
THÁNH THỂ TRONG CUỘC SỐNG TÍN HỮU 

 

Vâng, đúng thế! ”THIÊN CHÚA yêu thương thế gian đến độ gởi 

Con Duy Nhất xuống trần, để bất cứ ai tin vào Ngài thì không bị 

hư mất nhưng được sống đời đời”, Gioan 3,16. 

Ngay từ thiếu nữ tôi đã quay lưng với THIÊN CHÚA và sống cuộc 

đời buông thả, tự chọn mình làm trung tâm cuộc sống. Tôi phải 

xấu hổ thú nhận: 

- Tình trạng sống tội lỗi của thế gian lôi cuốn quyến dũ tôi hơn sự 

thanh khiết thánh thiện của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Cứ thế dòng đời trôi qua hết ngày này sang ngày khác. 

Thỉnh thoảng có vài cơ hội xuất hiện và nhóm bạn bè kéo tôi trở 

lại nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Tôi có mặt lấy lệ và hoàn toàn 

dửng dưng của kẻ ngoài cuộc. Thế nhưng tận thâm tâm, tôi vẫn 

không bỏ quên tất cả nền giáo dục tôn giáo hấp thụ từ thơ bé 

trong một gia đình Công Giáo đạo đức. 

Thế rồi mọi sự đảo lộn hết vào tháng 6 năm 1982. Mẹ chồng tôi bị ung thư sắp chết. Vào cùng thời điểm 

này Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) viếng thăm mục vụ Scotland. Mẹ chồng sống như kẻ vô 

thần, nghĩa là không tin tưởng gì ráo trọi. Nhưng bà lại là người rất tốt. Vì thế tôi rất thương mến quí 

trọng mẹ chồng. Vì quí mến mẹ, nên với tư cách tín hữu Công Giáo, tôi cảm thấy xôn xao dằn vặt với ý 

nghĩ: 

- Chả lẽ mẹ ra đi về thế giới bên kia mà không hề biết có Đấng Cứu Thế từng hiến dâng mạng sống để 

cứu chuộc loài người sao? 

Thương mẹ chồng, tôi muốn cứu linh hồn mẹ bằng mọi giá. 

Rồi bác sĩ trịnh trọng loan báo hung tin: bà chỉ còn vỏn vẹn một tuần để sống! Toàn thể gia đình chúng 

tôi cùng tha thiết kêu xin THIÊN CHÚA cứu sống mẹ. Riêng tôi, tôi tức tốc đến nhà thờ cầu nguyện cho 

mẹ chồng. 

Trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi quì gối trước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể cầu xin cho mẹ chồng thoát 

chết và ăn năn trở lại cùng THIÊN CHÚA. Tôi cầu nguyện với trọn tâm lòng và làm một cuộc giao kèo với 

Chúa. Trong giây phút nồng nhiệt tột độ tôi sẵn sàng đánh đổi mạng sống để xin cho mẹ chồng được 

sống. 

Tôi đâu ngờ chỉ một giờ quì cầu nguyện trước Thánh Thể ấy đã tuôn đổ bao ơn lành xuống trên cả 2 mẹ 

con tôi. 



THIÊN CHÚA thật khôi hài! Ngài không cất mạng 

sống tôi đi để trao cho mẹ chồng. Nhưng Ngài biến 

đổi mạng sống tôi, cùng lúc, Ngài giải thoát và lay 

động cuộc sống mẹ chồng. Mẹ chồng khỏi hẳn 

bệnh ung thư và xuất viện. Các bác sĩ ngỡ ngàng 

trước cuộc khỏi bệnh lạ lùng của mẹ chồng tôi. 

Khỏi bệnh, mẹ chồng tôi thay đổi hẳn cuộc sống. 

Mẹ sống tình vợ chồng mặn mà thắm thiết, lợi 

dụng thời gian sống bên nhau để làm đẹp lòng 

nhau. Mẹ sống thêm một năm tràn đầy tình thương. Sau đó mẹ qua đời trong ân nghĩa cùng Chúa nơi 

nhà thương Thánh Columbus ở Edinburgh. 

Về phần tôi, cuộc sống cũng đổi khác. Nhờ kinh nghiệm tỏ tường Tình Yêu THIÊN CHÚA, tôi gia tăng tình 

thương đối với chồng con. Rồi tôi nhận ơn an bình sâu thẳm, niềm an bình tôi chưa bao giờ hưởng nếm 

trước đó. 

Tôi cũng được ơn yêu thích cầu nguyện và ơn ăn năn tội. Tôi nhớ lại thời gian sống buông thả chìm đắm 

trong tội lỗi. Tôi thật lòng thống hối và xin THIÊN CHÚA tha thứ mọi tội lỗi. Ơn Chúa không dừng lại nơi 

riêng tôi nhưng còn đổ tràn trên toàn thể gia đình. Chúng tôi tiếp tục sống trong ơn nghĩa Chúa cho đến 

hôm nay. 

Giờ đây khi hồi tưởng quá khứ, tôi thâm tín sâu xa: 

- Chỉ duy nhất THIÊN CHÚA mới thực hiện những điều Ngài làm cho cuộc đời chúng tôi. Chỉ lòng nhân 

lành THIÊN CHÚA mới có thể biến đổi tâm lòng chúng tôi và tiếp tục biến đổi mãi. Ước chi cuộc sống 

mỗi người là lời tôn vinh THIÊN CHÚA và là chứng tá cho Tình Yêu cứu độ của THIÊN CHÚA đối với loài 

người. 

Chứng từ của bà Maria Bartlett sống tại Kinross miền Tayside bên nước Scotland. 

... ”Khốn thay kẻ nào đào sâu giấu kỹ, không để cho THIÊN CHÚA thấy ý định của mình. Khốn thay ai 

hành động trong bóng tối và tự nhủ: ”Ai thấy được, ai biết được ta?” .. Vì thế, THIÊN CHÚA phán thế 

này: ”Từ nay Giacóp sẽ không còn phải xấu hổ, từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thẹn thùng, vì khi 

Giacóp nhìn thấy nơi nó những công trình tay Ta đã làm, nó sẽ tuyên xưng danh Ta là thánh, sẽ tuyên 

xưng Đấng Thánh của Giacóp là Thánh, và sẽ kính úy THIÊN CHÚA của Israel. Những người tâm trí lầm 

lạc sẽ có được sự hiểu biết, và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy” (Sách Isaia 29,15+22-

24). 

(Sister Patricia Proctor, OSC, ”201 Inspirational Stories of The Eucharist”, Franciscan Monastery of Saint 

Clare, Spokane, Washington, 2004, trang 62-63) 
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