
YÊU THƯƠNG CÁC TÙ NHÂN 

 

Bà Léona Lemieux là một tín hữu Công Giáo người Canada. 

Bà là đoàn trưởng Hội ”La Flambée - Ngọn Lửa Cháy” của 

giáo phận Saint-Jean-Longueuil, thuộc tỉnh Montréral. Hội 

có mục đích hướng dẫn và táp tùng người trẻ trong hành 

trình hướng về tương lai. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của 

bà là viếng thăm các tù nhân để mang đến cho họ niềm hy 

vọng, sự cảm thông và tình thương yêu. Sau đây là chứng từ 

của bà. 

Tôi là phụ nữ chỉ có nguyện vọng duy nhất: phản ánh Tình 

Yêu THIÊN CHÚA. Chính trong sự phó thác mỗi ngày mà tôi 

sống Tin Cậy nơi Chúa. Đời tôi giản dị và đâm rễ sâu trong 

Tình Yêu THIÊN CHÚA. Ngay lúc còn nhỏ, tôi đã cảm nhận sự 

hiện diện và tình thương của Chúa. Giờ đây trong tuổi 

trưởng thành, tôi nhận thấy mình tìm kiếm THIÊN CHÚA 

không ngừng. 

Tôi không ở trong trường hợp những người tìm thấy Đức Tin sau một biến cố quan trọng nào đó. Trái lại, 

tôi may mắn có được Đức Tin từ thưở còn thơ và vẫn giữ vững Đức Tin cho đến hôm nay. Tôi vô cùng 

cảm tạ THIÊN CHÚA về hồng ân Đức Tin này. Tôi còn có may mắn khác là sinh ra trong gia đình hiệp 

nhất. Cha Mẹ tôi rất quan tâm săn sóc con cái. 

Tình thương, sự chăm sóc tế nhị và lòng trìu mến của Cha Mẹ đối với tôi là món quà tôi không bao giờ 

quên, cũng không hề muốn giữ riêng cho mình. Khi bạn nhận rất nhiều tình thương và an bình, bạn 

mong muốn chia sẻ tình thương và an bình đó cho người sống chung quanh. Đây cũng là trường hợp của 

tôi. Ngay lúc 14 tuổi, tôi đã dùng thời giờ rãnh ngày thứ bảy, đến giúp tắm rửa cho các em bé tại Bệnh 

Viện Từ Bi. Sau đó, tôi ghi tên vào Hội Hướng Đạo Công Giáo. Các sinh hoạt của Hội đưa tôi đến việc 

sống gần người trẻ. 

Tôi được Giáo Phận giao trách nhiệm điều khiển hội ”Ngọn Lửa Cháy”. Hội dành riêng cho người trẻ, tuổi 

từ 18 đến 25. Cứ vào cuối tuần - từ chiều thứ sáu đến chiều Chúa Nhật - các bạn trẻ cùng nhau tụ họp và 

suy tư về đề tài: ”Tôi, tha nhân, gia đình và Đức Chúa GIÊSU KITÔ”. 

Niềm an ủi lớn lao của tôi là trông thấy vào mỗi Chúa Nhật, khi các bạn trẻ ra về, gương mặt họ thật vui 

tươi hớn hở. Đây là những người trẻ từng phải trải qua kinh nghiệm đau thương như nghiện rượu, 

nghiện ma túy, thất tình, cô đơn, không có việc làm hoặc thiếu tự tin .. Nhờ những giây phút sống chung 

và chia sẻ với người khác, các bạn trẻ này tìm lại hơi ấm tình người, niềm hy vọng và lòng tự tin. 

Ngoài ra tôi thường xuyên thăm viếng các tù nhân. Những người này chiếm chỗ đứng quan trọng trong 

cuộc đời tôi và mang lại cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý báu.. Thật ra việc tiếp xúc với các tù nhân 



không dễ dàng và đơn giản. Tôi không bao giờ biết trước mình sẽ gặp 

người như thế nào và nên nói với họ điều gì? Thế là tôi phó dâng cho 

Chúa Thánh Linh mỗi cuộc gặp gỡ. Tôi xin Đức Chúa Thánh Thần soi 

sáng cho tôi biết phải nói gì. Và mỗi cuộc viếng thăm đều diễn ra 

trong thân mật, kính trọng và thông cảm. Tôi thường ra về, lòng đầy 

an bình. Tôi nhớ lời Đức Chúa GIÊSU dạy: ”Hãy viếng thăm an ủi các 

tù nhân, những người đau yếu và bị thương của Cha”. 

Tôi tin vững chắc nơi THIÊN CHÚA. Đối với tôi, THIÊN CHÚA là Cha 

tuyệt diệu nhất, trên hết mọi người cha. Nơi Chúa, tôi đặt trọn niềm 

tin tưởng và luôn cảm thấy an tâm vững dạ. Cho dầu có gặp khó khăn 

thử thách, tôi cũng không bị lung lay, mất Đức Tin nơi THIÊN CHÚA. 

Tôi muốn kể ra đây một câu chuyện nhỏ. Tôi có tật hút mỗi ngày đến 

hai gói thuốc. Tôi đã thử tự tìm cách bỏ đến hai ba lần. Nhưng lần nào thì tôi cũng hút trở lại .. Một 

ngày, một người bạn nói với tôi: 

- Bạn biết không, Đức Mẹ MARIA giúp mình bỏ hút thuốc đó! 

Nghe thế, tôi tự nhủ: 

- Vậy thì Đức Mẹ MARIA cũng sẽ giúp mình bỏ hút thuốc! 

Tôi mang gói thuốc hút và đem đặt dưới chân tượng Đức Mẹ Chữa Bệnh. Người bạn nói với tôi: 

- Hãy thưa với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ hút thay con! 

Rồi cả hai chúng tôi cùng sốt sắng cầu xin Đức Mẹ ban ơn giúp sức. Và quả thật, từ ngày đó, Đức Mẹ 

MARIAã giúp tôi bỏ hẳn tật hút thuốc. 

Tôi bắt đầu một ngày với việc cầu nguyện cùng THIÊN CHÚA. Tôi dâng ngày sống cho THIÊN CHÚA. Rồi 

tôi khiêm tốn cầu xin Chúa cho tôi được trở thành người phản ánh Tình Yêu của Ngài. Khi một người nào 

than thở: ”Tôi chỉ gặp toàn khó khăn xui xẻo”, tôi liền hỏi người đó: 

- Đâu là chỗ đứng của THIÊN CHÚA trong cuộc đời bạn? 

Đối với tôi, THIÊN CHÚA là gia sản, là sức mạnh, là niềm hy vọng, là con đường và là Tình Yêu của cuộc 

đời tôi. 

... ”Chỉ trong THIÊN CHÚA mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn. Vì hy vọng của tôi bởi Người 

mà đến, duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che: tôi chẳng hề nao núng. Nhờ 

THIÊN CHÚA, tôi được cứu độ và vinh quang, Người là núi đá vững vàng, ở bên THIÊN CHÚA, tôi hằng 

ẩn thân. Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi, trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can: THIÊN 

CHÚA là nơi ta ẩn náu” (Thánh Vịnh 62, 6-9). 

(”Je Crois”, Septembre/1993, trang 24-27).                                              Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


