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Tang Lễ AH Mai Kiết Hưng
AH Ngô Nẫm
Nhiều AH CC không tham dự tang
lễ được nhưng thương cảm và quan tâm
đã điện thoại hỏi tôi. Vậy tội xin tường
trình:
Tang lễ AH Mai Kiết Hưng được
cử hành vào ngày 1 tháng 12 năm 2017
lúc 1 giờ chiều theo nghi thức Gíao Hội
Tin lành. Tất cả các lễ chỉ trong 1 giờ,
nhưng rất trang trọng và ấm cúng.
Gia đình có 3 người, đồng đạo và
bạn hữu độ 12 người; AHCC có vợ chồng
tôi và vợ chồng anh Di.
Bên quan tài có 3 tràng hoa: Tràng
hoa lớn của AHCC/HTD, 1 tràng hoa của
Khóa 1 KSCC, và 1 tràng nhỏ của gia
đình chị Nguyễn Đức Chí. Ngoài ra có 2
giỏ hoa của Tin Lành?? Ba tràng hoa của
CC trong khung cảnh này, thật sự đã làm
tang lễ thêm phần trang trọng. Anh chị Di
lại mang camera đến làm phim cho gia
đình giữ làm kỷ niệm.

Chương trình gồm: Hát thánh ca;
đọc tiểu sử người quá cố. Sau phần sứ
điệp của vị Mục sư, đến phần tôi đại diện
AHCC/HTD đọc điếu văn tưởng niệm.
Tuy trong đời chưa 1 lần gặp anh Mai
Kiết Hưng, nhưng đọc lời ai-điếu trong
hoàn cảnh này, và nhìn anh nằm trong
quan tài, tôi thật sự xúc động.
Gần 2pm quan tài được đẩy ra
phòng phía sau để hỏa thiêu. Gia đình 3
người vào phòng nhỏ bên cạnh quan sát
việc hỏa thiêu qua khung kiến lớn. Chúng
tôi lặng lẽ ra về!! Chiều thứ Sáu trên xa lộ
vòng đai, gặp rush hour, xe bumper to
bumper..!!
Anh Mai Kiết Hưng ơi! Nợ tang
bồng anh đã trả xong. Chí làm trai anh đã
mãn nguyện, và...tuổi đời anh đã đạt Đại
Thượng Thọ. Nay anh về với Chúa.
Nguyện cầu Anh vinh hiển chốn Thiên
Đường... Vĩnh biệt Anh.
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