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     Trong tâm tình vui mừng 30 năm cộng đoàn gắn bó trong tình 

Chúa và tha nhân, tôi xin đóng góp với lòng chân thành ghi lại những 

ơn phúc Chúa quan phòng đã ban trong 17 năm gắn bó với cộng đoàn 

Saddleback/ĐMHCG bé nhỏ thân thương.  Khi đã chọn nơi đây làm 

bến đời đời, kỷ niệm buồn thương đong đầy, và kỷ niệm sóng gió là 

cơ hội làm chứng cho lòng gắn bó chân tình trong Chúa nhân từ bao 

dung.  Những kỷ niệm ơn phúc đó là hành trang cho tôi và “Nhà tôi” 

trong hành trình 5 năm ơn gọi tu học phó tế, hy vọng sẽ được chọn ở 

cuối khóa vào năm 2015 để tiếp tục gắn bó với cộng đoàn dân Chúa 

thân yêu.   

      Cuối tháng mười một, năm 2010, sau thánh lễ Tạ Ơn 

(Thanksgiving), anh Chủ Tịch mời tôi đi uống cà phê với Cha Quản 

Nhiệm Trịnh Minh Thái.  Ngoài trời gió lạnh, trong lòng tôi càng 

lạnh hơn, vì Nhà tôi còn đang phất phơ trước gió trên các nẻo đường 

cao nguyên Kontum, nên tôi nhận lời.  Tôi đâu biết lời mời gọi này 

đã khởi đưa tôi đi một hành trình kéo dài năm năm với Nhà tôi.  Biết 

đâu nó tiếp tục cả quảng đời còn lại?  Vì ở quán cà phê Starbuck, 

Cha Thái mở lời kêu gọi ứng viên đi học phó tế.  Không biết anh Chủ Tịch uống cà phê loại gì mà anh tỉnh 

táo và khéo léo từ chối.  Còn tôi uống nước cam nên đành phải cam chịu, hứa hẹn với Cha Thái rằng tôi sẽ đi 

mời các đấng xứng đáng hơn trong cộng đoàn đáp lời mời gọi đó.   

      Tôi về nhà thờ cầu nguyện liên lĩ để thấy thánh ý Chúa: ai sẽ đáp lời mời gọi này?  Tôi nhìn Chúa, Chúa 

nhìn tôi.  Thế rồi cả trong lẫn ngoài nhà thờ tôi đưa mắt thả lưới tìm quý vị khả ái, khả tin để ráp vào và mời 

gọi.  Lần lượt tuần này rồi đến tháng sau, tám hoặc chín ngưòi tôi nói chuyện đều khéo léo khiêm nhượng từ 

chối.  Có lẽ chính tôi cũng không thấu hiểu đi tu học làm Thầy Sáu là gì, nên làm sao chào hàng và hấp dẫn 

người khác được?  Tôi chưa có kinh nghiệm lãnh đạo trong lãnh vực này mặc dù món hàng hấp dẫn thường 

tự nó đã bán chạy rồi.  Tôi cầu nguyện thêm nữa để Ngài soi sáng, gửi người đến.  Tôi nhìn Chúa, Chúa nhìn 

lại tôi.  Tôi bỗng giật mình thấy một tia sáng lóe lên trong tâm, là trong giây phút đó, tôi thấy Chúa nhìn tôi 

chứ không nhìn tám chín người kia.  Thế là tôi phải lãnh đạn (thay vì lãnh đạo hay lãnh đạm).  Lịch sử đời 

tôi thêm ly kỳ từ dạo đó. 

      Sau khi tôi tìm hiểu thể thức bắt đầu hành trình tu học, thì việc đầu tiên không phải là tiền đâu mà là vợ 

đâu.  Hội đồng Tu Huấn Phó Tế (Diaconate Formation Board) cần phỏng vấn cả chồng lẫn vợ cùng một 

lúc.  Mà ngày hạn chót để xin được phỏng vấn đã qua rồi.  Tưởng rằng ý Chúa đã cho tôi trễ chuyến tàu, 

nhưng không, Hôi Đồng còn bỏ ngõ gia hạn cho tôi đợi Nhà tôi về tuần sau đó.  Như các thánh tông đồ xưa 

tức tốc bỏ thuyền cổ, bỏ lưới cũ, bỏ bến xưa để theo tiếng gọi của Đấng Ki-tô, tôi tức tốc email, điện thoại, 

chat với Nhà tôi đang thăm các Cha ở Việt Nam để thuyết phục nàng đổi vé máy bay về sớm càng tốt.  Có 

Cha nghe chuyện nên bảo nàng lo mà “về để dắt chồng đi học”.  Bài học phục vụ khiêm nhượng đầu tiên 

đó.  Ai đang nắn bóp con tim tôi đến nghẹn ngào.  Làm sao tôi biết bia đá không đau? 

      Được tin tôi được vào chương trình tìm hiểu và học Phó Tế, cộng đoàn thân thương hỏi han, khích lệ, và 

bồi bổ ơn gọi của tôi và cũng là của cộng đoàn một cách chân tình, vui vẻ.  Thế là tôi chỉ còn một đường 



binh là phóng đời theo lao.  Những kinh nghiệm và ơn lành tôi ghi nhận nhờ dấn thân sinh hoạt và phục vụ 

với Cộng Đoàn Saddleback- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp gom trọn trong vòng tay quan phòng của Chúa và thể 

hiện từng bước trong cuộc sống đời này (trần thế) và đời đời (đạo, đời sau) cho tôi và cộng đoàn thân 

thương.  Trong tình gắn bó và niềm vui phục vụ, tôi thường nhận được những câu hỏi mà tôi đã vui vẻ tìm 

hiểu và suy niệm câu trả lời tạm (trong tư cách tu sinh còn đang học hỏi) như sau: 

 -       Anh phải nghiêm trang, không được đùa cợt như trước nữa!  Xin thưa, chương trình tu huấn nhắm 

vào sự thay đổi cá nhân trắng đen rõ rệt.  Nếu trước đây tôi hay đùa cợt, nay tôi cần phải nghiêm chỉnh 

lại.  Tiếc rằng trước đây tôi khá đăm chiêu, nên tôi chắc sẽ đâm vui tươi rạng rỡ. Thật ra chương trình học và 

suy niệm giúp tôi cảm nghiệm tình thương cao sâu của Chúa làm tôi thêm dồi dào lòng nhân từ, thương cảm, 

và con tim phấn khởi như vỡ bờ, chứa chan tin mừng cứu chuộc.  Nếu trước đây tôi cười cợt trên đau khổ 

của kẻ khác, thì nay tôi nghiêm trang cảm thương và cầu nguyện cho họ, giúp họ tìm thấy niềm an ủi khi gắn 

bó với sự thương khó của Chúa Ki-tô.  Trước đây tôi giẫy dụa chìm trong cái nhìn tội lỗi, thì nay tôi mang bộ 

mặt rạng rỡ vui tươi, loan báo tin mừng cứu độ.  Thật khó giữ bộ mặt nghiêm nghị khi tôi sẽ được nhiều tin 

vui vỡ bờ, cần phải chia sẻ. 

 -       Tôi xưng tội với Thầy Sáu được không?  Xin thưa, bất cứ ai bạn lỡ xúc phạm cũng có thể nghe bạn 

thú tội và làm hòa, tha thứ cho bạn. Và những tội phạm tới Trời vì lỗi yêu thương và công bằng, thì cần có 

Chúa rộng lượng, nhân từ, luôn tha thứ qua phép lành của linh mục.   Thầy Sáu có thể lắng nghe và giúp 

chữa lành bạn, nhưng chưa có năng quyền ban phép giải tội.  Có vài ngoại lệ như: 

 -       Thầy Sáu xức dầu cho kẻ liệt được không?  Thường xức dầu có thanh tẩy tội lỗi để thêm sức mạnh 

thiêng liêng trong Thánh Thần, để được chữa lành bởi sự thương khó của Chúa Ki-tô và trở về trong bình an 

của Ngài.  Trong trường hợp khẩn cấp không có linh mục, với lòng thành của kẻ  liệt hoặc thân nhân, bất 

kỳ  ai cũng có  thể  xức dầu hoặc rửa tôi nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, Amen.  

 -       Thầy Sáu có được trả lương không?  Thưa có lương thực hằng ngày dùng đủ.  Mọi việc làm sáng 

danh Chúa đều có ơn ích thiêng liêng và nhãn tiền.  Ngaì đã dạy trong kinh Lạy Cha, xin Cha ban cho mọi 

người “lương thực hàng ngày” dùng đủ.  Nên nếu tôi dư dả, tôi giữ phần của kẻ thiếu thốn mà tôi phải tìm và 

trao trả nợ của nhau.  Tôi luôn tạ ơn Ngài và tạ ơn cộng đoàn nguyện cầu sáng tối để mọi người có đầy đủ 

lương thực hàng ngày.  Đôi khi còn có đủ cả “dầu gió xanh” nữa. 

 -       Khi đi học phó tế, anh chi có còn “chuyện ấy” nữa không?  Xin thưa, từ nay làm gì cũng phải có vợ, 

có chồng làm chứng tích ơn gọi hôn nhân gia đình trong Chúa, nhân chứng cho tình yêu gắn bó giữa người 

với người và với Đấng Tạo Hóa.  Đó là điều kiện tiên quyết cho đôi hôn nhân khi phục vụ trong vai trò phó 

tế.  Vì thế, “chuyện ấy” dù sao “sõi đá cũng cần có nhau”. 

 -       Thầy Sáu có được lấy vợ khi Cô Sáu mất?  Thưa, chuyện đó không thể được vì các nàng sống thọ hơn 

các chàng ít nhất 3 năm, cộng với số năm nàng trẻ tuổi hơn.  “Nếu một mai em có qua đời”, và tôi còn thổn 

thức yêu trong ơn nghĩa Chúa, Đấng đã ban cho tôi con tim, thì “tôi còn yêu, và tôi cứ yêu” như Ngài đã 

yêu.  Ghi nhận rằng khi chịu chức, Thầy Sáu hứa giữ mình trinh sạch sau khi người vợ yêu quý đi về nhà 

Cha.   

 -       Em sẽ gọi anh là anh hay là Thầy Sáu? Chúa tôi, tiếng xưng hô anh em như Ngài dạy nghe nó thân 

thương ngọt ngào làm sao.  Ai nỡ lòng gọi anh/em bằng Thầy? “Thầy” là tên hiệu đúng đắn trong phẩm trật 

giáo hội nhưng những ngoại lệ thường chất chứa dấu yêu.  

     Tin yêu gắn bó đã đong đầy và tôi cần tìm bãi đáp gấp.  Để gói trọn tâm tình ơn phúc cho tới phút này, tôi 

xin tạm mượn lời trần “Chỉ có ta trong một đời” của Trịnh Công Sơn (nghe 

youtube:     http://www.youtube.com/watch?v=ozG2V_YwyOE) để “thánh hóa” và đưa nhạc của anh vào 

nước trời với “Có Ngài có em trong đời đời”: 

http://www.youtube.com/watch?v=ozG2V_YwyOE


   

  

 

  Chỉ Có Ta Trong Một Ðời

Trịnh Công Sơn  

Đời vẽ tôi tên mục đồng 

Rồi vẽ thêm con ngựa hồng 

Từ đó lên đường phiêu linh 

Đời vẽ trong tôi một ngày 

Rồi vẽ thêm đêm thật dài 

Từ đó tôi thề sẽ rong chơi 

 

Đời vẽ tôi trong cuộc tình 

Đầy những yêu thương giận hờn 

Từ đó sớm chiều bâng khuâng 

Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng 

Vì lỡ nơi đây nặng tình 

Từ đó tôi chìm dưới mênh mông  

ĐK : 

 

Chỉ có ta trong một đời 

Chỉ có ta trong một thời 

Một thời với yêu người mà thôi 

Chào những cây xanh nụ hồng 

Chào những con sông thị thành 

Một ngày sẽ không còn thấy lại 

Từng ngày đi dần tới 

Hẹn hò với trời mây 

 

Đời vẽ tóc em thật dài 

Rồi vẽ môi thơm nụ cười 

Từ đó thiên hạ vui tươi 

Đời vẽ tim em lạ kỳ 

Tình có trong em nhiều mùa 

Từ đó thiên hạ quá ưu tư 

 

Đời đã cho tôi ngậm ngùi 

Đời sẽ cho thêm ngọt bùi 

Đời sống chan hoà trong tôi 

Đời đã cho tôi một ngày 

Nhìn thấy gian manh loài người 

Từ đó tôi hằng biếng vui chơi.  

  

 Có Ngài Có Em Trong Đời Đời 

C-Đ  

Ngài nắn tôi không buồn phiền 

Rồi nắn thêm em thật hiền 

Từ đó sống đời như tiên 

Ngài sống trong tôi từng ngày 

Để thấy đêm không còn dài 

Từ đó tin đời sống thiên thai 

  

Ngài vãi trong tôi hạt tình 

Đầy những yêu thương vì người 

Từ đó sớm chiều thi ân 

Ngài dẫn tôi trong hy vọng 

Vì đã tim gieo nặng tình 

Từ đó tôi dõi bước mênh mông 

 ĐK : 

Chỉ có em trong đời đời 

Chỉ có em trong một thời 

Một thời với yêu người mà thôi 

Nào những cây xanh nụ hồng 

Nào những con sông thị thành 

Một ngày sẽ không còn vướng tội 

Từng ngày đi dần tới 

Hẹn hò với Lời Yêu 

 Đời thấy tóc em vợi vời 

Đời thấy môi thơm nụ cười 

Từ đó thiên hạ vui tươi 

Đời thấy tim em lạ kỳ 

Tình có trong em đầy mùa 

Từ đó thiên hạ rất thân thương  

 Ngài đã thay tôi ngậm ngùi 

Và đã cho ăn ngọt bùi 

Ngài sống chan hoà trong tôi 

Ngài sẽ cho tôi từng ngày 

Nhìn thấy tin yêu loài người 

Từ đó tôi vọng tiếng mình ơi 

……………………… Ngài ơi. 

  


