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„Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. 

Phần tôi, tôi đến để cho Chiên được sống và  sống dồi dào“ (Ga 10,10). 

 

Đứng lặng ngắm nhìn bông hoa hồng mà lòng cảm thấy vui tươi, tôi thầm cảm tạ Thiên Chúa đã ban 

cho cuộc sống này một vẻ đẹp mỹ miều. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm tâm hồn phấn khởi hẳn lên 

và cùng với ánh nắng tôi cảm tạ Ngài đã sưởi ấm cuộc sống này. Ngồi một mình trước Chúa, tôi trở 

về với bản thân, nhận ra con người và cuộc sống của tôi là một quà tặng quý giá nhưng không Chúa 

đã ban cho. Tôi cám ơn Ngài và thầm ước mơ sao cho cuộc sống này được triển nở mãi, được dồi 

dào hơn trong tình Chúa và tình người. Nhưng thực tế thì thế nào? Tôi có làm được những gì tôi mơ 

ước hay không, hay cuộc đời tôi cũng có những bóng đêm và cũng chẳng thiếu ảo ảnh? 

Trong cuộc đời có khi nào tôi đã cảm thấy cuộc sống của mình đượm màu đen tối? Đã bị kẻ trộm đột 

phá vào trong gian nhà của tôi để ăn trộm, phá hủy và đau đớn hơn chúng đã biến tôi thành đồng bọn 

của chúng, để rồi tôi cũng trở thành tên trộm lành nghề? Lúc đó cuộc sống của tôi có được dồi dào 

và trọn vẹn không? Một cách nào đó trong những giây phút hưng phấn trong thế giới đêm đen này, 

người ta có thể có cảm giác là cuộc sống của mình thực sự được phát triển, mình sống dồi dào hơn 

và trọn vẹn hơn những người khác. Nhưng vấn đề đặt ra, là sự hưng phấn và cảm giác sung sướng 

kia tồn tại được bao lâu?  Chúng có đẩy tôi đến gần ,,quỹ đạo hạnh phúc,, thực sự hay không? Chúng 

có giúp tôi làm một người đàng hoàng trong thế giới này hay không? Chúng có giúp tôi khám phá 

được chính mình để yêu mình, nhận biết người để yêu người và đặc biệt chúng có vén mở cho tôi 

khám phá được khuôn mặt tình yêu bao la của Chúa dành cho tôi và thúc đẩy tôi yêu Chúa hay không?  

Trong cuộc sống, đã có lúc nào tôi đã nhận được chính hơi ấm của tình người, và ánh nắng của tình 

Chúa? Hơi ấm và ánh nắng đó chính là ánh sáng soi dẫn con đường của tôi, soi rọi vào tận trong 

những góc cạnh của ,,gian nhà,, tôi đang ở, và giúp tôi nhận ra bụi bặm để quét bỏ, tìm thấy được 

,,đồng xu,, nhỏ bé nhưng quý giá mà tôi đã đánh mất, ánh sáng đó sưởi ấm tôi trong những lúc lạnh 

lẽo và cô đơn, ánh sáng đó cũng thiêu hủy tất cả những cạm bẫy, rào cản và mưu mô thâm độc của 

,,sự dữ,, để cuộc đời tôi được thánh hóa trong tình yêu, để tôi sống và thấy rằng mỗi ngày cuộc sống 

của tôi được dồi dào hơn và trọn vẹn hơn. Vâng, trọn vẹn trong chính tình yêu bao la vô bờ bến của 



Chúa, trong bàn tay dịu hiền của Mẹ Maria và trong hơi ấm của mẹ cha, anh chị em và bạn bè thân 

yêu. 

Trải nghiệm của một người anh em sau đây cũng diễn tả được hơi ấm và ánh sáng của Chúa luôn sưởi 

ấm và soi chiếu đời người, để cứu độ và làm cho cuộc sống của con người được dồi dào hơn. Đó là 

chia sẻ về chính cuộc đời sóng gió của anh. Chính lúc anh gần chìm như Phêrô thuở xưa, thì Chúa đã 

nắm lấy tay anh và kéo anh lên. Ước gì tình yêu của Giêsu và Mẹ Maria cùng các thánh dành cho anh 

và niềm tin của anh vào Giêsu, Mẹ Maria sẽ giúp anh thăng tiến hơn nữa. Ước gì tình yêu của Chúa 

và Mẹ Maria giành cho Anh sẽ là chứng  từ sống động và như vết dầu, loang đi vào trong chính tâm 

hồn của mỗi người, để rồi cuộc sống của mỗi người sẽ được dồi dào và trọn vẹn hơn trong tình yêu 

của Chúa. 

Anh mở lời tâm sự:  

Tôi mồ côi ba từ năm lên hai, nhưng tôi đã được mẹ và anh chị thương yêu. Tôi đã lãnh nhận bí tích 

Rửa tội và Thánh Thể. Được 13 tuổi, tôi lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Thời đó, tôi là một đứa bé hiền 

lành, giúp lễ trong nhà nguyện của xóm. Năm 16 tuổi, hào quang cuộc sống đã cuốn hút tôi, nào là: 

quần áo mới, xe cộ, cà phê, thuốc lá, bi-da. Tôi lạnh nhạt với Chúa, bỏ lễ. Ma quỷ đã cám dỗ và lôi 

kéo tôi ra xa Chúa tự lúc nào tôi cũng không biết. 

Để có tiền ăn chơi, tôi đã qua ga Sài-gòn làm bốc vác hàng, làm vé chợ đen và móc túi,"đi làm ăn" 

(đi ăn trộm), và làm bất cứ việc gì miễn có nhiều tiền. Nếu bị bắt thì giả vờ khóc, người ta đánh vài 

cái rồi cũng thả đi. Cho tới năm gần 18 tuổi, được ông bõ đỡ đầu giới thiệu, tôi đi làm ở nhà máy may 

mặc. Vì không có nghề nên lương thấp. Làm được vài tháng thì tôi nghỉ luôn. Lúc đó là cuối năm 

1992, chuẩn bị bước vào tuổi 19. Chị tôi bên Mỹ gởi tiền về cho gia đình, và cho tôi 1.000 USD để 

mua xe vì nghe nói là tôi đi làm xí nghiệp may. Tôi mua ngay chiếc Nova đời 92, đời mới. Có xe làm 

phương tiện, tôi càng sa đọa hơn. Để có tiền ăn chơi tôi đã tụ tập thành một băng chuyên đi cướp giật. 

Đi đêm có ngày gặp ma, nên một lần giựt dây chuyền, chúng tôi đã bị "quả tó". Thật là tệ hại, thế là 

hết! Chúng tôi đã bị đưa đi giam tù, tôi bị xử 24 tháng tù giam. Ra tù, tôi đã được 21 tuổi. Trở về tay 

trắng, bị mọi người coi thường, lại bị sốc trong tình cảm, tôi trả đũa bằng những việc làm tồi tệ là làm 

hại chính bản thân. Những đồng tiền phi pháp kiếm được, tôi đổ vào ma túy. Tôi đắm chìm trong ma 

túy. Tôi theo những đứa bạn tù cho các cô gái điếm vay tiền nặng lãi, thực hiện những phi vụ đi lấy 

tiền mướn, buôn bán ma túy. Tiền kiếm được càng nhiều thì tôi sử dụng ma túy càng nhiều, trở thành 

con nghiện nặng. Vào khoảng tháng 9.1999 tôi bị bắt quả tang đang bán 2 tép Heroin. Cũng may chị 

kết nghĩa đã lo chạy cho tôi về. Tôi đã bán hết vòng vàng, tiền bạc trả nợ cho người ta, còn vỏn vẹn 

mỗi chiếc xe Dream, nhưng sau đó cũng bán và hút ma túy dần.  



Đang lúc chẳng còn gì để bán, và cũng ngán ngẫm các cơn hành ma túy, tôi bị khựng lại bởi một biến 

cố. Một ngày cuối tháng 5.2000, tôi đi lễ Chúa Nhật tại một nhà thờ, sau vài năm không đi lễ. Tôi 

cầu nguyện bên hang đá Đức Mẹ, rồi cầu nguyện với Chúa: "Chúa ơi ! Cứu lấy con, Chúa ơi ! Chúa 

ơi Cứu lấy con Chúa ơi !" Tôi đã khóc, hai hàng nước mắt lăn trên má làm tôi thấy nóng nóng. Lễ 

xong là 8 giờ tối, về đến nhà tôi xin mẹ 100.000 đồng. 50.000 đồng mua 1 tép hút lần cuối, 50.000 

đồng mua một sợi dây xích và ổ khóa thật to để tự xích chân lại và quẳng chìa khóa vào toilet, coi 

như mất luôn chìa khóa. Tôi làm Dấu Thánh Giá và Đeo Chuỗi Hạt Mân Côi vào cổ .  

Đêm hôm đó còn chất ma tuý trong người tôi. Đến sáng tôi biết rằng sự đau đớn thể xác sẽ đến với 

tôi vì không còn ma túy trong cơ thể tôi nữa. Tôi đã đọc hết một Chuỗi Mân Côi và cầu nguyện Đức 

Mẹ xoa dịu nỗi đau thể xác cho tôi. Tôi cầu xin Chúa ban cho tôi vững vàng trong đức tin: "Chúa ơi!" 

Đó là sức mạnh cho tôi vượt qua những cơn đau thể xác. Tôi nhờ mẹ tôi lấy cho tôi 2 tấm ảnh của 

Chúa Giêsu đội mũ gai và hình cha Phaxicô Trương Bửu Diệp. Tôi để 2 tấm ảnh đó trên đầu nằm của 

mình. Những cơn đau đớn thể xác liên tục đến với tôi, từng giờ từng phút. Tôi lại cắn răng và quay 

vào trong vách nơi có ảnh Chúa Giêsu và Cha Diệp: "Lạy Chúa, Chúa đã đến để yêu thương chúng 

con, đã hấp hối đau đớn 3 giờ liền trên Thánh Giá, bị đóng đinh và đội mũ gai, máu Chúa đổ ra Chúa 

đau đớn lắm, nhưng Chúa không hề phàn nàn và quở trách chúng con. Mà Chúa lại còn cầu nguyện 

Cha của Người trên trời tha tội cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Chúa ơi! xin cứu lấy 

con. Xin cất đi trong thân xác con sự đau đớn này. Chúa ơi! Cứu lấy con. Chúa ơi !" Tay của tôi nắm 

chặt lấy Thánh Giá Chúa và hình Đức Mẹ trong Chuỗi Mân Côi. Ngay lập tức tôi cảm nhận được sự 

đau buốt trong từng khớp xương của cơ thể tôi dịu đi từ từ, và chỉ còn lại sự mệt mỏi là do thiếu ma 

túy. Chứ thân xác không còn vật vã lộn qua lộn lại nữa. Và tôi biết rằng Chúa và Đức Mẹ đã cứu 

chữa tôi trong lúc tôi đau đớn đến tuyệt vọng. Hàng ngày tôi đọc Kinh Mân Côi cầu xin Chúa, Đức 

Mẹ và Cha Diệp thương lấy thân xác tôi đang đau đớn. Mỗi lần như vậy tôi cảm thấy như được xoa 

dịu, bớt đau đớn đi rất nhiều chỉ còn 20 – 30% thôi. Sau mỗi lần như thế tôi cảm tạ Mẹ Maria đã cứu 

chữa tôi trong tuyệt vọng.  

Một tháng sau, sức khỏe lại đến với tôi, mập ra và khỏe khoắn trong tinh thần lẫn thể xác. Mẹ tôi đã 

gọi thợ sửa khóa đến mở khóa cho tôi. Tuy đã khỏe hẳn, nhưng tôi vẫn không dám ra đường. Tôi ở 

nhà cố gắng đọc kinh lần Hạt Mân Côi, cầu nguyện Chúa và Mẹ Maria hằng gìn giữ tôi, không bị sa 

ngã trước mọi cám dỗ. Có một lần tôi ngồi ở trước nhà chơi, anh bạn trong xóm đã đến rủ tôi hút 

Heroin. Tôi như cảm thấy không còn kềm chế được sau lời mời đó, đang dự định đi với anh ta. Nhưng 

tôi cảm thấy có điều gì đó, tôi bèn đi vào nhà nhìn lên bàn thờ cầu xin: " Lạy Chúa, xin Chúa, Mẹ 

Maria và Cha Phanxico Diệp, hãy gìn giữ con, xin đừng để con rơi vào hố sâu tội lỗi. Linh hồn con 



yếu đuối, thể xác con bệnh tật xin hãy gìn giữ con Chúa ơi, Mẹ ơi, Thánh Giuse ơi !" Và tôi đã vuốt 

mặt. Lúc ấy y như thể có một làn gió mát đến rửa mặt cho tôi. Tôi cảm thấy hết thèm muốn và ra trả 

lời với anh bạn rằng lần sau đừng có rủ tôi đi hút nữa, nếu rủ tôi đi tôi sẽ chửi mắng anh thậm tệ đó. 

Anh ta bỏ đi. Từ đó tôi không dám ra đường ngồi chơi nữa. 

Hàng đêm trước khi ngủ, tôi lần Hạt Mân Côi và cầu nguyện, lúc đó tôi không biết cầu nguyện sao 

cả nên chỉ cầu thì thầm vài câu : "Lạy Chúa con cảm tạ ơn Chúa. Chúa đã cứu con từ đau đớn tuyệt 

vọng không còn lối thoát. Chúa đã chữa lành cho con. Con cảm tạ ơn Chúa. Lạy Mẹ Maria con cảm 

tạ ơn Mẹ vì Mẹ đã nghe con cầu xin, Mẹ đã nghe con khóc và Mẹ đã cứu con. Và con cũng cảm tạ 

Cha Diệp đã giúp con đánh tan những sự thèm muốn ma túy…" 

Tôi đã bỏ hẳn ma túy! Tháng 10.2000 là tháng Đức Mẹ Mân Côi. Tôi đã quyết định đi xưng tội. Đứng 

trước cửa phòng Hoà Giải, với mảnh giấy ghi những tội trọng của mình trong thời gian qua mà trong 

lòng tôi vẫn lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy chữ "Mẹ là nơi ẩn náu của tội nhân" bên tượng Đức Mẹ 

trong phòng Hoà Giải, tôi đã cầu xin Mẹ hãy cho phép con được núp dưới bóng Mẹ.  

Đã đến lượt tôi xưng tội, quỳ bên linh mục tôi đã nói hết những tội lỗi của tôi ra. Tôi đã khóc trước 

Chúa trong lúc xưng tội như là một đứa trẻ. Tôi không biết làm sao mình bật khóc dù tôi rất ghét 

khóc. Nhưng linh hồn tôi đã khóc trước Chúa và thể xác tôi cũng cảm nhận được như vậy. Tôi ra về 

mà trong lòng cảm nhận rằng Chúa đã tha thứ hết cho tôi. Thật là sung sướng vô cùng.  

"Lạy Chúa, trong thời gian qua con đã bị những cám dỗ của cuộc sống đời thường : vật chất, danh 

vọng, cuộc sống sa hoa trụy lạc và những tội lỗi trong hành động. Đó là gọng kềm của ma quỷ đã kẹp 

linh hồn và thể xác con lại, đã lôi kéo con xa Chúa và gần như mất Chúa. Nhưng chính Chúa đã thức 

tỉnh linh hồn yếu đuối và thể xác bệnh hoạn của con. Chúa đã gọi con phải đứng dậy và đến với Chúa, 

không được ngã quỵ dưới chân ma quỷ. Chúa đã ban cho con sức mạnh, nghị lực và ý chí. Và Chúa 

đã đuổi ma quỷ ra khỏi con. Chúa đã đến với con bằng cả trái tim của Chúa. Ôi! Chúa ơi, con cảm 

thấy hạnh phúc khi có Chúa ở bên. Xin nguyện dâng lên Chúa một con người nhỏ bé, tội lỗi này. Con 

xin được sống như ý Chúa định đoạt cho vậy. Amen."  

 

Kết thúc bài chia sẻ này, xin được hiệp lời với người anh em và mọi người dâng lên Chúa lời câu 

nguyện: 

Lạy Chúa, trong tình yêu chúng con được dựng nên, 

Chính trong tình yêu này Chúa muốn chúng con sống, 

Sống sao cho được dồi dào và trọn vẹn. 

Nhưng Chúa ơi, nhiều khi chúng con đã vượt rào, 



tình yêu Chúa bị thay thế bởi đam mê. 

Thay vì làm cho cuộc sống được dồi dào, 

thì chúng con đã hủy hoại cuộc sống và tất cả những gì chúng con có. 

Chỉ có một điều chúng con không thể phá hủy được. 

 

Đó chính là tình Chúa và tình người. 

Hơi ấm của ,,hai mối tình,, này  đã tỉnh thức chúng con,  

khi chúng con ,,dừng chân và khựng lại,, trong một khoảng khắc của cuộc chơi, 

nhờ đó chúng con được biến đổi, 

để nỗi đau biến thành niềm vui, 

ảo ảnh lùi bước nhường chỗ cho niềm hạnh phúc thực sự, 

và cơn sóng hủy hoại im bặt, để con thuyền chúng con tiếp tục lướt nhanh theo Chúa. 

Ngàn vạn lần chúng con cảm tạ Chúa, 

xin Ngài tiếp tục chúc lành, đồng hành và ở bên, 

để cuộc sống chúng con mỗi ngày được phát triển và được dồi dào hơn. Amen. 

 

	


