
CON CA NGỢI TÌNH THƯƠNG VÀ CÔNG LÝ VÀ CHỦ TÂM THEO ĐƯỜNG HOÀN 

HẢO 

 

... Ông Jill Kinsey là nhân viên của Hội Bác Ái Công Giáo 

Hoa Kỳ . Ông được gửi đến Đông Phi Châu để điều hợp 

việc tổ chức các bữa ăn miễn phí cho người nghèo. Trong 

một chuyến đi công tác tại Mozambique, quốc gia bị đói 

kém vì hạn hán, ông gặp cậu bé Antonio. Antonio là biểu 

tượng của hàng trăm ngàn đứa trẻ Phi Châu, sống lang 

thang đầu đường xó chợ. Chúng kiếm sống bằng ăn mày 

ăn xin, ăn cắp hay bới các thùng rác. Xin nhường lời cho 

ông Jill Kinsey. 

Một buổi sáng, tôi đến Tete, thành phố nhỏ đầy cát bụi. 

Nơi phòng đợi của Sở Di Trú, một bé trai mảnh khảnh 

khoảng 8-9 tuổi đến trước mặt tôi vừa xoè tay xin vừa 

khẩn khoản nói: 

- Làm ơn cho cháu ít tiền để cháu mua thức ăn! 

Tôi nhìn chăm chăm đôi mắt đen nhánh, nụ cười ve vuốt 

và dáng điệu ranh mãnh của cậu bé, lòng thầm nhủ: 

- Hẳn đây không phải lần đầu tiên cậu bé xin ăn! 

Thấy tôi im lặng, cậu bé bỏ tay xuống rồi đến ngồi cạnh 

tôi, dáng điệu trở nên nghiêm trang. Cậu bé mạnh dạn 

làm quen: 

- Chú làm gì ở đây? 

- Chú đến thu xếp vài công việc trước khi sang Zimbabwe .. 

Đôi mắt cậu bé sáng rực lên. Mọi người ở đây đều biết các cửa hàng ở Zimbabwe chứa đầy hàng hóa .. 

Ngừng một chút cậu bé nói: 

- Chú làm ơn mua cho cháu đôi giày được không? Nếu cháu được đi học, cháu ước ao có giày để mang! 

Nói xong, cậu bé đăm đăm nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. Tôi đáp: 

- Được, nếu chú đi Zimbabwe, chú sẽ mua cho cháu đôi giày! 



Gương mặt cậu bé rạng rỡ niềm vui. Cậu bé cho tôi 

biết tên là ANTONIO. Rồi cậu bé bỗng đứng phắt dậy, 

vẫy tay chào tôi và chạy biến mất. 

... Hai tuần sau, từ Zimbabwe trở về Mozambique, tôi 

cẩn thận mang theo đôi giày thể thao màu trắng mua 

cho Antonio. Giữa cát bụi mịt mờ và đám người tị nạn 

đông lúc nhúc, tôi chưa trông thấy cậu bé thì đã nghe 

tiếng Antonio gọi tên tôi: JILL! JILL! Rồi cậu bé vào đề 

ngay, bỏ hẳn phần chào thăm xã giao thường lệ: 

- Chú có mua giày cho cháu không? 

Sau khi thử giày, mặc dầu có hơi lớn hơn chân một 

chút, Antonio vẫn tràn đầy sung sướng, ấp úng hai chữ 

CÁM ƠN! Chưa hết. Cậu bé đi ngay sang phần thứ hai, 

khi nói: 

- Cháu muốn đến trường, chú có bằng lòng giúp cháu 

đi học không? 

Tôi hơi do dự. Nếu tôi nhận giúp Antonio, tôi cần biết thêm lai lịch của cậu bé. Antonio cho tôi biết: 

- Ba đã chết, Mẹ sống ở Malawi. Hiện tại cậu bé sống với người dì ruột. 

Để ghi tên vào trường, cậu bé phải có ít nhất tờ khai sanh. Nhưng Antonio chỉ biết tên Ba là Samuel Traz, 

năm sinh là 1981, còn ngày sinh tháng đẻ thì cậu bé mù tịt. Làm thế nào bây giờ? May mắn thay, người 

thư ký nhận ghi danh Antonio bằng lòng cho chúng tôi chọn ngày sinh. Tôi âu yếm hỏi cậu bé: 

- Cháu thích chọn ngày nào? 

Antonio đưa đôi mắt ngây thơ cầu cứu: 

- Chú làm ơn chọn cho cháu! 

Tôi đề nghị: 

- Chúng ta chọn ngày 25 tháng 12! Antonio, cháu có biết không? Đây là ngày đẹp nhất trong năm, vì là 

ngày Sinh Nhật của Đức Chúa GIÊSU KITÔ! 

Mọi người hài lòng vui vẻ! 

Sau bao nhiêu thủ tục bàn giấy khó khăn và rườm rà, cả hai chúng tôi thành công lớn trong việc ghi tên 

Antonio vào trường mẫu giáo .. Cầm trong tay tấm thẻ ghi danh với tên đầy đủ Antonio Samuel Traz, cậu 

bé nở nụ cười thật tươi chen lẫn niềm hãnh diện sâu xa. Xong, cậu bé đưa thẻ cho tôi xem. 



Ngay buổi chiều hôm đó, cậu bé tìm đến chỗ tôi đang 

trọ. Sau khi gõ cửa và bước vào phòng, cậu bé đưa cho 

tôi trái xoài chín, màu vàng óng ả và thơm phức. 

Antonio nói: 

- Cháu xin biếu chú Jill! 

Cầm trong tay quả xoài chín, nhìn khuôn mặt rạng rỡ 

niềm vui của cậu bé, tôi thật sự xúc động. 

Antonio vô cùng sung sướng. Cậu bé cắp sách đến 

trường. Tuy nhiên, sau bao năm tháng sống đời vẫy 

vùng tự do, lang thang đầu đường xó chợ, giờ đây khép 

mình trong bốn bức tường kỷ luật lớp học, không phải 

là chuyện dễ! Thêm vào đó, Antonio là học sinh cao tuổi 

nhất lớp - 12 tuổi - bên cạnh các học sinh khác ở lứa 

tuổi 6-8. Nhưng với ý chí sắt đá, lòng kiên trì vượt mức, 

Antonio muốn học đọc học viết để có thể xây dựng 

tương lai cho chính mình và cho người khác. 

Antonio Samuel Traz đã chinh phục lòng tôi. Cậu bé dạy 

tôi bài học quý giá: 

- Bắt đầu một ngày sống như một cuộc phiêu lưu mạo hiểm với con tim tràn đầy tin tưởng, hy vọng và 

nhìn thế giới chung quanh với đôi mắt trẻ thơ: luôn ngạc nhiên và thích thú! 

 

... ”Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý: con đàn hát kính Ngài. Con nguyện chủ tâm theo 

đường hoàn hảo, bao giờ Ngài mới đến cùng con? Con sẽ sống theo lòng thuần khiết ở trong cửa 

trong nhà. Việc xấu xa đê tiện, con chẳng để mắt trông. Con ghét kẻ làm điều tà vạy, không để cho 

dính dáng đến mình. Tâm địa gian manh con hằng xa lánh, chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa. Ai 

nói chùng nói lén, là con sẽ diệt trừ. Con mắt khinh người, lòng dạ kiêu căng: những bọn đó, không khi 

nào con chịu. Con để mắt kiếm người hiền trong xứ, cho họ được ở gần. Ai sống đời hoàn hảo, sẽ là 

người được phục vụ con. Nhà con ở không hề chứa chấp kẻ quen trò bịp bợm thói lưu manh. Hạng 

nói dối chuyên nghề, con đuổi cho khuất mắt. Mỗi buổi sớm mai con lại diệt trừ cho hết phường ác 

nhân trong xứ sở, hầu quét sạch khỏi thành đô Chúa bọn làm điều ác, chẳng sót một tên” (Thánh Vịnh 

101(100). 

 

(”Reader's Digest Sélection”, 7/1995, trang 59-63) 
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