
NẾU KHÔNG NÊN NHƯ TRẺ THƠ THÌ SẼ CHẲNG VÀO ĐƯỢC NƯỚC TRỜI 

 

... Tháng 9 năm 2010, Đức Cha François Jacolin Giám Mục Giáo 

Phận Mende (Nam Pháp) cho công bố tài liệu mới để dạy giáo lý 

cho trẻ em trong giáo phận. Tài liệu mang tựa đề: Muối Sự Sống. 

Và trong hai tháng 3 và tháng 4 năm 2011, Ủy Ban Giáo Phận về 

Giáo Lý đã tổ chức các buổi Gặp Gỡ với Giáo Lý Viên để nghe 

tường trình và chia sẻ về kinh nghiệm dạy Giáo Lý cho Trẻ Em. Xin 

trích dịch hai chứng từ. 

Bà Véronique. Tôi cảm thấy như bị chạm mạnh khi hiểu thái độ 

phải có của Giáo Lý Viên được đề nghị trong Sách dành riêng cho 

Giáo Lý Viên. Thế nhưng khi thật sự đồng hành với các em, thái độ 

này hoàn toàn biến mất và nhường chỗ cho niềm vui vô bờ. Tôi có 

mặt ở đó là để giúp Các Em khám phá THIÊN CHÚA. Tôi đi trước 

các em để khởi đầu cuộc hành trình. Tôi đi bên cạnh các em khi có 

các cuộc chia sẻ. Rồi tôi đi sau các em khi có các buổi trao đổi. 

Tôi ngạc nhiên khi bắt đầu mục Tri Ân Sự Sống bằng một buổi học giáo lý ngoài trời. Chúng tôi cùng nhau 

khám phá ra vẻ đẹp của thiên nhiên. Từ cái đa tạp thiên nhiên đến cái đa tạp của con người. Rồi chúng 

tôi học về Sách Sáng Thế. Tôi cảm động biết bao khi nghe các em nói trong ngôn ngữ trẻ thơ rằng: 

- THIÊN CHÚA đã làm cuộc khai thác cho chúng ta bởi vì Ngài yêu thương chúng ta! 

Trong các giờ dạy giáo lý, tôi lắng nghe từng lời các em nói và tôi thường xin các em xác định ý nghĩa của 

mỗi lời nói, khi nó không trùng hợp với ý nghĩa của lời đó trong tư tưởng tôi. Một hôm, một em làm tôi 

ngỡ ngàng khi nói: ”THIÊN CHÚA đang canh chừng, dò xét chúng ta!” Thật ra thì em có ý nói: ”THIÊN 

CHÚA trông coi chúng ta. Ngài chú ý chăm sóc chúng ta”. Rất thường khi ngôn ngữ của các em làm tôi 

giật mình. Thế là tôi cẩn thận ghi chép và lập lại khi chúng tôi cầu nguyện chung với nhau. 

Tôi cảm nghiệm một niềm vui vô bờ khi được gặp gỡ đồng hành và dạy giáo lý cho các em. Trẻ em mang 

đến cho tôi nhiều khám phá bất ngờ. Chính các em làm cho tôi hiểu biết rõ ràng hơn rằng THIÊN CHÚA là 

Tình Yêu. 

Bà Pascale. Từ 12 năm qua tôi dạy giáo lý cho các trẻ em tại ngôi làng nằm ở phía nam huyện Lozère. 

Năm nay tôi dạy giáo lý cho nhóm 15 em tuổi từ 7 đến 9. Chúng tôi theo lịch trình được đề nghị trong 

Tài liệu Mới của Giáo Phận: Muối Sự Sống. 

Theo tôi thì đây là lịch trình dạy giáo lý rất tốt dựa trên kinh nghiệm, chứng tá và trò chơi. Lịch trình rất 

thực tế, dễ sử dụng và thích nghi với Lịch Phụng Vụ. 



Các em diễn tả, khám phá và suy tư theo tâm tình của các em. Rất 

hào hứng. Tôi vui sướng khi thấy các em hân hoan đến tham dự các 

buổi học giáo lý. Mỗi buổi học giáo lý mang đến những ngạc nhiên 

thích thú bất ngờ. 

Các phụ huynh và cộng đoàn giáo xứ cũng tích cực tham gia vào các 

buổi gặp gỡ và các Thánh Lễ Chúa Nhật dành riêng cho các em. Đôi 

khi nhiều người lớn cảm thấy giật mình trước chiều sâu của các suy 

tư và các phát biểu của các em. Ngôn ngữ của trẻ em thật tự do và 

thật trong sáng! 

Đối với tôi, từng là thành viên của phong trào Công Giáo Tiến Hành 

ngành trẻ, tôi thật sự hân hoan khi chu toàn công tác dạy giáo lý 

cho các trẻ em. Trong vòng 30 năm, Đức Tin tôi lớn mạnh trong 

Phong Trào Công Giáo Tiến Hành. Giờ đây bên cạnh các trẻ em, tôi 

lắng nghe tiếng nói của các em, tôi ý thức rõ ràng về chiều sâu Đức Tin của riêng các em. Tôi đặc biệt 

giúp các em khám phá ra Tình Yêu THIÊN CHÚA dành cho mỗi em. 

Tôi có thể kết thúc chứng từ bằng cách nhấn mạnh rằng. Đôi lúc, chính các em làm cho tôi khám phá ra ý 

nghĩa đích thật của bản văn Kinh Thánh mà chính tôi không nhận ra hoặc không biết. Cái nhìn ngây thơ 

không thành kiến của các em giúp tôi hiểu nhiều điều về THIÊN CHÚA hơn là các văn bản giáo lý mà tôi 

được đọc cho đến ngày hôm nay. Đúng như lịch trình giáo lý ghi trong tài liệu mới: Giáo Lý Viên khi đồng 

hành trên con đường Đức Tin thì đi hàng đầu, khi giúp các em khám phá ra Đức Tin thì đi bên cạnh, 

nhưng khi trình bày chứng tá thì đi sau các em, đặc biệt khi chính các em dạy cho chúng ta biết THIÊN 

CHÚA là Ai. 

... Đức Chúa GIÊSU gọi một em nhỏ đến đặt vào giữa các môn đệ và bảo: ”Thầy bảo thật anh em: nếu 

anh em không hoán cải mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ coi mình 

như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì 

danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy 

đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho 

thế gian, vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ 

làm cớ cho người ta sa ngã” (Matthêu 18,2-7). 
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