
 
 

 

 

Khoảng bốn giờ chiều ngày 8-04-2012, Chúa Nhật Phục 

Sinh, lần lượt từng chiếc mini van và xe hơi đi vào khuôn 

viên Đền Thánh. Khi xe dừng, các em nhỏ được cho xuống 

vào Đền Thánh để tham gia trò chơi lớn "Eggtravaganza". 

Có nhiều em đã chuẩn bị rất chu đáo với mũ hoá trang như 

thỏ trắng và tay cầm giỏ trứng. Khi các em đã tề tựu đầy đủ 

tại sân Đền Thánh, tất cả được chia thành bốn nhóm, rồi 

cùng nhau giải mật mã và lần mò theo bản đồ đã được cấp 

để đi tìm các trạm kế tiếp.  

 

Các em đã được 

giải thích dùng sách 

Thánh Kinh để truy 

tìm các trích đoạn 

mà các em đã được 

học hỏi trong suốt 

thời gian 40 ngày 

Chay Thánh. Các 

em đã bắt đầu mùa Chay bằng cuộc tĩnh tâm hướng dẫn bởi 

cha... Riêng các em trong lớp Khai Tâm (tiền Xưng Tội 

Rước Lễ Lần Đầu) đã được xem phim Mười Điều Răn trước 

khi các em học kinh này. Qua phim chuyện, các em đã được 

biết dân Do Thái từng bị lưu đầy bên Ai Cập gần 400 năm. 

Qua lời cầu xin liên lỷ, Chúa gửi Môi-sen đến giải thoát họ 

khỏi thân phận nô lệ. Nhưng rồi họ đã bị Chúa trừng phạt 

cho đi lạc trong sa mạc suốt 40 năm hầu thanh tẩy sự ngoan 

cố và cứng đầu của đại đa số bọn họ.  

 

Còn các lớp lớn đã được các thầy cô giải thích cho biết 

nguồn gốc của mùa Chay cũng như lý do tại sao các em từ 

14 tuổi trở lên phải kiêng thịt hoặc ăn chay. Các em đã được 

giải thích cho nghe về các đức tính như sám hối, tha thứ, hy 

sinh, hãm mình, cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Thêm vào 

đó, các thầy cô đã khuyến khích các em dành dụm chút đỉnh 

tiền để giúp đỡ các em tàn tật, mù loà tại Việt Nam. Đồng 

thời tất cả các em lại được xem phim “Cuộc Thương Khó 

Của Chúa Kitô” nhân ngày Lễ Lá.  

 

Với những kiến thức căn bản kể trên, các em đã khăn gói 

cùng hành trang lần lại vết chân xưa của Chúa Giê-su và các 

môn đệ Ngài từ bữa Tiệc Ly tới sự Phục Sinh toàn thắng.  

 

Tại trạm thứ nhất, cám nhóm 

đã giải mật mã trích dẫn đoạn 

Tân Ước thuật lại việc Đức 

Giê-su lập bí tích Thánh Thể 

(Mark 14:22-24; Mt 26:26--

28; Luca 22:19-20; I Co 

11:23-25). Các em theo bản 

đồ để cùng tìm đến căn phòng 

Chúa Giê-su và các môn đệ 

của Ngài đã họp mặt. Tại trạm này, hai cô Mai và Ngân đã 

cho các em ngồi vào bàn như đã phác hoạ qua Kinh Thánh  

 

 

 

 

cũng như Hội Hoạ và rồi hai cô giải thích cho các em hiểu 

mầu nhiệm Bí Tích Thánh Thể. Phải công nhận các em biết 

để ý và quen thuộc với Đền Thánh; ví dụ các em đã đi đến 

cửa phòng Áo nơi có bức phù điêu Bữa Tiệc Ly treo trên 

ngưỡng cửa. Rất tiếc căn phòng này cửa khoá then cài, cho 

dù các em gõ đau cả tay mà chẳng thấy Chúa hay một môn 

đệ nào trả lời. Các em phải coi bản đồ kỹ hơn và xoay nó lại 

cho đúng hướng để tìm đến trạm cô Mai và Ngân.  

 

Rời trạm này, các nhóm 

lại hồ hởi truy tìm dinh 

thự Thống Đốc Phi-la-tô. 

Ba trong bốn nhóm đã 

ngỡ lầm Văn Phòng Cha 

Giám Đốc là dinh thự 

Phi-la-tô. Không biết 

Cha sẽ phản ứng ra sao 

khi bị các em đập cửa? 

Khi đã tìm ra đúng trạm thứ hai, các em được chứng kiến lại 

cảnh Chúa Giê-su ra trước toà tổng trấn Phi-la-tô (Mt 27:24; 

Mc 15: 2-15; Lc 23:3-5,13-25; Ga 18:33-39). Tại đây, thầy 

Huân đã chỉ ra cho các em hiểu Chúa đã chấp nhận án tử 

hình và đổ máu để cứu chuộc tội lỗi nhân loại. Sau đó thầy 

Huân cấp giấy "thông hành" cho các em cùng vác Thánh 

Giá theo chân Chúa lên đồi Gôn-gô-tha. 

 

Nãy giờ chạy từ trạm này sang trạm khác cũng khá mệt, vã 

lại trời hôm ấy cũng nóng bức tạo cho các em thấy được sự 

mệt nhọc của Chúa phải bị roi đòn và gánh vác thập giá 

nặng nề. Cô Tâm đã đón các em trong khuôn viên Mười Bốn 

Chặng Đàng Thánh Giá để giải thích cho các em rõ hơn về 

gương hy sinh chịu đựng vác thập giá của Chúa. Trạm này 

đã nhắc nhỡ các em từ 10 tuổi trở lên về 14 chặng đàng 

Thánh Giá như các em đã được học. Nào là ông Simon vác 

Thánh Giá đỡ Chúa Giê-su khi Ngài bị ngã xuống đất cho 

tới ba lần cho đến cảnh bà Ve-rô -ni-ca trao khăn cho Chúa 

lót mặt. Ngoài việc nhắc nhỡ cho các em hiểu cách sống 

đạo, cô Tâm chia sẻ thêm: "[Tôi] thấy các em giải mật mã 

rất hăng say và biết thay phiên nhau trả lời các câu hỏi từ 

lớn tới bé."  

 

Kế tiếp, cô Tâm phát cho 

mỗi nhóm một bao thư có 

tấm giấy đã bị cắt nát 

nhưng khi xếp lại các em 

biết đường tìm kiếm đến 

pho tượng nỗi danh và 

cùng là tượng mới nhất 

trong Đền Thánh với biệt 

danh "Dưới Chân Thánh Giá (Pietta)." Tại đây, soeur Tuyến 

và cô Hà đã giải thích biến cố Chúa Giê-su trăn trối cùng 

Đức Mẹ và thánh Gioan trước khi Ngài trút hơi thở cuối 

cùng trên Thánh Giá. Cô Hà không khỏi ngạc nhiên và thích 
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thú khi chứng kiến cảnh các em lớn dùng cellphone để giải 

mật mã và hướng qua giải thích cho các em nhỏ hiểu. Cô 

chia sẻ: "Mình rất thích thú khi thấy các em biết dùng các kỹ 

thuật tân thời để học hỏi Kinh Thánh và biết chia sẻ với các 

em nhỏ hơn." Soeur và cô Hà đã rải trứng đều xung quanh 

tượng Mẹ bồng Đức Chúa Giê-su để các em lượm sau khi đã 

được nghe giải thích.  

 

Sau đó các nhóm lần 

lượt giải mật mã để tìm 

nơi ông Giô-xếp đã 

táng xác Chúa như 

tường thuật qua thánh 

sử Luca 23:50-53. Các 

em đã xem xét và 

nghiên cứu bản đồ thật 

cẩn thận và quyết định dời chân xuống "basement" để tìm 

mồ Chúa. Tại đây, các em đã không kiếm thấy xác Chúa 

nhưng được hai "thiên thần" báo cho biết Chúa đã sống lại 

và đi trước [các em] về Ga-li-lê. Tại trạm này cô Vân và 

Huế kể cho các em nghe việc Chúa hiện ra với các môn đệ 

khi họ hội họp cầu nguyện trong căn phòng khoá kín. Sau 

cùng, các em đã hội họp đầy đủ bên trong Đền Thánh để đọc 

kinh chiều và bế mạc trò chơi lớn.  

 

Khi được hỏi sau cuộc 

chơi, hầu hết các em rất 

phấn khởi và thích trò chơi 

này. Soeur Maria Bùi Kim 

Tuyến đã trăn trở khi 

chứng kiến cảnh các em 

giải mật mã và Soeur đã 

nhận xét: “Thời gian quá 

ngắn và có giới hạn trong cuộc chơi vừa qua. Vả lại các em 

chưa biết và chưa hiểu tường tận Kinh Thánh. Cho nên, 

mình nên cho các em tham khảo Kinh Thánh nhiều hơn và 

chơi trò chơi này thường xuyên hơn để các em thi nhau học 

hỏi và đào sâu Kinh Thánh hơn nữa.”  

 

Kính mong các bậc cha mẹ sẽ tiếp tục đưa các em tới Đền 

Thánh mỗi chiều Chúa Nhật đều đặn, ngõ hầu các em có cơ 

hội trau dồi Giáo Lý, kinh bổn cũng như Việt ngữ. Để rồi 

tương lai của nòi giống rồng tiên tự hào với hơn bốn ngàn 

năm văn hiến tiếp tục kết tụ tinh hoa của hai nền văn hoá và 

thăng tiến luôn mãi trong mọi lãnh vực. Cha Giám Đốc, 

Soeur và tất cả các thầy cô đóng góp sức, xin quí vị phụ 

huynh và các em cùng đóng góp công và của. Hẹn tái ngộ 

cùng các em trong trò chơi lớn tới, thú vị và bổ ích hơn nữa! 

Vũ Dzao 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lạy Chúa, xin rộng lòng thương xót 

Cho con nấp bóng sau Thánh Nhan, 

Để con không còn nghe tiếng trần thế 

Thật ồn ào và hoàn toàn vô vị 

Xin ban cho con Tình Yêu 

Xin giữ con trong ân tình Chúa 

Chỉ một ngày hôm nay thôi 

Khi ẩn náu trong Trái Tim cực thánh 

Con quên hết thế sự mau qua, 

Con không sợ khi sống trong đêm tối 

Con chỉ ước ao có một nơi cư ngụ 

Trong Trái Tim đáng mến đáng yêu 

Ngày hôm nay con chỉ mong có thế... 

 

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu  

  

 

 

 

Xin họa theo thơ của Thánh Têrêsa 

và xin hiệp dâng lên CHÚA MẸ 
 

Lạy CHÚA con! Xin rộng Lòng thương xót 

Cho con vào ẩn nấp... Thánh Nhan NGÀI 

Để không còn nghe thấy tiếng trần ai 

Quá vô vị,  ồn ào.... không thoải mái 

 

Xin cho con Tình Yêu đơm bông trái 

Giữ gìn con trong điệp  khúc thiên thai 

Dù hôm nay hiệp nhất... vẫn van nài 

Thiêu đốt con trong Tim bừng lửa cháy 

 

Để con quên nhân tình và thế thái 

Dù phải chìm trong bóng tối đêm thâu 

Ước mơ sao được ngự chốn thâm sâu 

Nơi Thánh Tâm mà con hằng yêu dấu. 

 

Một ngày thôi xin NGÀI mau cảm thấu 

Hồn xác con với trọn khối chân tình 

Đền bù cho trần thế lắm điêu linh 

Được ẩn nấp Tim hồng… nên công chính. 

 

Tiểu kim 

 
 

Nhà có phòng cho thuê, $350 một tháng. Bao 

điện, nước, ga. Nhà ở trước mặt South Point 

Casino, gần Freeway I-15 & trường học.  

Xin Liên Lạc anh Quyền: (702) 353-0042 

For Rent 

22   | Hieäp Nhaát 136 | 5 - 2012 | 




