lâu, tên trộm hạ nhẹ khăn che mặt xuống) Tui là 

dân làm đá. Ý chết… Nói vậy ông đi báo công an. 

CHA SỞ: (nhanh nhẹn nói) Không, không đâu. Tôi sẽ không báo, nếu anh lương 

thiện. 

TÊN TRỘM: Ừ, tui đâu muốn ác đâu ông. Tui làm đá, cực khổ lắm ông biết hông. 

Vợ tui đau ruột thừa. Tui đưa vô bệnh viện mổ. Mổ xong người ta mới nói là ruột 

đã chuyển sang ung thư. Phải hóa trị… Tui cầm cố căn nhà để đóng viện phí. Ngày 

mai, nếu không có hai mươi sáu triệu, người ta sẽ xiết nhà. Tui không biết sống ra 

sao. Trước mắt, tui thấy ông làm cha, chắc ông có nhiều tiền. Tui cướp. (tên trộm 

nhanh miệng) À không. Tui mượn đỡ để trả một phần, người ta đừng xiết nhà, để 

có chỗ tá túc đỡ. Rồi một phần lo trị cho vợ tui qua đợt hoá trị này, rồi tính tiếp, 

chớ sao giờ. (Vừa nói, giọng nghẹn ngào) 

CHA SỞ: (lắng nghe châm chú rồi nói) À (dừng hồi lâu), thôi anh không phải giết 

tôi đâu. Tôi sẽ cho anh mượn, anh có muốn mượn? 

TÊN TRỘM: Ông nói chơi hoài ông cha. Tui đi cướp, chứ đâu có đi mượn. 

CHA SỞ: Nhưng nếu tôi cho anh mượn, khi nào có thì anh trả lại cho tôi. 

TÊN TRỘM: Ông đừng báo công an, thì tui mượn. Mà ông có báo, tụi bị bắt xong 

ra, tui thề là sẽ đốt luôn cái nhà thờ của ông nữa chớ không chơi đâu. 

CHA SỞ: (cười nhẹ) Thôi được, tôi hứa, kể như tôi chưa biết gì về chuyện anh đột 

nhập vào đây. Tôi sẽ cho anh mượn hai mươi sáu triệu. Nhưng anh phải hứa với 

tôi. Anh không được đi cướp bất cứ ai? 
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TÊN TRỘM: Tui thề với ông cha. Tui chỉ cướp ông thôi. Vì tôi biết ông từ bi. 

Ngoài ra tôi không cướp ai cả. 

Nói xong, tên trộm tháo dây cho cha sở. Cha sở đi đến một hòm tiền. Mở ra đó là 

mớ tiền lẻ. 

CHA SỞ: Anh đếm thử xem. 

Hai người ngồi đếm được mười hai triệu. Cha lấy trong quyển kinh thánh ở đầu 

giường ra sấp tiền, đưa thêm mười bốn triệu. Cha còn trong đó hai triệu. 

CHA SỞ: Đây, anh lấy đi, kể như tôi cho anh mượn hai mươi sáu triệu. Lần sau có 

gì anh cứ đến tìm tôi, Nhưng đừng đột nhập như vầy nữa. Cứ đến đây tìm tôi. 

TÊN CƯỚP: Ông làm tui cảm động rồi đó. Nhưng tui nói rồi. Tui không có ưa 

mấy người đạo như ông đâu. Tui sẽ trả đủ. Một xu cũng trả.  

Nói xong, tên trộm cuốn gói đi nhanh 
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CẢNH 2 

 

Cũng trong đêm tối, tên trộm đột nhập vào nhà cha sở. Nhưng lần này hắn lại 

mùng, kêu cha dậy. 

TÊN TRỘM: Ông cha, ông ra đây, tui nói chuyện với ông chút coi. 

Cha sở giật mình thức dậy, ngồi dậy ra theo tên trộm. Ra bàn, cha và tên trộm 

ngồi đối diện nhau. 

TÊN TRỘM: Ông cha, tui lại đây nói với ông. Tui xin lỗi ông. Số tiền vừa rồi, 

ông để đó cho tui thêm thời gian. Tui sẽ trả ông sau. 

CHA SỞ: Không sao, khi nào anh có thì anh trả tôi. Nhưng anh đừng bao giờ quên 

là anh vẫn còn nợ tôi và anh phải sống sao lương thiện để trả tôi món nợ. 

TÊN TRỘM: Ông cứ yên tâm. Tui nói được là tui mần được. 

CHA SỞ: Hình như anh có chuyện buồn. 

TÊN TRỘM: Lần nào gặp ông cũng hỏi tui vậy hết. Nhưng ông nói đúng đó ông 

cha. Đời tui sao cứ buồn miết. Vợ tui không qua khỏi, bà ấy đã mất cách nay hai 

tuần. Dù cố gắng cầm cự. Tui cũng phát hiện tui bị viêm gan rồi. Tui không biết tui 

còn sống bao lâu. Nhưng tui sẽ ráng trả nợ cho ông. Trả xong rồi tui tự tử chết. 

CHA SỞ: Này anh. Anh có biết anh nợ tôi tiền, mà anh cũng nợ tôi tình nữa đó. 

Tôi không báo công an bắt anh là đã tha anh một mạng. Tôi giúp anh cũng là cho 

anh thêm một mạng. Vậy anh trả tôi bằng tiền thì có đủ hay sao? 

TÊN TRỘM: (nói với vẽ mệt mỏi) Chứ ông muốn tui trả ông sao ông mới chịu, 

ông cha?  

CHA SỞ: Anh phải sống, sống thật sự lương thiện. Giá trị tiền anh nhắm có trả kịp 

cho tôi? Hay là (ngừng một hồi lâu, nhìn vào mắt tên trộm rồi cha nói tiếp) anh 

hãy là một giáo lý viên, để giúp tôi dạy giáo lý? Cứ mỗi tháng tôi sẽ trừ của anh ba 

triệu. Vậy là sau chín tháng, anh có thể yên tâm ra đi. 

TÊN TRỘM: (suy nghĩ hồi lâu) Thôi được, tui đã lỡ nợ ông, thì tui sẽ trả cho trót. 

Bây giờ tui phải làm sao? 
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CHA SỞ: Thứ nhất, anh phải sống và bỏ qua ý nghĩ sẽ chết liền. Thứ hai, mọi khó 

khăn trong cuộc sống, anh cứ đến nơi tôi. Tôi sẽ cung cấp cho anh nhu yếu phẩm 

cần thiết. Thứ ba, sáng mai anh đến đây, tôi sẽ nhờ người đưa anh đi trị bệnh để 

anh qua khỏi trong thời gian này mà anh còn trả nợ cho tôi. Và sau đó, sẽ có người 

hướng dẫn anh, như thế nào để trở thành một giáo lý viên. Tất nhiên, anh được 

quyền từ chối, nếu anh thấy công việc ấy không làm anh thích. 

TÊN TRỘM: (nhíu mày) Tui không biết tôi sẽ bắt đầu từ đâu, tôi không biết gì về 

đạo ông cả. Nhưng thôi, tui lỡ phóng lau thì phải theo lao chớ sao giờ. Mai tui tới, 

ông yên tâm. Tui nói được là làm được. 
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CẢNH 3 

 

Tên trộm gõ cửa nhà cha sở lúc hừng sáng 

TÊN TRỘM: (lễ phép, cung kính) Chào cha! 

CHA SỞ: À, anh Nhân. Anh vào đây. 

TÊN TRỘM (bây giờ là giáo lý viên Nhân): Thưa cha, con không biết nói sao hơn 

lời cảm ơn cha. Nếu cha không xui con phải làm giáo lý viên. Làm sao con có cơ 

hội đến với Người và những bí tích của Người. Làm sao con có thể nhẹ nhàng sống 

đến hôm nay được. Hàng đêm con vẫn thường tâm sự với Người. Và cuộc sống 

bệnh tật của con đã dần qua từ ngày ấy. Quả thật Chúa không từ bỏ con, Chúa đã 

cứu con trong tâm hồn và thể xác. Sáng nay huynh trưởng đưa con đi khám, con đã 

khỏi bệnh. 

CHA SỞ: (vui mừng) Ồ, vậy tốt quá. Chúa chúc mừng anh rồi đấy! 

ÔNG NHÂN: Điều thứ hai con muốn thưa cùng cha. Con ở đây cũng đã lâu. Con 

lại phiền cha tiền thuốc men, tiền ăn ở. Món nợ năm xưa con chưa kịp trả thì con 

đã vay của cha thêm nữa rồi… 

CHA SỞ: Anh có vay của tôi đâu. Đó là anh vay ở Chúa. Chúa đã đưa anh đến tìm 

tôi, Người đã dúi vào tôi sứ mệnh phải cho anh vay đó chứ. 

ÔNG NHÂN: Dạ, con nợ Chúa mười thì con cũng nợ cha tám chín. Con không 

biết phải làm sao để có thể trả nợ cho cha. Con từng nghĩ tới việc đi làm. Nhưng 

sau cơn bệnh, con thấy mình đã yếu đi nhiều. Nghề đã người ta không dùng một 

người già yếu như con nữa. Con cũng từng nghĩ đến việc con sẽ bán nhà, nhưng 

nhà con người ta đã xiếc từ mấy năm trước rồi, Thưa cha, con làm sao để trả hết nợ 

cho cha bây giờ… 

CHA SỞ: Này anh, nếu Chúa xóa nợ cho anh, thì anh nghĩ sao? 

ÔNG NHÂN: (lắc đầu, nghẹn ngào) Làm sao chúa có thể xóa nợ cho con được. 

Con luôn dạy các em cháu rằng, mình không được quỵt nợ của bất cứ ai, dù là một 

lời hứa hay là một đồng bạc. 
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CHA SỞ: À, thì… (cha ngừng một hồi, rồi nói tiếp) thật ra là cha có linh cảm, 

trong giấc mơ chúa đã nói với cha, đứa con lầm đường lạc lối đã trở về với Người. 

Và đứa con ấy hãy trả ơn cho Chúa cha bằng cách sống lương thiện hết cả cuộc 

đời… 

ÔNG NHÂN: (xúc động nhìn cha) Cha ơi, bây giờ con mới hiểu, tình cha cũng 

như là tình Chúa, người có bỏ con bao giờ đâu cha… 
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CẢNH 4 

 

ÔNG NHÂN: (ngồi bên gốc cây kể chuyện cho các cháu thiếu nhi) Các con có 

biết mình sinh ra trên đời mình đã nợ những ai không? 

CÁC CHÁU THIẾU NHI: Dạ không ạ? 

ÔNG NHÂN: Có đó các con. Các con nợ những hạt lúa ăn hàng ngày. Nợ cha mẹ 

đã sinh ra các con. Nợ những người nằm xuống vì bình yên hôm nay và nợ người 

đã tạo ra tất cả, là Chúa… 

CÁC CHÁU THIẾU NHI: Vậy mình nợ thì phải trả làm sao bây giờ hỡi ông? 

ÔNG NHÂN: Mình phải sông lương thiện nhất. Và chúa thì không ba giờ bỏ rơi 

những đứa con của người… 

Lúc đó cha sở đi ngang, mắt người xúc động và hướng lên phía nóc nhà thờ, cha 

nói: Cảm tạ Chúa, Người đã dẫn dắt những đứa con trở về với Người! 
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