Đạo Công Giáo Và Tôi
(KT—Biên bản A, 05/2020)
Tôi sinh ra là người theo đạo Ông Bà nghĩa là tin có Trời, thờ cúng tổ tiên, Ông Bà và cha mẹ sau khi họ qua
đời. Đến tuổi đôi mươi tôi thỉnh thoảng theo 1 người bạn Công giáo đi nhà thờ và cầu nguyện. Vì thiếu tình
thương Mẹ bởi Mẹ tôi chết sớm nên tôi thường đến trước hang đá thờ Đức Mẹ ở Nhà thờ Chúa Cứu Thế,
Saigon cầu nguyện. Có rất nhiều cầu xin tôi được Chúa và Đức Mẹ linh thiêng đáp ứng thế là tôi muốn theo
đạo. Đầu tiên tôi học đạo với Cha Olivier rồi bỏ cuộc nửa chừng. Sau đó tôi học đạo trở lại với Cha Lượng
Nhà thờ Chúa Cứu Thế rồi tôi cũng bỏ cuộc vì Ông Cha nầy phách lối và ăn nói không ngọt ngào làm tôi bất
mản. Sau đó tôi chán nản và không còn muốn theo đạo nữa. Tôi nghĩ đường theo đạo của tôi không bao
giờ thành mặc dù đức tin của tôi ở Chúa và Đức Mẹ không suy giảm và tôi cũng vẫn tiếp đi nhà thờ. Rồi một
hôm có người đưa tôi đến gặp Cha Bùi Kim Dương đang làm Linh Mục
Tuyên Úy Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù trại Hoàng Hoa Thám. Cha Dương có bằng Tiến Sĩ Thần học bên Ý và là
Anh của Đại Tá Nhảy Dù Bùi Kim Kha. Cha Dương là 1 Linh Mục rất hiền từ, lịch sự , khiêm tốn và sống rât
giản dị. Tôi thưa với Cha là đường học đạo của tôi dang dở và tôi không còn muốn theo đạo Công giáo nữa.
Cha nói là Chúa đã thử thách thôi và khuyến khích tôi . Thế rồi tôi trở lại học đạo với Cha Dương. Cha dạy
đạo chỉ có một mình tôi vào buổi tối ở nhà nghỉ của Cha thuộc Trường Hiếu Tâm, đường Lê Văn Duyệt gần
trại Hoàng Hoa Thám Nhảy Dù. Sau cùng tôi được Cha rửa tội và chịu Lễ Phép Thêm Sức bởi Đức Tổng
Giám Mục Nguyễn Văn Bình ở Trại Dù Hoàng Hoa Thám.
Vì theo đạo nửa chừng nên sự hiểu biết về đạo của tôi còn thiếu kém. Lợi dụng thời giờ thong thả dịch CoV tôi
tìm hiểu thêm và mới biết là:













Ông Nội của Chúa Jesus là Jacob sống quá thọ dến 147 tuổi, có 12 con trai và 1 con gái
với 2 người vợ và 2 người ở (Ô Sin) . Hai vợ của Jacob tên Leah và Rachel là 2 chị em con Ông cậu
của Jacob. Rachel là mẹ ruột của Joseph tức là Bà nội của Chúa Jesus.
Joseph có người vợ đầu tên Melcha có được 4 trai + 2 gái. Sau 49 năm sống với Joseph thì Melcha
chết. Sau đó Joseph cưới Mary khi Joseph 80 tuổi và Mary 14 tuổi. Mary thụ thai do phép Thánh Thần
rồi sanh Chúa Jesus khi Mary 15 tuổi.
Joseph thọ 111 tuổi, Mary thọ 50 tuổi và Chúa Jesus thọ 33 tuồi.
Khi Chúa Jesus chết thì Mary được 48 tuổi rồi 2 năm sau Mary chết theo.
St Anna là mẹ của St Mary và St Mary Salome.
St Mary Salome là Dì của Chúa và là mẹ của St James và St John.
Xem hình đính kèm:
Có 4 người đàn bà hiện diện ở ngày giờ Chúa bị đánh đập dả man rồi bị đóng đinh là:
St Mary (Mẹ của Chúa)
St Mary Cleopas (Chị/em dâu)
St Mary Salome (Dì tức là em cùa Mary)
St mary Magdelene (Đồng hành, tín đồ)
Có 2 người ăn trộm cũng bị đánh đập và đóng định cùng với Chúa là:
--- Desmas (bên phải của Chúa, người tốt)
--- Gestas (bên trái của Chúa, người xấu)

Chúa sanh ra ở Bethlelem, lớn lên ở quê mẹ là Nazareth rồi hoạt động và chết ở Jerusalem (Mời xem hình)
Chúa chưa bao giờ sang Ý (Vatican/Romes) mà chỉ có St Pete (Thánh Phêrô) đến Ý rồi làm Đức Giáo Hoàng
đầu tiên. St Pete về sau bị xử tử, đóng đinh do lệnh của Hoàng Đế Nero vì Nero quy tội cho St Pete trận hỏa
hoạn kinh hoàng đã tàn phá Rome.
 Tông Đồ Judas Iscariot vì tham tiền nên phản bội Chúa, điềm chỉ Chúa cho quân lính của High Priest
Caiaphas rồi Chúa bị bắt giao cho quân lực của Thồng Đốc
 Pontius Pilate. Pontius Pilate ra lệnh tử hình Chúa. Judas về sau kết liểu đời mình bằng cách treo cổ tự
sát. Pontius Pilate là tên Thồng Đốc đê hèn, dả man của tình Roman, Judaea.
 St Joan là nữ Đức Giáo Hoàng độc nhất nhờ giả nam. Bà bị khám phá khi Bà sanh con trong lúc ngồi
dự xem đoàn diển hành. Một thời gian ngắn sau thì bị ám sát hay chết tự nhiên không có tài liệu nói rõ.

Theo Thiên Chúa Giáo, SATAN là con quỷ có tính xảo trá, gian ác, đa mưu và muôn hình dạng trạng. Nó ở
khắp mọi nơi và có thể nhập vào con người rồi biến con người thành kẻ độc ác. Nó đã giả dạng con rắn và
cám dỗ Bà EVA ăn trái cấm
XÊM THÊM về Đạo Công Giáo Việt Nam:
1/ Alexandre De Rhodes (Pháp, 1591-1660 = 69 tuổi) cùng vài người truyền giáo Bồ Đào Nha (Portugal), Tây
Ban Nha (Spain) đã đem Đạo Công Giáo đến VN đầu tiên vào thế kỷ 16.---- A. D. Rhodes là 1 trong những
người sáng tạo nên QUỐC NGỮ hay chữ Viêt từ chữ Roman (La Mã)
2/ Gioan Nguyễn Bá Tòng là Đức Giám Mục đầu tiên ở VN
3/ Giuse Trịnh Như Khuê là Đức Hồng Y đầu tiên ở VN

**** Cám ơn các bạn đã bỏ thì giờ đọc bài nầy mà phần lớn tôi ghi lại ở bản tiếng Anh gởi lần trước.
Xin vui lòng bổ túc/chỉ dẩn những gì thiếu sót/không đúng.

