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Đáp lại lời mời gọi của các Sơ Dòng Mến Thánh Giá, là Dòng Tu đặc trách chương trình Giáo Lý Song 

Ngữ tại các Cộng Đoàn có giáo dân người Việt trong quận Cam, tôi bắt đầu làm công tác tông đồ là Giảng Viên 

Giáo Lý.  Năm ấy vào khoảng tháng 7, 1998, sau khi vừa mãn nhiều nhiệm kỳ dưới chức vụ Thủ Quỹ, Thư Ký, 

Phó Chủ tịch đặc trách Ngoại Vụ Công Đoàn Saddleback, và khi đang nghỉ xả hơi vài tuần, tôi nhận đuợc 

phone gọi của Sơ Rosemary Phương Hồng nói rằng Cộng Đoàn đang cần giảng viên Giáo Lý và Sơ nghĩ rằng 

khi tôi không còn là thành viên trong Ban Thường Vụ nữa chắc tôi có thể giúp các Sơ đuợc. Quả như đuợc ơn 

Chúa gọi, tôi xin Sơ cho tôi suy nghĩ và sẽ trả lời lại cho Sơ vì không biết tôi có bắt đầu công việc ngay được 

không nhưng lúc ấy nhà tôi cũng đang đảm nhiệm Giảng Viên Giáo Lý tại cộng đoàn nhà nên tôi nghĩ nhà tôi 

cũng có thể mách cho tôi những chuẩn bị hàng trang và tín lý cần thiết cho công việc. Hơn nữa việc dạy học 

cũng là công việc của tôi làm khi xưa ở Việt Nam. Ngày hôm sau tôi trả lời 'YES',  digo Si, xin vâng. 

 

Nhìn lại tính đến nay cũng đã hơn 15 năm tôi còn tiếp tục làm công tác này. Xin đuợc chia sẻ vài cảm 

nghiệm của tôi qua công tác Giảng Viên Giáo Lý. 

 

Ơn gọi GVGL 
 

Với tôi, Giảng Viên Giáo Lý là một ơn Chúa gọi mà tôi thấy ai ai chúng ta cũng có vì là phần tử của 

Giáo Hội mỗi người chúng ta đã được Chúa Kitô gọi theo Ngài và thực hành công việc Phúc Âm hoá các môi 

trường của mình. Việc đem lời Chúa và nói về Chúa đến với các em là một công việc tuy âm thầm nhưng rất 

cần thiết; vì các trẻ em sau này sẽ là phần tử tương lai của Giáo Hội. Vì thế đối với tôi đến với các em hằng tuần 

không những chỉ dạy các em về tín lý nhưng cũng là cơ hôi cho tôi được tìm đến Chúa Giêsu qua lời Ngài, 

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sư sống"( Gioan 14:6).  Nhờ có các em, nhờ có nhu cầu Giáo Lý, 

tôi đã sống đuợc ơn gọi rất quý báu này. 

 

Tìm thấy Chúa, sống với Chúa 
 

Khi đến với Giáo Lý hằng tuần, tôi đã tìm đuợc niềm vui sinh hoạt hướng dẫn tín lý cho các em. Tôi 

cảm nhận rất nhiều em luôn có lòng khát khao muốn tìm hiểu về Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Thánh 

Thần, Chúa Kitô, về Đức Mẹ, về các Thánh, về Giáo Hội của Ngài. Khi đến với các em tôi luôn luôn nhắn nhủ 

các em rằng, tuy các em gọi tôi là Cô Giáo, nhưng tôi cũng chỉ là người đồng hành với các em trong niên học để 

cùng học hỏi, tìm hiếu biết Chúa. 

 



Tôi cũng hoan hỉ đến với Giáo Lý hằng tuần để 

nơi các em tôi cảm nhận đuợc món quà tạo vật Chúa ban 

chính là các em, để thấy đuợc nụ cười thơ ngây, nghe 

tiếng nói, cười đùa líu lo của chúng. Chúa Giêsu nói, 

"Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì 

nước trời thuộc về những ai giống như chúng" (Mt 

19:14). Thật vậy, nhìn các em để rồi tôi cũng muốn có 

một đời sống như các em, không lo lắng, không suy nghĩ 

thái quá để có thể có những giây phút của đời sống mình 

luôn làm đẹp lòng Chúa. 

 

 

Huấn Luyện Tín Lý (Faith Formation)  
 

Chúa luôn cho tôi đầy đủ hành trang để tôi có thể làm việc cho Ngài khi tôi giới thiệu Ngài đến với các 

em. Chương trình Giáo Lý cho Giảng Viên Giáo Lý quả thật rất dồi dào. Hằng năm cũng nhờ Giáo Lý mà tôi có 

cơ hội đến với  Religious Congress tại Anaheim Convention Center. Không năm nào tôi vắng mặt các lớp giảng 

thuyết, hướng dẫn này vì tôi đã có cơ hội học hỏi thêm, hiểu biết thêm về các đề tài Tín Lý. Tôi cũng có cơ hội 

nhìn thấy các nhân chứng đức tin sống động của những tham dự viên đến từ khắp năm Châu, từ các tiểu bang 

trên nước Mỹ về tham dự. Có nhiều năm cũng nhờ các lớp diễn thuyết này, tôi có dịp biết về tình hình Giáo Hội 

Việt Nam qua các Giám Mục, Linh Mục từ VN dến với chương trình. Qua các nhân chứng là Linh Mục, các Tu 

Sĩ của nhiều dòng tu khác nhau, các giảng sư về Thần Học, các nhạc sĩ, ca sĩ hát ca lời Chúa, cùng các tham dự 

viên tôi đã thấy nước Chúa vững tiến nơi trần gian này. 

 

Các Sơ Dòng Mến Thánh Giá cũng lo cho các Giảng Viên Giáo Lý rất chu đáo, từ ba  ngày tĩnh tâm 

thường niên, các Sơ cũng tổ chức cho Thầy Cô các buổi Giảng Huấn do các Linh Mục tại địa phương và từ 

khắp nơi, các Sơ đã lo lắng đầy đủ cho túi hành trang đức tin của người Giảng Viên Giáo Lý. 

 

Chương trình Giáo Lý, qua các Sơ, cũng đã cung cấp cho chúng tôi tài liệu tín lý về dạy học rất dồi dào. 

Chính các Sơ trách nhiệm về lớp học cũng lo cho các Thầy Cô đầy đủ các tài liệu cần thiết. 

 

Qua việc hướng dẫn các em, tôi cũng đuợc cùng sống với các em qua các phụng vụ quanh năm, nào là 

cùng đồng hành với các em qua Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, Mùa Giáng Sinh, phụng vụ các Bí 

Tích. Học hỏi về các chứng nhân các Thánh v.v.  Các Sơ luôn luôn lo cho các Thầy Cô về đời sống tâm linh của 

mỗi người, đặc biệt các Thầy Cô có cơ hội tìm đến Bí Tích Hoà Giải, Thánh Thể. 

 

Hằng tuần các Thầy Cô cũng có cơ hội chia sẻ và cầu nguyện chung trước giờ dạy học. 

 

Phần Thưởng Chúa Ban  
 

Món quá quý báu nhất cho tôi là khi tôi đuợc nhìn thấy các em sau một năm học đã biết thêm về Chúa, 

đã thuộc kinh, đã hiểu biết Phúc Âm, các Bí Tích. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy rất vui mừng khi thấy nhiều em, 

sau khi đã được nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức, tức là đã xong hết các lớp Giáo Lý cần thiết cho chính mình, các 

em đã trở lại trường Giáo Lý làm trợ tá (T.A., Teacher Assistant) phụ với Thầy Cô cũ của mình để tiếp tục dạy 

các lớp trẻ đến sau. 

 

Một món quà đặc biệt trong nhiều năm qua là nhìn thấy ơn gọi tu trì làm linh mục, tu sĩ nam nữ của các 

em đã học lớp mình. Công Đoàn ta, có Thầy Brandon đang theo ơn gọi linh mục tại Giáo Phân Orange, cũng đã 

là học sinh Giáo Lý lớp 8 của tôi năm nào.  Sau đó Brandon trở lại làm trợ tá (TA) năm 2009 sau khi đã nhận bí 

tích Thêm Sức và giờ đây thầy Brandon đang theo đuổi Thần Học, cũng thỉnh thoảng trở lai trường Giáo Lý để 

sinh hoạt và chia sẻ đời sống của Thầy với các em nhỏ, cũng như là nhân chứng đức tin qua Giáo Lý. Một ngày 



nào đó, ơn Chúa sẽ cho Thầy Brandon làm linh mục, lúc đó tôi sẽ xưng gọi thầy Brandon là linh mục nhưng 

Cha Brandon vẫn thường gọi tôi là Cô. 

 

Món quà tương tự, mùa Hè vừa qua, em Cầm cũng đã là học sinh Giáo Lý lớp 8 của tôi năm nào,  em trợ 

tá (TA) nhiều năm cho chương trình Giáo Lý giúp sơ phụ trách và các thầy cô, cũng đã đáp lại ơn gọi thiêng 

liêng đến tìm hiểu đời sống tu trì theo Chúa qua Dòng Mến Thánh Giá. Hiện em Cầm đang là đệ tử Nhà Tập. 

 

Kim Nguyễn, 2013 

Giảng viên Giáo lý, Cđ. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saint Nicholas Parish 


