
VIÊN MÃN CỦA KHÔN NGOAN LÀ KÍNH SỢ THIÊN CHÚA 

 

... Bà Ngoại Thérèse vừa dạy xong cho cháu gái Florence 6 tuổi 

đan áo. 5 hàng len đỏ vừa đan xong với đôi kim nhỏ màu vàng. 

Kim đan được chọn thật thích hợp với đôi tay nhỏ bé mũm mĩm 

dễ thương. Chiếc áo len mới khởi đầu vài hàng đan nhưng đối với 

hai bà cháu thì kể như khó khăn đã khắc phục! Một gạch nối được 

gắn liền. Có lẽ Ngoại Thérèse không ý thức cho lắm nhưng xuyên 

qua bài học dạy đan, Ngoại trở thành chứng nhân của THIÊN 

CHÚA Hằng Sống cho cháu gái Florence. 

Trên đây là một hình ảnh sống động nho nhỏ để trình bày kinh 

nghiệm thông truyền Đức Tin giữa hai thế hệ khác biệt: Ông Bà và 

Cháu Chắt. Trong thế giới tân tiến, nơi xã hội tục hóa hôm nay, 

nhiều Ông Bà không hề biết rằng, đối với các thế hệ trẻ, Ông Bà 

chính là kho tàng quý báu để truyền đạt Đức Tin Công Giáo sống 

động và tinh tuyền. 

Nhiều bậc Ông Bà lo âu tự hỏi: 

- Làm thế nào để trình bày Đức Tin cho cháu chắt của mình? 

Thật ra Ông Bà quên mất rằng, cứ sự thường, Đức Tin nằm kín ẩn nơi tâm lòng được tỏ lộ ngay trong 

cuộc sống thường nhật: nơi cử chỉ, trong lời ăn tiếng nói và cung cách hành xử. Giới trẻ cần đặc biệt 

trông thấy trước mắt các gương sống lành thánh thể hiện cách cụ thể. Đức Tin sống động được diễn tả 

ra ngoài, thật đáng trang trọng biết bao! 

Thể theo các nghiên cứu tìm hiểu của Cha Jacques Grand-Maison - Linh Mục (Québec) chuyên về xã hội 

học - thì ngày nay, các bậc cha mẹ Công Giáo trong lứa tuổi 25-40 vẫn giữ nguyên Đức Tin và tâm tình 

tôn giáo nhận lãnh trong tuổi thơ. Đối với Cha Mẹ của bậc Cha Mẹ này - tức bậc Ông Bà - những người 

vẫn tiếp tục đồng hành với con cháu, thì nỗi lo âu lớn lao nhất là làm sao nói với giới trẻ thời đại về Đức 

Tin, về Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ duy nhất của loài người??? 

Có một khoảng cách khá lớn về ngôn ngữ và não trạng giữa các thế hệ già trẻ. Nhưng không phải vì thế 

mà không có đối thoại và thông cảm giữa các thế hệ trên bình diện tôn giáo và tâm linh. Có lẽ bậc Ông 

Bà nên bắt đầu bằng việc mang các cháu theo mỗi khi đi tham dự Thánh Lễ. 

Về phần Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan - cựu Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Mục Vụ Y Tế - ngài nói 

về chỗ đứng quan trọng của bậc Ông Bà: 

- Cuộc sống của bậc Ông Bà nên quy hướng về mối liên hệ giữa các thế hệ. Ông Bà có thể dành cho các 

cháu trọn thời gian rãnh rỗi của mình cũng như san sẻ cho các cháu về khả năng và kinh nghiệm, hầu có 

thể chỉ cho các cháu thấy đâu là giá trị chân chính đích thật khi đối diện với những cái giả tạo hào 



nhoáng bề ngoài. Trong khung cảnh xã hội hiện đại với nền sản xuất 

và tiêu thụ thế giới, các bậc cao niên có nguy cơ bị xem như những 

người thừa thãi vô ích. Nhưng chính sự hiện diện của bậc Ông Bà 

minh chứng và làm cho thế hệ con cháu hiểu rằng: giá trị kinh tế tài 

chánh không phải là điều duy nhất hiện hữu, càng không phải là điều 

quan trọng nhất. Cuộc sống của mỗi người với các giai đoạn khác 

nhau mới là giá trị cao cả nhất và Tuổi Già là hồng ân tối cao. 

Đúng thế! Từ đôi vòng tay của Cha Mẹ, nhưng cũng từ đôi vòng tay 

của Ông Bà, mà những người con và những đứa cháu cảm nhận được 

Tình Yêu của THIÊN CHÚA! Nếu quả thật các tín hữu Công Giáo được 

thấm nhuần được bao bọc bởi các tâm tình tôn giáo thì các tâm tình 

ấy sẽ tự nhiên chiếu sáng tỏ lộ ra bên ngoài. Và đây là chứng tá Đức 

Tin sống động nhất. Các người trẻ - con cái cháu chắt - cần chứng kiến 

những tấm gương nêu cao giá trị tôn giáo. Và các tấm gương này thường được nhìn thấy nơi bậc Ông Bà 

đáng kính. Đức Tin của bậc Ông Bà diễn tả qua cách thức Ông bà niềm nỡ tiếp đón, quảng đại trao ban 

và dành thời giờ cho con cháu. 

Bậc Ông Bà là dấu chỉ của quá khứ, hiện tại và tương lai. Gốc rễ của con người là truyền thống và chính 

bậc Ông Bà nói cho con cháu biết con người từ đâu tới. Điều này có nghĩa là nguồn gốc con người đến từ 

THIÊN CHÚA. Vậy thì, con người phải yêu mến THIÊN CHÚA và có bổn phận tôn thờ THIÊN CHÚA. Ngài là 

nguyên lý khởi đầu và là cùng đích của loài người. 

... ”Kính sợ THIÊN CHÚA đem lại vinh quang và tự hào, hân hoan và phấn khởi. Kính sợ THIÊN CHÚA 

khiến tâm hồn sung sướng, cho con người được hoan hỉ mừng vui và an khang trường thọ. Ai kính sợ 

THIÊN CHÚA sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp, ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành .. Sự viên 

mãn của khôn ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA .. Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA, cành lá 

của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ” (Sách Huấn Ca 1,11-13/16a/20). 

(Revue Notre-Dame du Cap, Québec, Canada, 120ème Année, Avril 2011, trang 18-19) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


