
LÁ  THƯ  MỤC  VỤ 
Cuối tháng 7 đầu tháng 8, tôi đến Dallas (Texas) để theo xe các anh em La San đi lên Missouri tham dự Đại 

Hội Thánh Mẫu ở Carthage. Gia đình người bạn thân nhất của tôi vừa mất một cháu trai (cháu kêu anh ấy là 

‘Bác’) tròn 19 tuổi. Thật là đau đớn không những cho cả đại gia đình của bạn tôi mà cho rất nhiều bạn cùng 

trang lứa, họ khóc thương kẻ vừa mới ra đi vĩnh viễn. Người đau buồn nhất là bà ngoại của em vì em là đứa 

cháu yêu kính và chăm sóc bà nhiều hơn các cháu khác. Gia đình cho tôi biết là em bị tử nạn, tôi nghĩ chắc là 

tai nạn giao thông vì ở Mỹ thiên hạ chạy nhanh lắm. Nhưng không phải, em bị chết vì khẩu súng mà em mới 

mua về ! Em tự bắn vào đầu trước sự chứng kiến của 2 người bạn, chỉ vì cả 3 rủ nhau chơi trò ‘Russian 

Roulette’. Phải nhìn nhận một điều rất nguy hiểm và tệ hại là ở Hoa Kỳ : người ta mua súng đạn dễ dàng quá. 

Tôi vẫn còn nhớ ngày 22 tháng 9 năm 2006, tôi bước vào câu lạc bộ bắn súng ở Midland để xin gia nhập. Các 

huấn luyện viên ở đó bắt tôi phải học cách xử dụng vũ khí sao cho an toàn qua 4 buổi học (dĩ nhiên là mình 

phải trả tiền!) rồi họ quan sát xem tôi thực hành như thế nào, có hoàn toàn tuân thủ các điều họ chỉ dạy không 

(họ dùng camera để theo dõi từng li từng tí). Tôi phải nhớ mỗi lần cầm khẩu súng lên thì ngón tay trỏ (dùng 

để bóp cò phải nằm ở đâu ; tôi phải nhớ luôn luôn hướng nòng súng về phía an toàn nhất và tuyệt đối không 

bao giờ nhắm vào bất kỳ ai ; tôi phải nhớ những hành động gì cần làm gì khi có một viên đạn không nổ ngay 

khi tôi xiết cò ; họ cũng nhấn mạnh rất nhiều lần rằng bất kỳ khi nào cầm khẩu súng lên, hãy luôn luôn tin 

rằng khẩu súng ấy đang có một viên đạn nằm sẵn trong buồng đạn, phải kiểm tra ít là 2 lần để chứng minh 

buồng đạn đang trống…Họ dạy thật cẩn thận cho đến khi thấy tôi đủ an toàn thì họ mới cấp ‘chứng chỉ an 

toàn khi xử dụng vũ khí’. Khi quyết định giữ vũ khí trong nhà, cảnh sát địa phương sẽ đến kiểm tra cái tủ sắt 

chứa vũ khí, xem nó có được bắt ốc gắn vào tường không…Tất cả chỉ vì muốn bảo vệ mạng sống con người. 

Sự sống là món quà quý báu nhất mà Thượng Đế trao ban nên không có gì ở trên đời nầy quý báu bằng mạng 

sống của con người. Mình trân quý mạng sống của mình bao nhiêu thì cũng phải tôn trọng mạng sống của 

người khác bấy nhiêu. Niềm tin tôn giáo đề cao giá trị hai chữ ‘Sinh Mạng’, thậm chí có tôn giáo không chỉ 

áp dụng cho ‘Nhân Mạng’ mà còn cho tất cả muôn loài sinh vật qua việc cấm sát sinh. Các loại vũ khí đều có 

thể sát hại con người, tuy nhiên so với những vũ khí cổ điển như gươm đao, cung tên… thì những vũ khí càng 

hiện đại ngày nay như súng đạn càng sát thương ghê rợn hơn gấp nhiều lần. Ai cũng hoan hô luật pháp khá 

khắt khe của nước Úc liên quan đến vấn đề kiểm soát súng đạn nhất là sau tai nạn thảm khốc ở Port Arthur - 

Tasmania giết chết 35 người và làm cho 23 người khác bị thương do tên Martin Bryant gây ra ngày 29/4/1996. 

Tôi thầm nghĩ giá như em thanh niên cháu của bạn tôi được chỉ dẫn cặn kẽ về sự nguy hiểm của súng đạn, 

chắc em không dám chơi trò ‘Russian Roulette’ một cách dại dột như vậy. Những bài học nghiêm khắc với 

những chỉ dẫn thật khắt khe có thể làm chúng ta chạm tự ái và không thích, nhưng, xét cho cùng lại rất có lợi 

cho sự an toàn của bản thân. Điều nầy làm tôi nhớ lại lời sách Châm ngôn : “Chúa thương yêu ai, Người muốn 

sửa dạy ; con nào Người nhận, Người mới cho đòn”. Thật ra, mới nghe, chúng ta có thể coi thường một lời an 

ủi như thế. Điều đó phản ảnh một kinh nghiệm thông thường : Con người lớn lên cần phải được giáo dục và 

giáo dục thì đòi phải sửa dạy. Vì : “Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi”(Anh ngữ cũng có 

câu “Spare the rod, spoil the child”). Nhưng điều rất tự nhiên trong gia đình lại khó được chấp nhận ở môi 

trường khác. Và đó là cảm tưởng của chúng ta khi gặp thử thách và đau khổ. Chúng ta dễ phàn nàn vì sao 

Chúa không chăm sóc chúng ta nhiều hơn nên chúng ta gặp gian nan thử thách hơn những người khác. Phải 

tự hỏi nếu Chúa không sửa dạy thì làm sao chúng ta có thể lớn lên trong đời sống đức tin ? 

Đằng khác, khi bị Chúa sửa dạy thì chúng ta không vui, nhưng sau nầy sẽ thấy những lợi ích thiêng liêng. 

Được cứu độ, được sống vĩnh cửu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống mỗi Kitô-Hữu, nên ai trong chúng 

ta cũng cần những chỉ bảo và sửa dạy của Chúa để bảo toàn sinh mạng thiêng liêng của mỗi người. Nói như 

thế có phải để khuyên chúng ta phải ao ươc thử thách không ? Không phải vậy, nhưng phải hiểu là chúng ta 

hãy tập dùng những thử thách ấy mà chạy thẳng tắp trên con đường đạo đức. Mỗi người vẫn có thể còn hai 

tấm lòng : một bên là hạ giới và một bên là thượng giới, mà lòng chúng ta luôn có khuynh hướng chọn hạ giới 

và lơ là bên thượng giới. Bởi đó, Chúa gửi thu thách đến để sửa dạy giúp chúng ta tỉnh ngộ mà đi sang phần 

thượng giới, tức là dấn thân đi vào bằng ‘cánh cửa hẹp’ để được lách mình vào nhà Chúa mà tham dự bàn tiệc 



của Người với tất cả chư thần thánh trên thiên quốc.                                                        Linh muc Pham Quang Hong.                          
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