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Lời Bạt 
 

Lm Tô-ma Vũ Minh Đức, S.J. 

  Ngày nay, câu nói “Thiên Chúa là tình yêu” dường như đã trở 
thành một sáo ngữ, đánh mất đi cái chiều kích dài rộng, cao sâu của nó. 
Định nghĩa này mất đi tác động mạnh mẽ của nó không phải vì Thiên 
Chúa thay đổi mà chỉ vì hai chữ “tình yêu” càng ngày càng phai nhạt 
mong manh trong dòng thác lũ của những biến đổi xã hội và lòng người. 
Con người kỳ vọng một tình yêu lúc nào cũng có sẵn bên tay như cái điện 
thoại di động, đáp ứng tức thời như mạng lưới điện tử. Được bao quanh 
bởi instant noodle, instant coffee, instant cash, con người cũng đòi hỏi một 
instant love. Con người quên mất câu ngạn ngữ quen thuộc, “Easy 
comes, easy goes.” Khi con người dùng cái tình yêu được diễn tả qua điện 
ảnh báo chí để làm thước đo hay để hình dung ra Thiên Chúa thì đó quả 
là một tai họa. Biểu lộ trọn vẹn nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho 
con người chính là thập giá Đức Kitô. Vì thế, trong cuộc sống hiện tại, 
định nghĩa phù hợp hơn cho tình yêu là “Thập giá là tình yêu.” Hệ luận 
tất yếu sẽ là “Tình yêu là thập giá.” 

 Những bài hát trong dĩa nhạc và sách nhạc này là nỗ lực nhỏ bé 
nhưng kiên trì của những tâm hồn yêu thích nhạc và muốn dùng dòng nhạc 
để diễn tả những thăng trầm biến đổi của tình yêu. Từ giây phút xao 
xuyến rộn ràng của ngày mới yêu nhau, tới cung đàn réo rắt nghiêm 
trang của thánh lễ hợp hôn, tới những con dốc cuộc đời mà cả hai vợ chồng 
cùng nai lưng ra kéo mà chiếc xe gia đình vẫn lúc lên lúc xuống. 

 Giống như mọi cấu trúc hữu cơ khác, tình yêu cũng có lúc thăng hoa 
có lúc tha hóa. Nhưng quan trọng nhất là định hướng của tình yêu: Từ  
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đâu tình yêu đón nhận sức sống và tiếp tục vươn tới khi chông gai ngập 
lối? Từ chân tình nào tình yêu vang vọng tiếng hoan ca khi an vui giăng 
đầy? Tác giả mời gọi người nghe quy hướng tình yêu về thập giá. Lúc hai 
tâm hồn bắt đầu cảm mến nhau và muốn chung xây cuộc đời, hãy để tình 
yêu thập giá soi sáng và thánh hóa tình yêu con người. Khi đôi tân hôn 
quỳ bên nhau trước Cung Thánh, hãy xin tình yêu thập giá nuôi dưỡng và 
uốn nắn tình yêu con người. Lúc đương đầu phong ba bão táp cuộc đời, 
hãy nắm tay nhau và dựa vào tình yêu thập giá để nhẫn nại hy sinh tiến 
bước. 

 Bên cạnh đó, đôi phu phụ lúc nào cũng có một người bạn đồng hành 
đầy cảm thông hướng dẫn. Mẹ Maria đã trải qua bao vui sướng cũng 
như khổ đau của một người vợ và người mẹ. Mẹ Maria đã được mời gọi 
tham dự vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa mà trí óc hoàn toàn không 
hiểu nhưng trái tim lại ươm đầy tín thác. Tình yêu vợ chồng cũng là một 
cách cụ thể để cộng tác với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, cho chính 
mình và cho cả tha nhân.     

 Hy vọng những rung cảm về tình yêu con người kết hợp với tình yêu 
thập giá trong dĩa nhạc và tập sách nhạc này cũng tạo nên những rung 
động cùng tần số, để chúng ta nâng đỡ nhau trong hành trình yêu thương, 
hân hoan sánh bước tiến về bàn tiệc tình yêu vĩnh cửu là Nước Trời.   

 
San Jose, CA 

Ngày 28, Tháng 7, 2015 

“Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” 
Marcô 10:9 
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“hãy ráng chịu đựng nhau, và nếu ai có điều gì phiền trách người khác, 
 hãy tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh chị em thể nào,  

anh chị em cũng hãy tha thứ nhau thể ấy.” 

Côlôsê 3:13 
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Lời Tri Ân    
     

 
…con đang ngắm nhìn trời mây, sông nước, cây cỏ, …, và vạn vật chung quanh; ôi, mọi thứ 

như một bức tranh tuyệt đẹp!  Không biết đấng tạo hóa nào đã dựng nên những cảnh vật đầy 
thơ mộng hữu tình, như thế này? 

…để rồi bỗng nhiên, khi chiều tàn, ánh dương khuất dần sau lưng ngọn đồi, những hình ảnh 
trước mắt con đây sẽ tạm ẩn mình, từ từ chìm vào bóng tối tịch liêu, …; tạm, thôi; rồi sáng mai, 
lúc mặt trời vừa ló dạng, và khi con lại có cơ hội được đặt chân tới chốn này, mọi cảnh vật chiều 
hôm qua sẽ lại hiện ra rõ ràng nguyên hình bóng cũ của chúng… À, chưa chắc..., vì con biết 
rằng, ngọn đồi phía xa xa kia, sẽ bị cắt mất đi một phần thân thể của nó…! 

Chỉ có mình Thiên Chúa Tình Yêu duy nhất, mà thôi, mới là Đấng sáng tạo và hoàn toàn 
vĩnh cửu từ thuở tạo thiên lập địa, cho tới ngày nay, và mãi đến mai sau tận thiên thu! 

Ngài đích thực là Cha nhân lành đầy tình thương; đã cho con được sinh ra làm người giống 
hình hài của Ngài, và trong suốt cuộc đời của con, từ khi lọt lòng mẹ Việt-Nam cho tới bây giờ, 
Người đã và đang ban dư tràn ơn lành trên xác hồn của con trong từng giây từng phút, từng 
nhịp thở, và trong từng công việc con làm.  Ôi, ngoài những quan phòng hồn an xác mạnh hằng 
ngày, Người còn đặc biệt yêu thương và tô điểm mặn mà thêm cho cuộc đời của con bằng những 
nốt nhạc trầm bổng du dương!  Thật tệ, với năng lực kém cỏi và hạn hẹp, con đã cố gắng sinh lợi 
cho những nốt nhạc vàng bạc mà Ngài đã trao phó cho con trong suốt 36 năm qua; …, tuy 
không được nhiều, và hình như quá ít ỏi trong quãng thời gian này, thì phải; nhưng xin Cha hiền 
đoái nhận món quà mọn hèn nhỏ bé này, vì nó là thành quả của rất nhiều công sức đã phụ giúp con 
gieo, cấy trồng, để hôm nay gặt hái được…  Bây giờ đây, con xin thành tâm dâng lên Ngài 
công lao của:      

 Các đấng sinh thành, đã cho con bú ngọt ngào những giọt sữa thơm lịm, đút từng muỗng 
cháo chín ngon, mớm ắp đầy bao bát cơm lành; để con chào đời rồi lớn lên trong một mái 
ấm gia đình đầy yêu thương thánh thiện   

 Tấm lòng nhiệt thành tận tụy kiên trì của các thầy cô bạn bè đã hướng dẫn, chỉ dạy, uốn 
nắn cho con từng nốt nhạc, điệu đàn, và tay nhịp 

 Các ca đoàn xưa và nay, là những mảnh vườn thiêng liêng màu mỡ; họ đã nhẫn nại chịu 
đựng với con và đã cho con có cơ hội gieo, để ngày nay hân hoan thu hoạch, những hạt 
giống âm nhạc này 
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 Cha quản nhiệm cộng đoàn Việt-Nam giáo xứ Chúa Ba Ngôi, San Jose, CA; 
USA - linh mục Tô-ma Vũ Minh Đức, S.J.  Các bạn trong ca đoàn Chúa Ba 
Ngôi, San Jose, CA: chị Ngọc Dung, anh Tấn Đạt, anh Nguyễn Hiền, và chị 
Như Ý - Thể hiện hát; anh Ben Lâm - Thâu & hòa âm; anh Bùi Lê Tuấn - Vẽ & 
thiết kế nghệ thuật; anh Trần Ngọc Duy - Trình bày mỹ thuật & ấn loát; và chị Thùy 
Vân - Kiểm tra & chỉnh sửa bản thảo 

 Đặc biệt xin dâng lên Ngài công sức lớn lao nhất của người vợ thùy mị, hiền hậu, đảm 
đang mà Ngài đã thương trao ban vào cuộc đời con.  Ôi, không thể nào kể hết được 
những gì nàng đã làm cho con trong suốt 25 năm khăn gói chung sống, cùng ăn ở vừa qua… 
Nàng đã âm thầm cất giữ những bản nhạc cho con, vì tính tình cẩu thả bừa bộn cộng với 
những đố kỵ nhỏ nhen trong con:  “làm được đồng nhạc nào thì phung phí liền tức thì” (con 
viết được bản nhạc nào, thì chỉ sôi nổi chừng được dăm ba bữa, sau đó vất xó xỉnh, thậm chí 
vò nhàu nát rồi quẳng liền vào thùng rác; ôi, ma quỷ kiêu ngạo tự mãn vẫn còn hoành hành, 
rúc rỉa, và ẩn nấp sâu trong con người của con) 

 Cuối cùng, xin dâng lên Cha quý ân nhân hảo tâm xa-gần đã thương mến, động viên 
khuyến khích, giúp đỡ ủng hộ con dưới nhiều hình thức hầu tác phẩm nghệ thuật này được 
chắp cánh tung bay!    

Con chỉ là một con số không to đùng đang vẫy vùng ngụp lặn tạm bợ nơi thế trần này, hy vọng 
mong manh được bám víu vào lòng thương xót của Cha để cố gắng lần mò từng bước chậm, tìm 
đường về Quê Nhà yêu dấu…; xin cho con luôn trung thành và hăng say kiên tâm trì trí kéo-
đẩy cỗ xe gia đình con, cậy nhờ lời chuyển cầu của Mẹ La-Vang dịu hiền, tới được trước ngưỡng 
cửa nhà Ngài!  Amen. 

Con xin muôn vàn tạ ơn Cha. 
Con và gia đình bé nhỏ của con xin chân thành  

ghi sâu ân tình và đồng cảm tạ tới toàn thể quý vị! 
 

Santa Nella - Pacheco Pass, CA 
Vào đầu Hạ năm 2015; 

con kính bút, 

Martin de Porres Nguyễn Anh Vũ 
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