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I.  Nhờ ơn Trời ma ̀hiện hữu 

   “Anh Vũ Đức Kiên, 40 tuổi, vợ là Nguyễn Thị Dung 36 
tuổi, giáo xứ Nghĩa Hòa, Tân Bình. Anh Kiên đã có vợ và 

được năm con gái. Sau khi vợ chết, anh chắp nối với chị 

Dung mong sẽ có con trai, nhưng lại thêm hai con gái. Vị 
chi là bảy cô nàng. Cả họ buồn bã vì anh là con trai duy 

nhất của gia đình. Anh thất vọng đay nghiến vợ con, không 
cầu nguyện nữa. 

Phần chị Dung vững lòng trông cậy. Hằng tuần, ngày thứ 
tư, chị đến đền Thánh Giuse cầu nguyện. Trong khi ấy, cả 

nhà chị gièm pha. Thấy chị có thai, họ bảo, lại con gái nữa 
cho mà xem. Ngày chị đi sinh, không ai thèm ngó ngàng. 

Lúc sinh ra con trai, báo tin về gia đình, chồng cũng không 
tin. Ba ngày sau anh lên thăm, ẵm con thì mới nhận ra là 

đúng thật. Tên cháu là Giuse Vũ Đức Thạch. Cả họ vui mừng 
và thêm lòng mộ đạo.” 

  
Câu chuyện có thật đó chứng minh điều này:  không phải cha mẹ muốn có con là đuọc. 

Nhiều vợ chồng triệu phú, tỷ phú muốn có con, và họ đã thử qua nhiêù giải pháp, nhưng 

cũng không có con; cuối cùng họ phải xin con nuôi.  Nhiều cha mẹ muôń có con gái, thì 
lại sinh toàn con trai, hoặc ngược lại ...... 

Sự hiện hữu của chúng ta, ở ngoài quyêt định của cha mẹ chúng ta. Nếu đi lần lên mãi, 
chúng ta phải thành thật mà nhận rằng, phải có Ông Trơì coǹ gọi là Thiên Chúa.  Cha mẹ 

chỉ là nguòi cộng tác trong chuong trình của Thiên Chúa, chứ không thể sáng tạo ra chúng 
ta. 

  
II. Nhờ ơn Trời mà sinh tồn 

Giáo sư noí với các sinh viên:  “Tôi biêt́ rõ hợp chất của hạt giống thật này, nó gồm hytro, 
carbon và nitro. Tôi biết đúng tỷ lệ và có thê ̉tạo ra hạt giống giống y như nó. Trên hai diã 

này, một diã đựng những hạt giống thật do Thiên Chúa sáng tạo, và một diã đựng những 
hạt giống do tôi làm ra. Các em hãy quan sát và cho tôi biêt́ diã nào là hạt giống thật, và 

diã nào là hạt giống giả?” 
  

Sau khi tất cả sinh viên quan sát thật kỹ và họ thú nhận, là không phân biêṭ được. Một 

sinh viên đứng lên hỏi:  “Thưa thầy, nếu đem hạt giống do thầy chế tạo mà gieo xuôńg 
đất, nó có mọc lên thành cây không?” 

  
Giáo sư:  “Lấy hạt giống do tôi chế tạo, gieo xuống đất thì no ́sẽ tan rã vào đất, không 

thê ̉nẩy sinh thành cây. Nhưng mang hạt giống do Thiên Chúa làm ra gieo xuống đất, no ́
se ̃mọc lên thành cây, vì nó chứa đựng sư ̣sống.  Sư ̣sống thì chỉ có Thiên Chúa làm được. 

Khoa học dù tiến đến đâu, cũng không tạo ra sự sống và cũng không nhìn thấy mầu nhiệm 
sư ̣sống trong hạt giôńg thật. Nhưng khi hạt giống thật nẩy mầm vươn lên, mà chúng ta 

biết trong hạt giôńg thật có mầu nhiệm sư ̣sống. Mầu nhiệm là điều vượt quá trí hiêủ của 
nhân loại. 

  



Giáo sư noí tiếp:  “Tương tự, chúng ta không thấy linh hôǹ trong thân xác, nhưng chúng 

ta biết con người có linh hồn bẩt tử, vì trong mỗi con ngươì đều co ́nỗi khao khát vô biên, 
là muốn được sống mãi mãi trong hạnh phúc tràn đầy. Đo ́là dấu hiệu cho chúng ta biết 

con người có linh hồn bất tử, và nhiều dấu hiêụ khác như con người khao khát tìm vê ̀cội 
nguôǹ.  Chúng ta thắc mắc:  Con ngươì tư ̀đâu đến? Sống để là gì? Và chết sẽ về đâu? ... 

Là nhà bác học thì không thể không tin có Thiên Chúa, mặc dù không thấy Thiên Chúa. 
Nhưng nhà bác học thấy những điều kỳ diệu trong vũ trụ, mà nhận biêt́ có Đấng tuyệt đối 

khôn ngoan đã sáng tạo vũ trụ, sự sống và vạn vật...” 
  

Câu chuyêṇ có thật đó, chứng minh điều này: loài ngươì không thể cạp đất mà sôńg, 
nhưng nhơ ̀TRỜI đã sáng tạo ra cây cỏ, hoa lá, các loài cá, loài chim, gà, vịt, mặt trời, quả 

đất, mặt trăng, các ngôi sao, không khí, gio,́ lửa v.v.. mà loài ngươì co ́thể sinh tồn. 
  

III. Nhờ ơn Trời mà được cứu rỗi 
a/ Học giả Mashaba người Ấn độ sinh tại Bihar.  Sẵn có khuynh hướng về thần bí học, ông 

sống độc thân để nghiên cứu cac tôn giáo. 

Ông nói:  "Sở dĩ mỗi tôn giáo công dụng khac nhau, vì mỗi giáo tổ nhìn thấy một khía 
cạnh đau khổ của con người và tìm cach cứu giúp theo khía cạnh đó. Có thứ kêu gọi từ bi 

quảng đại, có thứ chủ trương diệt dục hy sinh, có thứ dùng hiếu thảo nhân nghĩa, có thứ 
giúp tu thân cứu đời, công bằng bác ái, nhưng không tôn giáo nào đầy đủ như Thiên Chúa 

giáo, vì xây dựng cho con người một cuộc sống có ý nghĩa cao thượng, bảo đảm cho một 
tương lai hạnh phuc, và có nhiều đặc điểm mà cac tôn giáo khac không có, như: 

+ Vị giáo tổ bởi Trời giáng thế và đã được Sấm ký báo trươc từ mấy ngàn năm trong lịch 
sử hẳn hòi, khac hẳn với những giáo tổ khac, chỉ là người trần tục. 

+ Có từ Trời xuống lập đạo, thì đạo đó mới có khả năng đưa con người về Trời. 
+ Đạo Trời thì như thuốc trường sinh, dùng thuôc này thì không cần thuôc nào nữa; vì cac 

đạo khac chỉ xoa dịu, hay làm quên đau khổ trong thời hạn, còn ĐạoTrời chẳng những cứu 
khổ, còn ban cho con người sự sống đời đời, đó mới thật là ươc vọng cao nhât của mỗi 

người. 
+ Đưc Chúa Giêsu chiến thắng sự chêt, đã sống lại và về Trời, bảo đảm cho cuộc hành 

trình và niềm hy vọng vững chăc của người tín hữu. 

+ Vì mang săc thái siêu phàm và chứa đựng những gía trị cao thượng vượt mưc, nên Đạo 
Trời thường bị gen tị, hiểu lầm hay lấn ap, thế mà vẫn phat triển điều hòa, vẫn vững bền 

giữa mọi gian lao thử thach, khiến cho nhiều người trươc kia thờ ơ lãnh đạm hay thù get, 
phải tìm hiểu và cảm phục, và từ đó trở nên tín hữu nhiệt thành.” 

  
b/ Trong giờ hấp hối, Chúa Giêsu bị treo giữa hai tên trộm cướp. Môṭ tên miả mai Chúa 

Giêsu:  “Nêú Ông thật là Đấng Cứu Thế, thì hãy tự cưú mình đi...” 
Nhưng tên bên kia mắng nó:  “Mày chêt́ đêń nơi rồi, mà cả Thiên Chúa mày cũng không 

sợ.  Mày và tạo chịu hình phạt như thê ́ này là xứng đáng vơí tội lỗi mà chúng ta đã 
làm.  Còn Ông này co ́làm gì nên tôị đâu.  Rồi hắn nói vơí Chúa Giêsu:  “Lạy Ngài, xin hãy 

nhớ đến tôi, khi Ngài về Nước của Ngài.” 
Chúa Giêsu nhìn hắn và nói:  “Ta nói thật, hôm nay, ngươi sẽ được ở trên thiên đàng cùng 

với Ta.” 
  

Chuá Giêsu chính là Đấng Cứu Thế, là VUA vũ trụ, là VUA cả trời và đất.  Ngài có quyêǹ 

ban phần thưởng thiên đàng cho những ai ăn năn, trở vê ̀vơí Ngài. 
  

Lạy Chúa Giêsu, 



Xin thương xót con là kẻ tội lỗi, đui mù và vô cùng yếu đuối trong moị nơi, mọi lúc và nhất 

là trong giơ ̀con lâm chung. Amen. 
  

* Chứng tư ̀của Gloria Polo 
https://www.youtube.com/watch?v=77U0wa8Cyk0 

* Chứng tư ̀của Mario Joseph 

https://www.youtube.com/watch?v=N-78Nwboka0 
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