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Khi chịu phép rửa trong sông Giođan, Chúa Giêsu khai mở một chân trời mới cho nhân loại. Đó là lúc khởi 

đầu sứ vụ rao giảng của Ngài để đem nhân loại đến với tình yêu của Chúa Cha. Mừng lễ Chúa Giêsu chịu 

phép rửa, chúng ta cũng nên nhìn lại phép rửa mà phần lớn chúng ta đã lãnh nhận từ nhiều năm qua.  

Dựa vào quyển sổ “Ghi Danh Rửa Tội” của riêng cộng đoàn chúng ta ở Tây Úc tính từ tháng Giêng 2009 cho 

đến tháng Giêng năm nay (nghĩa là tròn 12 năm), tôi đã đếm được 2 con số sau : Từ số thứ tự 732 cho đến số 

cuối cùng là  1386 (vừa được Rửa Tội hôm Chúa Nhật 03/1/2021), nghĩa là có 654 Bí Tích Rửa Tội được cử 

hành, trong số đó có 112 người trưởng thành (kể cả những em trên 12 tuổi) và 542 trẻ em sơ sinh. Hơn 82% 

là số trẻ em nhận Bí Tích Thánh Tẩy, nghĩa là đa số chúng ta được cha mẹ chăm lo đem đến nhà thờ Rửa Tội 

từ bé. Đã có tư tưởng cho rằng sao không để các em lớn lên và tự chọn vì như thế các em sẽ ý thức hơn? 

Sundar Singh, một trong những khuôn mặt nổi tiếng Ấn Giáo, sau những ngày đi tìm con đường tu niệm, ông 

viết về niềm tin Kitô Giáo của mình. Friedrich Heiler (một Thần Học Gia Công Giáo người Đức) nhận xét: 

“Nơi tâm hồn Sundar Singh, Kitô Giáo và Ấn Giáo gặp nhau”. Một ngày kia, lang thang trên núi, ông nhìn 

thấy cảnh lũ chim con kêu như khóc vì đói. Càng cảm thấy chim mẹ về đến, chúng càng kêu to. Ông kể về 

con chim mẹ bón mồi cho các chim con trong tổ. Lũ chim con bé tí, chưa mở mắt. Chúng nằm im che gió 

trong cái tổ tối âm thầm. Chú chim non bé bỏng quá. Sự sống của nó như sợi tơ mong manh. Làn da bụng quá 

mỏng đến độ ta có thể nhìn thấy tất cả mạch máu đỏ li ti. Dường như chỉ búng nhẹ một cái là nó tắt thở. Nó 

nằm thoi thóp như sắp chết. Nó chỉ biết chờ đợi, không có một năng lực tự vệ nào cả. Nó hoàn toàn lệ thuộc 

vào bên ngoài. Tự nó chẳng có gì. Con chim mẹ tìm mồi cho nó. Nó hoàn toàn yếu đuối. Nếu mẹ nó không 

bón mồi, nó sẽ chết. Con chim nhỏ nghe tiếng động là biết mẹ về nuôi sống dù cặp mắt chúng vẫn chưa mở. 

Chúng ta nhìn thấy, lũ chim con sẽ kêu líp chíp cho dù không nhìn thấy mẹ. Chúng đang nằm yên, mà nghe 

cánh chim mẹ bay về là tất cả chúng ngẩng đầu thi nhau kêu. Trời chung quanh chúng nó vẫn tối đen. Thế 

giới chung quanh chúng nó vẫn mù mịt, không ánh sáng, không màu sắc. Đạo sĩ Sindar Singh tự hỏi “Lạ quá, 

tại sao con chim nhỏ chưa mở mắt, chưa nhìn thấy gì, sao chúng lại dám ăn ?” Nếu con chim nhỏ không chịu 

ăn, nếu nó lý luận rằng nó chỉ ăn khi nó chứng minh được miếng mồi nầy không có thuốc độc thì đời nó sẽ ra 

sao ? Nó cứ nhắm mắt mà vẫn ăn. Nó không đòi chứng minh miếng mồi có thuốc độc hay không. Nó không 

đợi cho đến khi mở mắt, biết nhìn, biết phân biệt rồi mới ăn. Nếu như vậy, nó đã chết khô từ lâu rồi! 

Hôm nay, có những cha mẹ không kiếm mồi cho con. Họ lý luận cứ để con lớn, mở mắt, biết nhìn, rồi tự do 

lựa chọn của ăn thiêng liêng là con đường tôn giáo cho chính nó. Giả sử con chim non kia cứ đòi chứng minh 

miếng mồi không có thuốc độc mới ăn thì đời nó ra sao? Giả sử con chim non kia cứ đợi cho đến khi “nhìn” 

thấy mới tin đúng là mẹ nó rồi mới ăn thì đời nó ra sao? Con chim nhỏ không nhìn thấy mẹ mình mà vẫn tin. 

Hôm nay, trong chiều kích tục hóa đời sống tâm linh, con người có khuynh hướng muốn nhìn thất tận mắt rồi 

mới tin. Có lẽ, đó là một trong những lý do nghe nơi nào có “phép lạ” (thực hư không ai kiểm chứng được) là 

mau mau rủ nhau đi xem tận mắt, không hẳn để tăng thêm lòng tin mà chỉ để thỏa mãn cơn đói phép lạ. 

Con người hôm nay đòi nhìn thấy Thượng Đế rồi mới chịu “ăn”. Trong cuộc sống, có ai trong chúng ta nhìn 

thấy Thiên Chúa chưa? Chắc chắn là chưa có ai! Thánh Phaolô nói Ngài thấy Thiên Chúa lờ mờ như trong 

tấm gương. Khi chết rồi mới gặp giáp mặt (1 Cor.13:12) Điều nhà đạo sĩ Sundar Singh nhìn thấy ở đây là 

trong cặp mắt còn nhắm nghiền kia, lũ chim non chỉ nhìn thấy bóng tối. Nhưng chúng nhận biết mẹ chúng qua 

cái linh cảm, cái đập cánh, cái săn sóc, cái hơi hám quen thuộc của mẹ chúng, dù chúng chỉ lờ mờ thôi! 

Vị đạo sĩ và cả chúng ta nữa nghe lũ chim dạy chúng ta rằng: “Thưa quý ngài, chúng tôi không cần lý luận 

rằng chúng tôi sẽ mở đôi mỏ cho đến khi nhìn thấy rõ ràng đấy là mẹ chúng tôi. Và phải xem xét thật rõ bà 

đang cho chúng tôi ăn loại thức ăn gì, có thích hợp không”. Lũ chim không nghi ngờ về sự hiện hữu của mẹ 

chúng. Chúng cứ tin tưởng mở miệng ra ăn, rồi chúng lớn dần và ít ngày sau chúng sẽ mở mắt. Bấy giờ chúng 

mới nhìn thấy mẹ. Đó là lúc chúng tung cánh bay vào bầu trời. Loài người vẫn nghĩ rằng họ vĩ đại nhất trên 

trái đất nầy, sao họ không bằng lũ chim nhỏ kia. Tại sao con người cứ đặt câu hỏi về sự hiện hữu của Thượng 

Đế và tình thương vô điều kiện và vô biên của Ngài. Chính Ngài đã chẳng nói :”Phúc cho những ai không 

thấy mà tin” đó sao.                                                                                                                                                 Linh mục Phạm Quang Hồng sưu tầm. 


