
BỔN PHẬN DÂNG LỜI CẢM TẠ THIÊN CHÚA VỀ MỌI ƠN LÀNH 

 

Năm 2005, dịp Đại Hội các điều động viên miền Piemonte và 

Valle d'Aosta (Bắc Ý) thuộc Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng 

Thánh Linh, bà Angela đã công khai bày tỏ lòng tri ân dâng 

lên THIÊN CHÚA về mọi ơn lành nhận lãnh trong cuộc sống 

thường ngày. Ân lành đến từ Ba Ngôi THIÊN CHÚA và ơn 

lành đến từ các anh chị em, người sống bên cạnh cũng như 

kẻ ở nơi xa. Bà nói. 

Con xin cám ơn Chúa. Con xin cám ơn Chúa cho con gặp Chúa, 

gia nhập Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh. Con xin 

chúc tụng và tạ ơn về những gì Chúa thực hiện trong cuộc đời 

con. Con không thể diễn tả trong vài hàng ngắn ngủi tất cả kz 

công THIÊN CHÚA hoàn thành trong cuộc sống đơn sơ bé nhỏ 

của con. Nhưng con muốn mượn lời Thánh Vịnh 4 ca lên rằng: 

”Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa. Khi 

con kêu cầu, Chúa đã lắng nghe” (4,4). 

Những năm con vừa trải qua - mặc cho bao sóng gió và khổ đau - vẫn là những năm đẹp nhất và quý hóa 

nhất mà Chúa trao tặng con chiếu theo lượng từ bi hải hà vô biên của Chúa. Chúa cho con gặp các anh 

chị em thật tuyệt vời luôn luôn gần gũi và hết lòng giúp đỡ con hoặc bằng của cải vật chất hoặc bằng 

tinh thần. Chính các anh chị em này minh chứng cho con hiểu rằng: 

- Tình huynh đệ chân thành chỉ có thể đến từ THIÊN CHÚA và thật là hồng ân của THIÊN CHÚA. 

Đây là mối tình hoàn toàn nhưng-không, không so đo tính toán, không dự tính rằng: mình cho người 

trước để người phải trả lại mình sau! Không! Hoàn toàn không phải như thế! 

Các anh chị em này trở thành dụng cụ uyển chuyển trong bàn tay sử dụng quan phòng của THIÊN CHÚA. 

Vì thế, đối với con và đối với con cái con thì các anh chị em là chứng tá hùng hồn cho sự hiện diện của 

THIÊN CHÚA trong cuộc đời của mấy mẹ con con. Đặc biệt con muốn bày tỏ tâm tình trìu mến đối với vài 

thành viên Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh vì các anh chị em trở thành điểm tham chiếu cho 

cuộc đời con. Con nguyện xin THIÊN CHÚA ban cho anh chị em muôn vạn phúc lành thiêng liêng trong 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ cũng như dồi dào sức khoẻ, niềm vui và lòng kiên nhẫn. Xin chân thành cám ơn tất 

cả vì luôn hiện diện. 

Con cũng xin bày tỏ lời tri ân đặc biệt gởi đến các anh chị em trong cùng Nhóm Cầu Nguyện với con. Các 

anh chị em luôn gần gũi và nâng đỡ gia đình con bằng lời cầu nguyện và không phải chỉ bằng lời cầu 

nguyện mà còn bằng nhiều cử chỉ liên đới thực tế khác nữa. 



Con xin dâng lời chúc tụng THIÊN CHÚA vì lo liệu cho con phục 

vụ Ngài qua công tác bán sách trong các kz Đại Hội toàn quốc 

thường diễn ra tại Rimini. Sách báo Công Giáo là những 

phương tiện hữu ích giúp làm tăng trưởng đời sống thiêng 

liêng của các tín hữu. Các kz Đại Hội mang lại không biết bao 

nhiêu ơn lành cho các thành viên của Phong Trào. Vì thế hàng 

năm con mong sao mau đến ngày diễn ra Đại Hội. Con không 

rõ vào năm tới 2006, con còn rãnh rỗi để có thể phục vụ trong 

quày hàng bán sách báo đạo đức nữa không. Bởi vì, như lời đã 

hứa, Chúa con tìm được việc tìm làm. Nhưng dù cách nào đi 

nữa thì nếu Chúa muốn, Chúa vẫn có thể dàn xếp để con may 

mắn góp phần nhỏ bé của mình trong công tác chung của toàn 

thể anh chị em trong Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh 

Linh 

Sau cùng con xin bày tỏ tri ân chân thành đối với tất cả các anh 

chị em hàng năm hy sinh sức lực cùng thời giờ để chuẩn bị và 

điều hành Đại Hội toàn quốc hầu Đại Hội diễn tiến tốt đẹp và mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng cho các 

thành viên của Phong Trào. Con xin ôm hôn mọi người và từng người trong Tình Yêu của Đức GIÊSU 

KITÔ, Chúa chúng ta. Xin THIÊN CHÚA BA NGÔI chúc lành trả công bội hậu cho anh chị em. 

... ”Lạy THIÊN CHÚA là đèn trời soi xét, khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở 

lối thoát cho con, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn. Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ lòng vẫn còn 

chai đá ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối? Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu 

trung với Chúa; khi con kêu, Chúa đã nghe lời. Hãy run sợ và đừng phạm tội nữa. Trên giường nằm, 

suy nghĩ và lặng thinh. Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền, và tin tưởng vào Chúa. Biết bao kẻ nói 

rằng: ”Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?” Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con. Chúa ban 

xuống lòng con nhiều hoan lạc hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư. Thư thái bình an vừa 

nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn” (Thánh Vịnh 4). 

(”Rinnovamento nello Spirito Santo”, N.7 - 2005, trang 47) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


