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MA VĂN LIÊU 

 

Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và pháp sư, phần 25 của kỳ 53.  

 

Ông chủ nhà thưa: 

- Thưa ông cố! Chưa bao giờ tôi tin Chúa như lúc này. Chẳng những tôi tin qua những việc 

lớn lao vừa xảy ra, mà còn tin qua cung cách của ông cố. Tôi đã nhận ra đạo Đức Chúa Trời là 

đạo chính, đạo thật  

Cha sở Luca tay cầm ly nước mát do ông chủ nhà vừa lấy cho, tay kia kéo ông ta đi theo 

mình ra xa khỏi căn nhà, đi qua hẳn bờ phía bên kia của cái ao sen và bông súng rộng độ nửa 

công đất (1). 

Nghe ông chủ nhà quả quyết với một giọng điệu khẳng khái và mạnh mẽ, cha sở Luca rất hài 

lòng; tuy vậy, cha vẫn không vội nói gì hay tỏ thái độ gì; vả lại, tâm trí cha hiện đang thầm thì 

cầu cùng Tổng lãnh Thiên thần Micae để xin Người tới bảo vệ cho cha hoàn thành một nhiệm vụ 

quan trọng sắp tới. (Sau này mỗi lần nhắc lại chuyện này với ai, cha sở Luca đều quả quyết rằng 

đúng là cha đã được Tổng lãnh Thiên thần Micae nhậm lời cầu xin; nhậm lời ra sao ta hãy nghe 

cha kể tiếp). 

Qua đến bờ bên kia của ao sen và bông súng, hai người đi đến một nơi có nhiều cây xanh um 

tùm và đoán chừng không còn ai có thể nhìn thấy và nghe tiếng trò chuyện của hai người, cha sở 

kín đáo và khéo léo thực hiện một cuộc khảo hạch ông chủ nhà như cha thường hay khảo hạch 

các tòng nhân sắp lãnh nhận phép rửa tội; vừa khảo hạch, cha vừa nhẹ nhàng nhắc nhớ và vừa ân 

cần chỉ bảo thêm về giáo lý và các tín điều quan trọng của Công giáo. Sau khi thấy đã khá an 

tâm, cha sở chọn cho ông một vị thánh quan thầy (thánh bổn mạng), rồi vào khoảng 1g trưa, cha 

sở Luca khéo léo và nhanh gọn rửa tội cho ông. Rửa tội xong, cha tuyên bố ông nay đã là Kitô 

hữu, cha cũng thông báo kể từ hôm nay, ông trở thành giáo dân tiên khởi của một họ đạo lẻ cũng 

mới thành lập ngay trong giờ phút này, đó là họ lẻ Xà Tón tạm thời trực thuộc họ đạo An Biên 

của cha (2); cha sở Luca cũng nhân dịp này, tặng ông một cây thánh giá nhỏ để treo chỗ trang 

trọng nhất trong nhà, một chuỗi tràng hạt Mân Côi, chuỗi tràng hạt mà cha luôn đeo trên cổ, cha 

tháo ra và quàng vào cổ ông kèm theo lời chỉ dẫn cách lần chuỗi và cách tôn kính Đức Mẹ 

Maria; cha còn căn dặn nhiều điều cần kíp khác nữa, trong đó có việc lưu ý đặc biệt đến cô con 

dâu có nhiều thiên hướng của một Kitô hữu ngoan hiền, nhiệt thành và năng động, cô ta rất có 

khả năng sẽ là một trợ tá đắc lực giúp ông mở mang thêm họ đạo lẻ Xà Tón bằng cách gieo thêm 

nhiều hạt giống đức tin nơi vùng đất tuy có nhiều mê tín, nhưng đậm chất tâm linh này. 

Tất cả mọi việc diễn ra ở cách xa buồng của bà vợ ông chủ nhà là thế, nhưng hình như bà chủ 

nhà vẫn nghe vẫn biết tất cả, điều đó được biểu hiện qua việc cứ sau mỗi câu cha sở giảng, dạy, 

là vang lên từ buồng bà ta, giọng the thé hét lên một câu phản đối hay mắng nhiếc như đáp lại; 

tuy không nghe rõ từng lời, nhưng cha sở và ông chủ nhà đều hiểu, đều bất lực nhìn nhau lắc đầu 

và ngầm bảo nhau: cô Bảy và các vong hồn biết chuyện và đang cố tìm cách phá đám. Thình lình 

đúng vào lúc trước khi cha sở rửa tội cho ông chủ nhà, có khoảng năm bảy người hàng xóm từ 

đâu rầm rập kéo nhau chạy ào vào nhà ông chủ nhà –sau này cô con dâu kể lại- họ xông thẳng vô 



buồng của bà chủ nhà, rồi cười nói, hỏi han vang dội; họ lại còn xúm xít nhau giúp cô con dâu 

săn sóc bà chủ nhà; họ còn hạch hỏi rồi khuyên lơn nhủ bảo bà chủ nhà huyên thuyên cả lên làm 

cho bà ta không còn có thể nói năng gì được nữa, mà dù có nói gì thì cũng bị nhóm người hàng 

xóm ồn ào chận họng, ngắt lời để trấn an, can ngăn, chỉ dẫn; thậm chí họ còn thân mật nắn tay 

nắn chân, xoa bóp, đè bà ta nằm dài ra cạo gió, tẩm quất rất tự tiện không cần được yêu cầu. 

Cũng bởi vì bỗng dưng có nhiều người hàng xóm ngang nhiên, rầm rộ và huyên náo ập vào nhà 

cười nói oang oang, khua động tất cả dậy lên, đồ đạc va chạm rỗn rãng v.v… cho nên con chó 

nuôi trong nhà như phát cuồng sủa ầm ĩ nghe đến đinh tai nhức óc; con chó bị kích động tột độ 

vừa sủa vừa phát tín hiệu kêu cứu đồng loại, thế là nhiều con chó hàng xóm chung quanh gần đó 

lần lượt hùa nhau sủa, có con thì ra sân nhà mình mà sủa, có nhiều con chạy đến tận cổng nhà 

của ông bà chủ nhà, chõ mõ vào mà sủa… tất cả bọn chó sủa cách hăng say hết mình đến nỗi 

vang rền cả một góc trời, đến không còn ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đàn chó. Thế là cả 

một xóm một vùng rộn lên khi có nhiều loại tiếng ồn -tiếng nói cười đùa giỡn vang dội, tiếng 

khua động đồ dùng trong nhà, tiếng đàn chó lồng lộn chạy ra chạy vào sủa một cách tức tối- tất 

cả hòa trộn vào nhau để cho ra một thứ âm thanh cực kỳ hỗn độn, cực kỳ tạp nham và vô cùng 

kỳ dị đến mức nghe rất khó chịu, đè lấp tiếng la hét của bà chủ nhà khiến bà ta không còn có thể 

chửi mắng thêm được gì nữa. Mãi cho đến khi mọi việc giữa cha sở và ông chủ nhà ở bên kia bờ 

ao diễn ra xong xuôi và suôn sẻ, thì một lúc sau, mọi chuyện tự nhiên dần trở lại trạng thái ổn 

định như cũ, như chẳng có chuyện gì xảy ra: đám chó thình lình bớt sủa rồi ngưng hẳn dù chẳng 

ai ra lệnh, nhóm người hàng xóm lanh chanh nhẹ tay hơn, bớt huyên thuyên nói cười và từ từ rút 

êm ra về. Sự tĩnh lặng vốn dĩ của khu xóm được trả lại.  

Vì cha sở Luca tin rằng, mọi việc mình làm không thể qua mắt được cô Bảy và bè lũ của Cô 

ta, cho nên cha tính toán từng động thái cha sẽ làm, sao cho tất cả đều diễn ra bất ngờ, nhanh gọn 

và kín đáo tối đa, để khi cô Bảy và đồng bọn biết được thì “việc đã rồi”.  

Việc… công kỹ vô bị, xuất kỳ bất ý… rửa tội cho ông chủ nhà là việc bỗng tự dưng không 

mà đưa được một người không có trong chương trình, không có trong ý nghĩ, không hề được 

mảy may nhắm tới cũng chẳng hề dám kỳ vọng… về với Chúa, quả là một màn đấu trí kỳ tài nữa 

của cha sở trước cô Bảy theo kiểu “vô trung sinh hữu” (giữa cái không làm nên cái có), hay là 

màn đấu trí theo kiểu “thả con săn sắt, bắt con cá rô” hoặc “bỏ con cá rô vồ con săn sắt” (3), 

có nghĩa khi cha sở Luca vì bị ngăn chặn, chưa thể tiếp cận và đưa cô Sáu về với Chúa thì tiện 

thể vớ ngay một người đang trong tầm tay đưa về với Chúa (bỏ con cá rô là cô Sáu, vồ con săn 

sắt là ông chủ nhà; thật ra cũng chưa biết chừng trong hai người này, ai là con cá rô, ai là con săn 

sắt; với cái mưu trí sắc sảo này, cô Bảy thua cha sở một bước nữa); nói cho đúng, làm gì thì làm, 

hễ đã mang một mối lợi về cho Nước Trời thì cha sở coi chuyến đi của ngài không bỏ công. 

Khởi đầu chuyến đi là nhắm đến cô Sáu, cha sở cứ đinh ninh rằng cô Sáu là mục tiêu duy nhất 

của chuyến đi mục vụ phải bỏ họ đạo đến ngót ngét cả tuần; nhưng rồi dần dần cha nhận ra, đem 

được một linh hồn về với Chúa là việc chính, còn linh hồn nào thì đó là ý định của Chúa. Bởi thế 

giờ đây cha sở nghĩ, dễ chừng có khi ông chủ nhà, cô con dâu của ông và cả bà chủ nhà lại chính 

là những người Chúa chọn cũng nên, và biết đâu gia đình này sẽ là những viên đá đặt nền cho 

một cộng đoàn Kitô hữu mới, cộng đoàn Kitô hữu Xà Tón (họ đạo lẻ hay ngày nay gọi là giáo 

điểm) ở vùng đất xa lạ nhưng đầy hứa hẹn cho việc truyền giáo này. Thôi thì mọi sự đều phó 

thác trong tay Chúa tất cả! Cha nghĩ vậy. 

Khi cha sở và ông chủ nhà quay trở về thì những người hàng xóm tốt bụng đã ra về hết, chỉ 

còn lại một hoặc hai người lẩn quẩn trong nhà, lũ chó “nhạy cảm” cũng bình tĩnh trở lại trong 

yên ắng; tuy nhiên chưa bước hẳn vào nhà cha sở đã bị bà chủ nhà nghiến răng trèo trẹo nói với 

giọng đầy căm tức: 

- Vùng đất này là lãnh địa của Chúng ta, vì cớ gì mà ông đến đây xâm phạm? 

Cha sở Luca im lặng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong sân nhà. Bà chủ nhà nói tiếp: 

- “Thua me gỡ bải cào” (4) hả lão già khó ưa? (nghiến răng). Nhưng ông không thể rửa tội 



cho hết dân ở đây được đâu! Vả lại, rửa tội thì có ăn nhằm gì!  Vì nhiều người đã được rửa tội 

vẫn đi theo Chúng ta, nhờ vả Chúng ta và tin cậy Chúng ta (5). 

Bà chủ nhà còn nói nhiều nữa trong một thời gian dài như để trút hết nỗi căm giận lên cha sở; 

nhưng cha sở nắm được điểm yếu của bà ta, điểm yếu đó là “nói nhiều dễ lộ tẩy”. Thế nên cha sở 

lẳng lặng ngồi nghe để nắm thông tin về cô Sáu lẫn những mưu đồ của cô Bảy. 

Quả thực có đúng như vậy! Điều đầu tiên cha sở nắm được là cô Bảy và đồng bọn đoán biết 

và rất tức giận về việc cha đã bất ngờ rửa tội cho ông chủ nhà mà họ không ngờ tới. Điều tiếp 

theo là nỗi giận dữ vì hai người, cha sở và ông chủ nhà, không hiểu bằng cách nào mà bỗng dưng 

biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả bọn họ, vô số những âm binh thần tướng lúc nào cũng rình rập 

và soi mói.   

Bà chủ nhà vẫn chửi và cha sở vẫn ngồi im lặng lắng nghe. 

… 

Cha sở bỗng như bị điện giật khi nghe bà chủ nhà bất ngờ xổ một câu:  

- Cô Sáu cũng đã được rửa tội rồi! Ông còn muốn gì nữa? Về đi lão già hắc ám! 

Cha sở và ông chủ nhà nhìn nhau với vẻ bỡ ngỡ. Tuy vậy, cha vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như 

không nghe gì cốt để chờ xem thực hư có đúng cô Sáu đã được rửa tội hay không, ai rửa tội cho 

Cô và Cô được rửa tội vào lúc nào…  

(còn tiếp) 

 

(1) 1 công đất hay 1 sào đất: Nam bộ là 1000m2,  Trung bộ là 500m2,  Bắc bộ là 360m2. 

(2) Sau khi về nhà, vào dịp “cấm phòng” năm (tĩnh tâm hay thường huấn), cha sở Luca trình 

Giám mục giáo phận, Giám mục giáo phận đã trao họ đạo lẻ Xà Tón lại cho cha sở CĐ, vì họ 

lớn CĐ ở gần Xà Tón hơn. 

(3)  Con săn sắt trong hai câu tục ngữ: “Thả con săn sắt, bắt con cá rô” và “Thả con cá rô, 

vồ con săn sắt”. 

 

Cá săn sắt (cá lia thia - ảnh trái) và cá rô. Nguồn: Internet 

Săn sắt, theo trang Bách khoa tri thức (bachkhoatrithuc.vn): là loại cá trông như cá rô nhỏ, 

đuôi dài, có vân xanh đỏ bên mình. “Bỏ (thả) con săn sắt, bắt con cá rô” được trang này giải 

thích với hai nét nghĩa: a/ Đầu tư một số vốn nhỏ để thu về một nguồn lợi lớn; b/ Biết hy sinh, bỏ 

qua cái nhỏ để đạt được cái lớn. 

(4) “Thua me gỡ bài cào” câu tục ngự có nghĩa là thua trong trò chơi me, tìm cách gỡ 

gạc lại trong trò chơi bài cào (còn gọi là bài ba cây, một kiểu chơi bài bằng một bộ bài tây). 

(5) Vẫn luôn còn một số ít Kitô hữu tuy tin Chúa, đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện… nhưng 

vẫn cứ đi nhờ thầy bùa, thầy ngải chữa bệnh tà, thậm chí đi xin bùa về để đeo hoặc thư thuốc 

làm hại người đối nghịch trong việc tranh chấp tài sản, đất đai, trong việc dựng vợ gả chồng hay 

trong việc làm ăn, mua bán.    

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_b%C3%A0i_t%C3%A2y

