
LÁ  THƯ  MỤC  VỤ 

Đồng bào chúng ta thường dùng từ ngữ ‘té giếng’ để ám chỉ những ai có đầu óc không bình thường. Thế thì tôi 

được xếp vào hàng ngũ những đầu óc bất thường (phi thường) ấy vì tôi đã từng té xuống giếng. Đây là một sự 

kiện quan trọng xảy ra trong đời tù của tôi. Cái tai nạn ấy tôi đã tường thuật khá chi tiết trong một lá thư mục vụ 

mấy năm trước, nay tôi chỉ muốn nhìn lại những gì tôi gặt hái được từ cái tai nạn thảm khốc ấy mà tôi gọi là 

một hồng ân Chúa ban cho tôi. Tai nạn ấy xảy ra đã hơn 33 năm rồi nhưng sao nó vẫn còn lưu lại mãi trong tôi ?  

Tôi được cắt phiên ở nhà để leo xuống giếng múc nước phân phối đều cho cả nhà (gần 100 con người). Các đội 

đi làm lúc 1 giờ trưa thì cũng là lúc tôi leo xuống giếng để làm phận sự của mình. Sau khi rơi xuống, lưng đập 

vào những thùng xô xếp sẵn dưới đáy giếng , tôi mê man bất tỉnh và nằm dưới đó bao lâu không biết, tôi chỉ 

tỉnh lại khi mạch nước giếng phun lên ngập qua mặt.Tôi ngồi dậy để leo lên thì một cảm giác đau buốt chạy dọc 

cột sống, tôi co chân để đứng dậy, thì hởi ơi,  hai chân tôi không nghe lời tôi nữa, thật hãi hùng khi nhận ra 

mình đã bị liệt hai chân ! Lúc ấy các đội đi làm về họ ra giếng lấy nước thì mới giúp kéo tôi lên, nghĩa là tôi đã 

nằm dưới đó hơn 3 tiếng đồng hồ. Tiếp theo là hơn 6 tháng trời tôi bị bán thân bại liệt phải nằm tại chỗ và bất 

kỳ việc gì cũng phải có người giúp. Tôi nghĩ cuộc đời mình đã tàn rồi ! Lúc ấy tôi vừa bước qua tuổi 36 mà phải 

nằm một chỗ cho đến chết sao ? Không hy vọng lành bệnh vì ở trại  hoàn toàn không có thuốc men chi cả. 

Vậy mà tôi được Chúa chữa lành hai chân, dĩ nhiên không có niềm vui nào sánh bằng, tôi tạ ơn Chúa đã đoái 

thương cho tôi được đi đứng trên đôi chân như mọi người. Lúc ấy, tôi tin rằng đó là một phép lạ và mãi đến 

hôm nay tôi cũng vẫn tin đó là một phép lạ. Tôi cảm tạ Chúa chữa lành đôi chân là điều hoàn toàn hợp lý, 

nhưng còn một phép lạ khác mà lúc ấy tôi không ý thức để tạ ơn Ngài, đó là ơn thoát chết vì không đập đầu vào 

các xô thùng rồi chết chìm khi nước dâng lên. Hôm nay, khi tường thuật lại tai nạn ấy, tôi biết mình phải sắp 

xếp lại theo thứ tự ưu tiên sau đây : 1. Ơn được cứu sống mà hình ảnh cụ thể là được kéo lên khỏi giếng (vì các 

bạn tù cũng có thể kéo một xác chết lên). 2. Ơn được chữa lành để có thể trở về với cuộc sống bình thường.  

Bài Tin Mừng Chúa Nhật nầy kể lại 2 phép lạ : Chúa Giêsu chữa cho một phụ nữ lành căn bệnh quái ác đã hành 

hạ bà hơn 12 năm, và Ngài làm cho một bé gái đã chết được sống lại. Hình như, ở cái tuổi gần bẩy mươi, tôi 

mới bắt đầu bớt cái chứng ‘té giếng’ của mình. Bây giờ thì tôi biết xếp đúng thứ tự ưu tiên hơn. Ơn được cứu 

sống to tát hơn ơn được chữa lành vì không có gì quý giá bằng mạng sống. Nhờ bớt chứng ‘té giếng’mà tôi biết 

xin Chúa ban cho tôi điều gì tối ưu hơn. Thay vì xin Chúa chữa lành chứng nầy tật nọ trên thân xác, tôi chỉ cần 

xin Chúa cứu độ tôi, không chỉ mạng sống trần thế mà là mạng sống của linh hồn bất diệt. Có lẽ đó là điều đẹp 

ý Chúa vì tên của Ngài trong ngôn ngữ Do Thái có nghĩa là “Thiên Chúa Cứu Độ” (Jesus = God Saves). 

Lời nguyện nhập lễ thật thích hợp như sau : “Chúa đã muốn dùng ơn dưỡng tử làm cho chúng con trở nên con 

cái sự sáng, xin cho chúng con được thoát khỏi mọi u tối lầm lạc và hằng được sống trong ánh sánh chân lý.” 

Vâng, Chúa Giêsu không chỉ là “Đấng Chữa Lành” mà Ngài là “Đấng Cứu Độ”. Ngài ban ơn cứu độ cho những 

ai tin nhận Ngài là Thiên Chúa. Theo bài Tin Mừng hôm nay thì Chúa Giêsu không từ chối thi ân cho bất kỳ ai 

miễn là họ muốn tìm đến Chúa ( người phụ nữ bị bệnh loạn huyết tìm cách chạm tới Chúa để chính bà được 

lành, ông trưởng hội đường tên Giairô cũng tìm đến Chúa nhưng là để xin cho con gái ông được chữa khỏi vì 

lúc ông gặp Chúa Giêsu thì em bé chưa chết) và cả hai đã được Chúa ban ơn. 

Thiên Chúa luôn quảng đại và hào phóng, Ngài không dè xẻn khi ban cho chúng ta những ơn mà Ngài biết là 

chúng ta cần, vậy chúng ta có thể xin bất kỳ ơn gì và hãy để cho Ngài cứu xét có nên ban hay không chứ đừng 

nóng vội hay mất kiên nhẫn mà oán trách Chúa. Nhưng tôi tin chắc có một điều mà hễ bất kỳ ai xin là Chúa 

không bao giờ từ chối, đó là : “Xin Chúa cưu độ con – nghĩa là xin cho con được kết hiệp cùng Chúa từ bây giờ 

đến mãi mãi thiên thu vạn đại”. Cũng đừng quên xin ơn ấy cho những người thân yêu.         Linh mục Phạm Quang Hồng. 



 


