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Cécilia Godinez và Armando Munguia là đôi vợ chồng Công 

Giáo người El Salvador. Cả hai sống tại Québec (Canada) với 

ba đứa con. Hoàn cảnh xã hội và chính trị tại El Salvador đưa 

đẩy gia đình xin tị nạn tại Canada. Nhưng dù sống ở đâu, anh 

chị vẫn tiếp tục dấn thân sống chứng tá Đức Tin. Xin nhường 

lời cho anh chị Cécilia và Armando. 

Chúng tôi sinh ra trong những gia đình nghèo, sống tại khu ổ 

chuột ngoại ô thủ đô San Salvador. Nói thế để hiểu rằng, ngay 

từ tuổi thơ, chúng tôi đã ngụp lặn trong khổ đau, nghèo đói và 

dốt nát: ăn không đủ no, mặc không đủ ấm và dĩ nhiên không 

được cắp sách đến trường. Chúng tôi thiếu thốn mọi sự, kể cả 

các nhu cầu thiết yếu nhất. Chúng tôi thường tự hỏi: 

- Sống như thế này có phải là cuộc sống thật hay không? 

Chỉ có điều an ủi, chúng tôi là tín hữu Công Giáo sống đạo nghiêm chỉnh. Chúng tôi thường xuyên tham 

dự Thánh Lễ tại nhà thờ giáo xứ. Nơi đây, chúng tôi chia sẻ khó khăn cuộc sống và cùng nhau tìm kiếm 

phương thế thoát ra cảnh nghèo đói. Dần dần chúng tôi ý thức rằng, chỉ có hiệp nhất và đoàn kết mới 

cứu giúp chúng tôi mà thôi. Do đó, chúng tôi thành lập những Cộng Đoàn Cơ Bản. Chúng tôi họp nhau để 

cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa cũng như chia sẻ âu lo trong cuộc sống thường ngày. 

Thế nhưng, trong bối cảnh nghèo đói và bất công của xã hội El Salvador, trở thành hội viên của Cộng 

Đoàn Cơ Bản đồng nghĩa với việc bị nghi ngờ, bị theo dõi và bị bắt bớ. Bởi vì, điều chúng tôi tranh đấu 

thật rõ ràng: 

- Tại El Salvador, việc phân phối tài sản không đồng đều. Đa số tài sản nằm trong tay kẻ giàu. Còn người 

nghèo thì lại không có gì cả. 

Dĩ nhiên từ đó chúng tôi bị giới chức chính quyền theo dõi. Đây cũng là thời kỳ tranh đấu cho dân nghèo 

của Đức Cha Oscar Arnulfo Romero Galdamez (1917-1980), Tổng Giám Mục thủ đô San Salvador. Chúng 

tôi hân hạnh quen biết ngài cách riêng. Với tư cách chủ chăn nhiệt thành, ngài không thể nhắm mắt làm 

ngơ hoặc im lặng trước các tệ nạn tham nhũng và bạo lực. Ngài lớn tiếng kêu gọi mọi người hoán cải, 

hoán cải cá nhân và hoán cải tập thể. Ngài thường nói: 

- Lời hứa cho một thế giới mới, cho hạnh phúc và cho ơn cứu độ, không dành riêng cho số ít người, 

nhưng cho tất cả mọi người. Để vào được Nước Trời, cần phải đi qua những thay đổi xã hội. 

Đức Cha Romero hết sức nâng đỡ và chúc lành cho các Cộng Đoàn Cơ Bản tại El Salvador. Đối với ngài, 

các Cộng Đoàn Cơ Bản là sức mạnh và là niềm hy vọng, đặc biệt là niềm hy vọng cho dân nghèo. 



Hoạt động mục vụ nâng cao mức sống cho dân nghèo của Đức 

Cha Romero đưa ngài đến cái chết thảm thương. Và con chiên 

của ngài cùng chung số phận. Tên tuổi chúng tôi bị ghi vào sổ 

đen của công an cảnh sát. Tiếp theo đó chúng tôi thực sự bị 

theo dõi, bị canh chừng. Sau cùng, chúng tôi bị bắt và bị tống 

giam trong vòng 14 tháng trời. 

Được trả tự do, cả hai vợ chồng đều mất việc làm. Nghèo đói 

vẫn tiếp tục nghèo đói. Chúng tôi đành quyết định rời bỏ đất 

nước El Salvador, di cư sang lập nghiệp tại Québec, nước 

Canada. Tại đây, chúng tôi gặp lại một số người di dân thuộc 

Châu Mỹ La Tinh. Chúng tôi nhập với họ và cùng nhau tổ chức 

các sinh hoạt xã hội. Các buổi sinh hoạt là cơ hội giúp chúng tôi 

gặp gỡ và nâng đỡ nhau, trên cả hai phương diện vật chất và 

tinh thần. Ngoài ra chúng tôi gặp nhau để đọc, học hỏi và chia 

sẻ Lời Chúa trong Kinh Thánh. 

Chúng tôi không bao giờ quên đất nước El Salvador thân yêu. Chúng tôi vẫn tìm cách giúp đỡ dân nghèo 

đang sống trong xứ sở. Chúng tôi luôn luôn ghi nhớ: 

- THIÊN CHÚA hiện diện trong mỗi một anh chị em đang đau khổ. Và nếu chúng ta không giúp đỡ tha 

nhân thì đó là dấu hiệu THIÊN CHÚA không sống động nơi chúng ta. 

... ”Người được học Lời Chúa, hãy chia sẻ mọi của cải với người dạy dỗ mình. Anh em đừng có lầm 

tưởng: THIÊN CHÚA không để cho người ta nhạo báng đâu! Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống 

ấy. Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai 

theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời. Khi làm điều 

thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn 

thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia 

đình đức tin” (Thư gửi tín hữu Galát 6,6-10) 

(”JE CROIS”, Novembre/1993, trang 24-27) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


