
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Cha Ngô Phúc Hậu thuộc địa phận Cần Thơ, kể lại những kinh nghiệm truyền giáo thật thú vị, 
trong đó có chuyện về Bà Năm Định Môn, người cho cha ở nhờ thời còn làm thầy đi giúp dạy 
giáo lý hè ở giáo xứ Ô Môn, Cần Thơ. Bà Năm là người theo đạo thờ ông bà và có tâm hồn đơn 
sơ, đôn hậu với một tấm lòng quảng đại hiếm có. Thầy Hậu được bà cho ở nhờ để tiện đi dạy 
giáo lý cho những người ‘rối’ tức lấy vợ lấy chồng ngoại đạo mà chưa hợp thức hóa hôn nhân 
và con cái chưa được rửa tội. Khi thầy Hậu dạy giáo lý cho các gia đình đó, bà Năm cũng xếp 
hàng nghe lóm các buổi giáo lý với bà con chòm xóm. Sau một thời gian nghe lóm bà bắt đầu 

hỏi chuyện giáo lý riêng với thày Hậu khi thầy về nhà. Sau đây là đoạn đối thoại giữa thầy Hậu và bà Năm: 
    “ - Tôi thấy thầy giảng về Chúa. Cái gì của Chúa tôi cũng chịu hết, mà có một điều này là tôi không chịu. Thầy giải thích 
được cho tôi thì tôi theo đạo liền. 
 -  Điều gì thế bà Năm? 
 - Thầy nói Chúa yêu thương người ta vô cùng, vậy tại sao Chúa để cho các bà mẹ sanh con cực khổ như thế: chín tháng 
cưu mang, sanh con đứt ruột, ba năm bú mớm… Tại sao Chúa không để đàn bà sanh con dễ dàng như con gà: đẻ xong là 
kêu quác quác, cục te cục tác… rồi đi bươi như không có đau đớn gì? 
 - Bà Năm suy nghĩ hay quá. Vậy tôi xin tạm giải thích nhá. Chúa cho má bà Năm sanh ra bà Năm dễ như con vịt cũng 
được. Nhưng tôi sợ rằng nếu mẹ sanh con không đau đớn, không cực khổ thì tình mẫu tử có thể giảm sút. Nếu mẹ không 
khổ vì con, thì e rằng con sẽ ít hiếu thảo. Cụ thế là nếu má bà Năm sanh bà Năm như gà đẻ trứng, thì chắc chắn má không 
thương bà Năm nhiều đâu, mà bà Năm cũng chẳng hiếu thảo với má như thế đâu. Người ta thí nghiệm chích thuốc cho 
một con bò sanh con không đau, thế là khi con bê đòi bú, mẹ nó đá không cho bú. Vậy thay vì buồn Chúa, bà Năm phải 
cám ơn Chúa mới phải. 
     Bà năm có vẻ thấm ý. Mình tấn công luôn: 

- Bây giờ bà Năm chịu vô đạo chưa? 
- Thủng thẳng, để tôi còn suy nghĩ.” 

 
Tuy vậy, một năm sau khi thầy Hậu về Sàigòn học lại, cha sở Ô Môn viết thư báo tin: “Bà Năm đã được rửa tội và hiện 
đang giữ đạo thật sốt sắng. Tạ ơn Chuá. Bà Năm nhắc thầy nhiều lắm. Kỳ hè này thầy nhớ tặng quà cho bà.” Có lẽ sau khi 
suy nghĩ bà Năm ngộ ra rằng có đau đớn khổ sở vì con mới hiểu được tình yêu của mẹ cha dành cho mình như câu tục 
ngữ “Nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Từ kinh nghiệm đó bà ngộ ra lý do tại sao Chúa yêu thương con người vô cùng đến 
nỗi phải xuống thế làm người và đổ máu ra để cứu chuộc con người. 
 
Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này Chuá Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Thiên Chuá đã yêu thế gian đến nỗi đã 
ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga 3:16). 
Tại sao Thiên Chuá yêu thế gian đến nỗi dám ban Con mình cho thế gian? Thế gian làm được gì để xứng đáng lãnh nhận 
tình yêu lớn lao đó? Thế gian (kósmos) có thể được hiểu theo ba cách. Nó có thể hiểu là toàn bộ thế giới tự nhiên đang 
tồn tại, hoặc thế giới nơi con người cư ngụ nói chung, và thế giới đã bị tội lỗi xâm phạm. Ở đây thế gian được hiểu theo 
cách thứ ba, nghĩa là một thực thể hướng chiều về tội và dễ phạm tội. Thế giới được Thiên Chúa tạo dựng thì tốt đẹp, 
nhưng nó đã có thái độ đối lập, chống lại Thiên Chúa và do đó nó cần được cứu chuộc. Chính vì thế giới tội lỗi này mà 
Thiên Chúa luôn yêu thương. Chính trong thế giới tội lỗi này mà Con Chúa đã được sai đến. Do đó dù thế gian chẳng làm 
gì xứng đáng và rất khó yêu nhưng vì chính Thiên Chúa đã tạo dựng nên nó, nên Người luôn yêu thương nó, yêu thương 
đến nỗi đã ban Con Một Người đến để cứu chuộc nó, và mang nó về với Người. 
 
Nhân loại chúng ta phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa, nên mỗi người đều mang trong mình một trái tim yêu thương. Càng 
yêu thương, con người càng nên giống Thiên Chúa, càng có khả năng siêu việt mà triết lý Đông phương gọi là “cùng Thần 
tri hóa”, nghĩa là cùng góp phần với Thiên Chúa, để đổi mới thế giới này cho phù hợp với kế hoạch tình yêu của Người. 
Tuy nhiên, tình yêu nơi con người vẫn chen lẫn nhiều ích kỷ, kiêu căng, hận thù, ghen ghét…, nên con người cần phải 
thanh luyện cho tình yêu của mình ngày càng thêm tinh ròng và sâu rộng. 
  
Vì thế, chúng ta sẽ mãi mãi xa lạ với Thiên Chúa nếu chúng ta không sống tình yêu. "Ai không yêu thì không biết Thiên 
Chúa" (1Ga 4:8). Ai không ở lại trong tình yêu thì cũng không ở lại trong Thiên Chúa (1Ga 4:16). Tình yêu làm cho chúng ta 
nên vĩ đại. Những kẻ tầm thường ti tiện, không phải là những người nghèo hèn dốt nát, mà là những kẻ sống không có 
tình yêu, hoặc có tình yêu nhưng đó là tình yêu vị kỷ chỉ biết lo vun đắp cho riêng mình. 
 
Bà Năm Định Môn, trước khi gặp thầy Hậu, tuy chưa vô đạo nhưng bà đã ‘Sống Đạo’ vì bà có một trái tim rộng mở sống 
chan hòa yêu thương với hết mọi người, ngay cả với một ông thầy Công Giáo chưa hề quen biết trước. Với một trái tim 
đầy ắp tình yêu đó bà đã hiểu được Thiên Chúa là ai “Cái gì của Chúa tôi cũng chịu hết”, do đó ngày bà được rửa tội chỉ là 
ngày bà chính thức sống cuộc sống mà bà đã sống suốt đời mình mà thôi.  Bà đã sống yêu thương nên bà đã ‘biết’ Thiên 
Chúa trước khi nghe nói về Ngài. Việc ‘vào đạo’ của bà, như thế, giống như việc bà trở về nhà trong vòng tay ấm áp của 
Cha mình sau một thời gian bị lạc mất những người thân yêu.                                           Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                       


