
LÁ THƯ MỤC VỤ 
Khi ba tôi được thuyên chuyển từ Dục Mỹ về Ban Mê Thuột, ông mua vé xe đò cho cả 
nhà, lúc đó chỉ có từ chị kế tôi (chị Tư) xuống tới cô em áp út mới khoảng 1 tuổi là di 
chuyển theo ba. Còn chị Hai đã lấy chồng nên theo chồng về Sài gòn rồi, còn anh Ba là con 
đỡ đầu của cha Tuyên Úy Nguyễn Bá Chính nên ở với ngài và theo ngài về Sài gòn khi ngài 
đổi về đó. 
 
Vì đơn vị của ba ‘đóng’ ở trong đồn lính nên cả nhà sống trong trại gia binh ở Suối Đốc 
Học là nơi có những ngọn đồi lộng gió quanh năm vì lúc đó dân cư rất thưa thớt. Cái thú 

của bọn trẻ trai chúng tôi lúc đó là đi bắt dế và thả diều sau những giờ tan học buổi chiều. Những cánh diều 
được dán bằng giấy học trò trên những khung tre là những vật liệu dễ kiếm. Chỉ khó kiếm là những sợi giây dù 
ni-lông dài hay những cuộn giây gai nhỏ để giữ cho cánh diều bay lên cao chừng nào có thể. Giây dài thì cánh 
diều lên cao, còn giây ngắn thì lửng lơ ở dưới thấp. Nếu đứt giây thì cánh diều sẽ theo gió bay đi rất xa và rất 
khó tìm.  Nhưng điều quan trọng nhất để cánh diều bay lên là gió. Không có gió thì không thể thả diều. 
 
Tôi còn thêm một kỷ niệm khác với gió nữa là khi ở giáo xứ miền quê Corrigin-Kulin nơi toàn là những cánh 
đồng nối tiếp nhau, nên khi mùa hè đến là gió tha hồ chơi giỡn trên những cánh đồng cỏ khô. Gió lâu lâu tạo 
những cơn lốc xoáy mịt mù cuốn cát và đặc biệt những chiếc lá khô xoay vòng trên bầu trời từ cánh đồng này 
qua cánh đồng khác, cho đến khi hết đà thì lốc ngưng chỉ còn những làn gió nhẹ làm rung những lá cây dọc hai 
bên những con đường đất đỏ nối các nông trại và những con đường chính trải nhựa nối các thị trấn với nhau. 
 
Trong Phúc Âm của Thánh Gioan, Chúa Giêsu giải thích công việc của Chúa Thánh Thần giống như ngọn gió “Gió 
muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà 
sinh ra thì cũng như vậy” (Ga 3:8). Chúng ta không nhìn thấy gió nhưng chúng ta biết sự có mặt của gió khi nghe 
tiếng gió rít qua kẽ hở của cánh cửa. Chúng ta cũng có thể biết sự hiện diện của gió khi thấy sự vật di chuyển 
như cát, lá cây, hay giấy bị gió cuốn bay lên. Và chúng ta cũng biết sự hiện diện của gió qua giác quan như khi 
gió mơn man trên má hay trên thân thể chúng ta.   
 
Tường thuật của sách Công Vụ Tông Đồ diễn tả ngày Chúa Thánh Thần đến trên các tông đồ như sau: “Khi đến 
ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh 
thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp….Và ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần” (Cv 2:1-2, 4). Như 
thế Chúa ThánhThần cũng giống như gió, chúng ta không nhìn thấy Ngài, nhưng chúng ta biết có sự hiện diện 
của Ngài như chúng ta biết có sự hiện diện của gió. 
 
Chúng ta có thể biết sự hiện diện của Chúa Thánh Thần vì chúng ta có thể nghe tiếng Ngài. Sách Khải Huyền 
viết “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa thì Ta sẽ vào nhà người ấy” (Kh 3:20). Chúng 
ta không nhìn thấy Chúa Thánh Thần, nhưng chúng ta biết Ngài hiện diện ở đấy bởi vì Ngài nói trong tâm lòng 
chúng ta. 
 
Một cách khác để chúng ta có thể biết được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần là Ngài làm cho người ta được 
biến đổi “Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2:4). Và sau khi nhận 
được Thánh Thần các tông đồ trước đây ‘sợ người Do Thái” trốn trong nhà thì sau nhận Thánh Thần đã ra ngoài 
đường rao giảng Tin Mừng và kết quả thật kỳ diệu “Vậy những ai đã đón nhận lời ông, đều chịu phép rửa. Và 
hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo” (Cv 2:41). 
 
Cuối cùng chúng ta có thể biết được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần bởi vì chúng ta cảm nhận được sự hiện 
diện của Ngài. “Dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng” (Tv 23:4). “Thần Khí sự thật, Đấng mà 
thế gian không thấy và cũng chẳng biết…Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Ga 14:17). Như thế, tuy 
chúng ta không thấy Chúa Thánh Thần, nhưng chúng ta biết Ngài đang hiện diện vì chúng ta có thể cảm nhận 
được sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời chúng ta. 
 
Tôi xin được kết lá thư này bằng câu cuối của Lời Nguyện nhập lễ hôm nay: “Khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện 
xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi 
tín hữu trên khắp cùng thế giới”. 
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