
Đuổi bắt chim nào trước? 
 

Có người thuật chuyện một tín hữu già ở miền Nam nước Mỹ làm người giúp 
việc cho một kẻ không tin Chúa. Bữa nọ, ông chủ đi bắn vịt trời, đem người ấy 
theo. Thình lình ông chủ hỏi: 

- Nầy bác!Cớ sao ma quỉ không hề cám dỗ tôi, nhưng luôn khuấy rối bác. Cớ 
sao cám dỗ người tin Chúa hơn kẻ không tin? 

Người giúp việc già chưa biết trả lời thế nào thì một bầy vịt trời thẳng hàng 
bay qua. Ông chủ chĩa súng bắn; bắn xong lệnh cho người giúp việc mau đuổi 
bắt những con vịt bị thương trước và cuối cùng thì mới bắt những con chết sải. 

Lúc trở lại bên cạnh ông chủ, người giúp việc già đã tìm được câu trả lời: 
- Thưa ông, tôi tưởng ma quỷ cũng làm theo cách nầy. Nó nghĩ rằng tôi 

chẳng qua là một linh hồn nghèo cực, bị thương, nên muốn bắt lấy trước; còn 
ông chắc thuộc về nó rồi, nên nó không cần bắt vội. 

Lý luận của người giúp việc già chứa nhiều thần học. Khi một người được 
tái sinh trongĐức Chúa Giêsu Kitô(1 Ga 3:9) thì quyền lực của tội ác dấy 
nghịch cùng người ấy. (Moody - NHỮNG TIA SÁNG). 

Từ chuyện trên suy ra: 
Nói Chúa ban bình an cho các môn đệ mà có thấy bình an đâu? - Có bình an. 

Bình an trong tâm hồn để các tông đồ có thể chịu đựng bao sóng gió do ma quỷ 
khuấy phá; bình an rất nhiều đế các tông đồ có thể gánh nổi tân toan khổ lụy 
trong suốt hành trình dài rao giảng Tin Mừng. 

Vậy người Công giáo nào quyết tâm theo Chúa thật sự –rất đông giáo dân 
chỉ “có đạo” nhưng không theo Chúa- lập tức đời sống người đó bị chao đảo 
trăm bề. Đó là lẽ tất yếu! 

Tại sao gọi là lẽ tất yếu? – Thật dễ hiểu! Nếu đúng thật theo Chúa, người ta 
phải: 

- Bỏ mình (sống nhỏ bé, khiêm nhu, hiền lành). Mới chỉ có bấy nhiêu người 
ấy đã gánh lấy trăm sự khổ đau phiền muộn, gia đình xào xáo, cuộc sống bất an. 

- Làm theo Lời Chúa (bác ái, trong bác ái hẳn phải có thứ tha, yêu kẻ thù 
v.v...). Tới đây thì quá lắm! Người ấy sẽ phải chuốc lụy, mua phiền, vợ bỏ, con 
xa, “Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo 
các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm 
người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người 
chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối 
con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu 
chống đối mẹ chồng" (Lc 12,49-53). 

Người đúng thật theo Chúa với những người không theo Chúa, chưa theo, 
hoặc “theo phập phù” không hòa thuận với nhau. 

Từ đó có vài ghi nhận:  



1. Có 2 loại bình an: bình an đích thực trong tâm hồn và bình an giả tạo bên 
ngoài. 

2. Chúa ban bình an đích thực trong tâm hồn. Người không đem bình an giả 
tạo bên ngoài nên mới có lời Người phán bên trên. 

3. Những ai theo Chúa chắc chắn có bình an đích thực trong tâm hồn mặc 
cho có hay không, sự bình an giả tạo bên ngoài. 

 


