
Cậu bé 14 tuổi Lê Trúc Lâm gặp Chúa nhờ video Công giáo.
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Câu chuyện rất đặc biệt này là của một thiếu
niên “tuổi teen” - em Lê Trúc Lâm, ở Rạch Giá,
Kiên Giang.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề
nếp Phật Giáo, cậu bé Trúc Lâm dễ
thương thường xuyên đi bái Phật, tụng kinh ở
các chùa chiền cùng với gia đình.
Một ngày kia, tâm hồn Trúc Lâm bỗng có sự
thay đổi. Cậu bé hồn nhiên kể lại: “Con vô tình
nhìn thấy một video Thánh lễ do Đức cố Tổng

Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự. Con tò mò nhấp vào xem Thánh lễ. Rồi sau đó,
kênh YouTube của con đã được đề xuất xem rất nhiều Thánh Lễ do Đức cố Tổng chủ
tế ”. Cứ thế, cậu bé xem các Thánh lễ được đề xuất trên mạng cho mình.

Đó là năm 2017, cách nay 4 năm, khi cậu mới 14 tuổi, đang học lớp 8, trường THCS Chu
Văn An, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cho đến một ngày, cậu bé xem đến các Thánh lễ do Đức
Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Phụ tá TGP. Sài Gòn, chủ sự. Trúc Lâm thổ lộ:
“Các bài giảng về hôn nhân, gia đình và di dân của ngài rất hay, đã làm cho con
cảm nhận được về Tình Yêu của Chúa. Sự sốt sắng của người Công giáo đối với
Chúa trong các Thánh lễ cũng làm con rất ái mộ”. Vì ngưỡng mộ hai vị Giám mục này,
cậu bé cũng vào Internet để tìm hiểu về chính bản thân các ngài.
Dù còn khá nhỏ tuổi, Lâm cũng suy nghĩ và chia sẻ: “Sao Đức cha Đọc lại chọn châm
ngôn ‘Thiên Chúa là nguồn vui của con’ nhỉ? Con thấy Đức cha giảng rất vui vẻ. Ngài
luôn nở nụ cười yêu thương. Chắc là vì có Chúa nênngài mới vui vẻ dễ thương như thế!”
Em Lâm kể thêm: “Còn Đức cha Tuấn thì giảng hay quá, dễ hiểu, và có ích cho con…”
Những video về hai vị Giám mục này khiến Trúc Lâm có thêm nhiều hiểu biết về Chúa
và có cảm tình với Công giáo.

Phản ứng lúc đầu của gia đình
Vì gia đình có truyền thống sùng mộ Phật giáo, Trúc Lâm cũng nhờ tinh thần Phật giáo
mà sống dễ thương, nên khi cậu bé thổ lộ tâm tình muốn gia nhập Công giáo “thì nét
mặt của bà và bố mẹ con có gì đó không mấy vui vẻ” -cậu bé nói.
Nhưng ba mẹ Lâm vốn là những người có tư tưởng tiến bộ, lại rất tôn trọng quyền tự do
của con cái. Lâm tâm sự: “Cách đây cũng khá lâu, khi con chưa tìm hiểu về Hội
Thánh, trong một cuộc trò chuyện với ba, ba nói ‘Ba thấy đạo Chúa có nhiều cái hay,
người Công giáo giữ đạo tốt, thường xuyên đi lễ. Nhưng chung quy, đạo nào cũng tốt,
cũng dạy con người sống lương thiện, đạo đức, chứ không dạy điều xấu". Ba mẹ cậu
cũng nghĩ: “Đã 14 tuổi rồi thìcũng đủ lớn để biết lựa chọn điều gì là tốt nhất cho mình”.
Thế nên họ không quá xen vào cuộc sống cá nhân của cậu. Họ nói với Lâm: “Con có
thể tựchọn lựa theo ý con”.



Còn bà nội Lâm thì rầu rĩ: “Lúc con bệnh, bà nội mua cá về phóng sanh, cầu Trời Phật
cho con hết bệnh. Bây giờ con xử như vậy đó hả?” Lâm chỉ còn biết ngậm ngùi thưa với
bà: "Giờ Chúa muốn vậy, con biết làm sao đây?...”
Lại có những thành viên trong họ hàng rất cứng rắn với em về vấn đề tôn giáo. Nhất là
ông cậu của em bên Canada :“ Người Công giáo ăn thịt chó lại còn phải tin miếng bánh là
Thánh...” - Ông nói với Lâm những điều tiêu cực về Công giáo.
Hiểu được rằng những người thân yêu trong gia đình mình chưa biết về Công
giáo nhiều, Lâm đã dâng lên Chúa rất nhiều lời cầu nguyện cho ba mẹ và những người
thân trong gia tộc...

Hẳn Chúa đã chấp nhận những lời cầu nguyện rất đơn sơ, chân thành từ sâu thẳm trái
tim của một đứa trẻ đầy lòng nhiệt tâm yêu mến Ngài. Trúc Lâm chia sẻ: “Con có nhiều
dịp nói với mọi người trong nhà về Chúa...Người thân của con cũng mềm lòng đi, cuối
cùng cũng đồng ý cho con gia nhập Công Giáo.”

Những biến cố trong đời
Một biến cố xảy ra trong gia đình Lâm. Ngày 4-11-2019, khi ba mẹ em đi định cư ở Mỹ,
cậu bé chuyển về quê nội, sống tạm với bà nội và cô Lê Thị Mỹ Hiền ở Vị Thanh, Hậu
Giang, trong thời gian 3 năm, chờ làm hồ sơ qua Mỹ đoàn tụ cùng gia đình.
“Nội con đã 65 tuổi. Nội vẫn còn khỏe mạnh nhưng thỉnh thoảng vẫn hay bị đau khớp.
Còn cô Hiền không lập gia đình mà ở vậy với bà, cô đã 43 tuổi rồi. Bà và cô cũng quan
tâm đến con nhiều lắm! Khi con ốm đau, bà và cô đi mua thuốc và hay nấu đồ ăn ngon
để con dưỡng sức. Có hôm, con đi học đến tận gần12 giờ trưa mới về tới nhà, nội cũng
vẫn đợi con về để ăn cơm cùng gia đình” - Lâm kể trong nỗi xúc động.

Từ khi về ở nhà nội, cậu bé cũng phải chuyển đến học ở trường chỗ nội luôn. Lâm học
lớp 10 tại tại trường Trung học phổ thông (THPT) Ngô Sĩ Liên, thành phố Rạch Giá, tỉnh
Kiên Giang. Đến lớp 11, em chuyển về học ở gần nhà nội tại trường THPT Vị Thanh,
thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.Tại đây, em tiếp tục tìm hiểu về đạo Công giáo.
Đến với Chúa qua các Thánh lễ cộng đồng
Từ việc chỉ xem các Thánh lễ trên mạng, Lâm đã thường xuyên tham dự các Thánh lễ tại
Giáo xứ Vị Hưng, Giáo phận Cần Thơ. Một cảm xúc hạnh phúc dạt dào khó tả trào dâng
trong lòng cậu bé khi tham dự Thánh lễ như thế. Lâm tâm sự: “Con cảm nhận được sự
linh thiêng lạ thường, thân xác và tâm hồn trở nên rất nhẹ nhàng khi tham dự Thánh
lễ!”

Cũng nhờ tham dự các Thánh lễ, cậu bé đã quen biết được rất nhiều bạn bè. Những tâm
hồn nhiệt thành yêu mến Chúa ở mảnh đất Vị Hưng này đã giúp Lâm tìm hiểu về đạo
Chúa, trong đó, phải kể đến thầy Phêrô Nguyễn Văn Thông, Tu đoàn Tông Đồ Giáo
sĩ Nhà Chúa. Trúc Lâm nói: “Những gì con thắc mắc, thầy đều giải thích tận tình và cụ
thể. Thầy cũng là người thúc giục con xin các cha cho con được gia nhập Công giáo”.
Thầy Thông nói: “Lâm có thiện chí cao lắm! Mỗi lần gặp là cậu bé cứ chạy đến sờ sờ áo
dòng của tôi và tỏ ra rất thích thú. Có gì không hiểu là cậu hỏi ngay, hỏi nhiều lắm!...”
Các bạn huynh trưởng và bạn bè trong giáo xứ Vị Hưng, nhất là người bạn học cùng lớp
Anh Văn với Lâm, đã giải thích và giúp đỡ cho cậu bé rất nhiều trong việc tìm hiểu về
đạo, dù rằng những giải thích của các bạn bè cùng trang lứa với cậu còn nhiều hạn chế.



Tiếp tục vượt qua thử thách
Từ phía bạn bè: “Còn mới mẻ, nên mới sốt sắng như thế thôi…”
Thấy Lâm chưa gia nhập đạo mà lại tham dự Thánh lễ rất thường xuyên và sốt sắng,
nhiều bạn bè hay chọc ghẹo cậu như vậy. Những câu nói bông đùa kiểu này làm cho Lâm
“hơi thất vọng vì con thấy mọi người có phần xem nhẹ về đức tin và tình
yêu của con dành cho Chúa.
ngữ khiêu dâm, phản cảm.


