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"Sao con không tìm người có đạo? Nhà mình 
dòng dõi tử vì đạo mà không đứa nào lấy người có 
đạo cả," ông bố buồn rầu lắc đầu hỏi cô con gái! Ông 
nói tiếp: "Con nhớ cô Hồng, em họ hàng của mẹ 
không? Cô lấy chú Quốc không có đạo; hai người là 
luật sư và chú ấy đã ký giấy cam kết sẽ theo đạo và 
cho các con rửa tội. Vậy mà sau khi lấy nhau rồi thì 
cũng chẳng giữ lời hứa." 
 
- Con tìm đấy chứ, mà đâu có thấy ai đâu! 
 
- Thôi thì con nói nó theo đạo đi, bà mẹ chen vào. 
 
- Không được đâu Mẹ ơi. Anh ấy lớn rồi, con không 
muốn bắt ép anh ấy. Nếu anh ấy muốn theo đạo thì 
con sẽ giúp nhưng phải chính anh ấy muốn cơ. 
 
 Rồi thì ông bố bà mẹ cũng phải bằng lòng cho 
cô con gái độc nhất lấy anh chàng, kẻo không nó ế 
mất. Phần anh chàng trông cũng chững chạc, có học, 
có công ăn việc làm, và còn đứng đắn đến gặp hai 
ông bà và "xin hỏi bàn tay" của cô nàng nữa nên ông 
bà cũng đành chịu vậy. 
 
 Hai người xúc tiến lo đám cưới. Cô nàng nhất 
định không để bố mẹ phải làm gì, cứ nói "Ba Mẹ chỉ 
việc đến dự lễ và tiệc thôi, mọi việc tụi con lo hết." 
Anh chàng đồng ý đi học lớp dự bị hôn nhân vào một 
cuối tuần và thường hay căn dặn cô nàng "Em nhớ 
nhá, đám cưới chỉ có một ngày thôi, còn hôn nhân là 
cả đời đấy." Cô nàng còn đi gặp cha tuyên úy tại 
trường cũ và hỏi ý kiến của cha. Cha chỉ nói: "Dựa 
vào kinh nghiệm của cha thì phần lớn những cặp 
không cùng tôn giáo đều sẽ hững hờ việc đạo nghĩa 
và dần dần bỏ đạo luôn. Điều quan trọng là con phải 
cầu nguyện cho chính con, để con luôn giữ vững 
niềm tin và sống đạo." 
 
 Đến ngày cưới, gia đình anh chàng gồm các 
anh chị và con cái đến xin dâu; sau đó mọi người 
tháp tùng xe limo đi thành một đoàn ra nhà thờ. Cha 
VN chỉ làm phép chứ không cử hành thánh lễ nên sau 
đó ông bố cứ cằn nhằn: "Sao con không tìm một cha 
khác hay một nhà thờ khác? Ba có thể nhờ các cha 

quen làm lễ cho! Ông cha này chơi ép con quá. Nhiều 
người lấy người không có đạo vẫn có lễ cưới hẳn hoi 
mà." 
 
 Một ít lâu sau, cô nàng mất việc, cùng lúc bà 
mẹ bắt đầu bị bệnh, nên cô nàng lấy cớ này không đi 
tìm việc nữa. Và cô nàng thường xuyên lên thăm ba 
mẹ mình. Lúc nào ông bố cũng thúc giục đi về: "Con 
về lo cơm nước cho chồng; nó đi làm về nhà thấy vợ 
ở nhà nó mới vui." 
 
 Cô nàng tánh tình ham vui nên hay đi chơi 
với bạn bè; việc nhà cũng hơi biếng nhác. Ngược lại 
anh chàng tánh tình ngăn nắp gọn gàng mà cô nàng 
thì cứ bày ra. Một ngày kia anh chàng chịu hết nổi, 
mặt lầm lầm lì lì nói: "Nếu cứ cái điệu này thì thôi 
đường ai nấy đi. Anh chỉ cần em mỗi ngày bỏ ra năm 
phút thu dọn nhà cửa cho gọn gàng ngăn nắp". Cô 
nàng bừng tỉnh, xin lỗi lia lịa và xin cho em một cơ 
hội để thay đổi. 
 
 Cuộc sống bắt đầu vào khuôn khổ. Cứ đến 
cuối tuần bà mẹ gọi cô con gái, nhắc nhở đi nhà thờ. 
Anh chàng thắc mắc: "Em mấy chục tuổi rồi mà sao 
ba mẹ còn phải nhắc đi nhà thờ?" Cô nàng trả lời: 
"Ba mẹ xem đó là bổn phận nhắc nhở con cái. Mai 
mốt ba mẹ già chết đi rồi thì chẳng còn ai nhắc nhở 
em nữa đâu". Và cứ đến sáng Chúa Nhật khi cô nàng 
đi lễ thì anh chàng ở nhà đọc báo và lo giặt quần áo. 
 
 Khi đi chơi xa, bao giờ anh chàng cũng tìm 
nhà thờ gần chỗ ở và đưa cô nàng đi lễ Chúa Nhật. 
Vài năm vào dịp Giáng Sinh anh chàng còn đưa cô 
nàng đi lễ tại các nhà thờ trong vùng lân cận: khi thì 
dự lễ tiếng Tây Ban Nha, khi thì dự lễ các thầy dòng 
hát tiếng La Tinh. Một năm anh chàng hỏi cô nàng 
"Noel năm nay em muốn đi đâu?" Cô nàng trả lời 
"Em ao ước dự lễ Vọng Giáng Sinh tại Rôma." Cô 
nàng làm giấy tờ xin được vé vào cửa; và đến ngày đi 
lấy vé, khi bước lên bậc tam cấp, nhận vé tại cổng 
đền thờ Thánh Phêrô xong, cô nàng chia sẻ cùng anh 
chàng: "Em cảm thấy như là mình được gọi vào cửa 
Thiên Đàng." Đến ngày lễ hai người đứng chờ gần 
hai tiếng đồng hồ trong công trường, cùng hàng ngàn 



người khác hát những bài ca Giáng Sinh bằng đủ các 
tiếng, trước khi được Ban Tổ Chức cho mọi người 
vào trong thánh đường. 
 
 Khi cậu em bị bệnh bất ngờ, cô nàng bỏ hết cả 
mọi việc lên chăm sóc cậu em, bỏ bê anh chàng để 
mặc anh chàng lo việc nhà và cơm nước. Lúc đầu thì 
đi cả bảy ngày trong tuần, dần dần bớt xuống còn một 
ngày mỗi tuần. Anh chàng không cằn nhằn hoặc than 
phiền cô nàng lơ là, không để ý đến mình vì biết cô 
nàng phải lo nhiều việc bực mình. Anh chàng còn 
nhắc: "Thôi em đi thăm nó đi, kẻo lại cảm thấy tội lỗi, 
để việc nhà anh lo; em không đi anh cũng khổ, 
catholic guilt của em nó mạnh lắm!" 
  
 Thỉnh thoảng cô nàng nói "Em ước ao....," thì 
anh chàng ngắt lời ngay "Không được, em không 
được ao ước gì cả. Em sướng nhất rồi, việc gì anh 
cũng chăm sóc cho em được đầy đủ, không thiếu thốn 
sự gì." Mà thật cô nàng số sướng thật. Bây giờ cả hai 
đều về hưu và đều thích đi du lịch. Anh chàng lại có 
khiếu tìm tòi nghiên cứu các lộ trình và tìm được 
nhiều giá rẻ. Nên cứ vài tháng hai người lại khăn gói 
quả mướp lên đường. Gia đình và bạn bè không theo 
kịp.   
 
 Và như thế họ lấy nhau cũng đã hơn hai mươi 
năm. Cô nàng cố gắng sống đạo để không phụ lòng 
ông bố và bà mẹ đã lo lắng cho mình và nhiều khi tự 
hỏi "Không biết Chúa sẽ tỏ mình ra, đánh động anh 
chàng trong tương lai chăng?" 
 

 

 WASHDAY 
 

Tina Lương sưu tầm 
 
Monday WashDay  
Lord, help me wash away all my selfishness and  
Vanity, so I may serve you with perfect humility  
Through the week ahead.  
 
Tuesday Ironing Day  
Dear Lord, help me iron out all the wrinkles  
Of prejudice I have collected through the years  
So that I may see the beauty in others.  
 
Wednesday Mending Day  
O God, help me mend my ways so I will not  
Set a bad example for others. 
 
Thursday Cleaning Day  
Lord Jesus, help me to dust out all the many faults  
I have been hiding in the secret corners of my heart.  
 
Friday Shopping Day  
O God, give me the grace to shop wisely so I may 
purchase eternal happiness for myself and all others  
In need of love.  
 
Saturday Cooking Day  
Help me, my Savior, to brew a big kettle of 
brotherly  
Love and serve it with clean, sweet bread of human 
kindness.  
 
Sunday The Lord's Day  
O God, I have prepared my house for you. Please  
Come into my heart so I may spend the day and the  
Rest of my life in your presence.    
Jesus Is Love 
 
“Be kinder than necessary, for everyone you  
Meet is fighting some kind of battle.” 
 


