
CHỈ THIÊN CHÚA MỚI LÀ THẨM PHÁN! 

 

 
... Từ năm 2011, Cha Paul Alexandre là Linh Mục Tuyên Úy tại Trung Tâm 

chữa trị thần kinh Maison Blanche gồm 4 cơ sở trong thủ đô Paris. Xin 

nhường lời cho Cha nói về công tác mục vụ đặc thù và cần thiết bên cạnh 

các bệnh nhân. 

 

Nhóm Tuyên Úy gồm 2 nữ giáo dân, một nữ tu và một phó tế. Chúng tôi giữ 

vai trò thường trực cạnh các bệnh nhân từ thứ ba đến thứ sáu. Nơi Trung 

Tâm này các thân chủ được chăm sóc dưới nhiều dạng bệnh lý khác nhau từ 

chứng tảo-điên (schizophrénie) đến bệnh trầm-cảm. 

 

Với tư cách là linh mục, tôi cảm thấy mình được kêu gọi chúc lành cho các bệnh nhân, cùng đọc Kinh 

Lạy Cha hoặc Kinh Kính Mừng với các tín hữu Công Giáo. Một y tá nói với tôi rằng có một nữ thân chủ 

bắt đầu mở miệng nói sau khi đọc kinh chung với chúng tôi. Các bệnh nhân cũng có thể xin Xưng Tội 

hoặc rước lễ. Rất nhiều người vui vẻ nhận các quà tặng tôn giáo của chúng tôi như ảnh vảy phép lạ 

(ảnh Đức Mẹ ban ơn) và các ảnh thánh Đức Chúa GIÊSU giúp họ cầu nguyện trong cơn lo âu sầu khổ 

hoặc cô đơn mà họ đang sống. Ngoài ra tôi cũng dâng Thánh Lễ ba lần mỗi năm nơi 4 cơ sở của Trung 

Tâm chữa trị thần kinh trong thủ đô Paris. 

 

Nơi Trung Tâm này, các thân chủ thuộc đủ thành phần xã hội khác nhau. Có người thuộc hạng bình 

dân cũng như có kẻ thuộc hàng trí thức, có người tin cũng như có kẻ không tin. Nhưng bệnh tật có thể 

dẫn đưa mọi người đến việc đặt nghi vấn về các vấn đề thuộc phạm vi thiêng liêng. Các đau khổ thần 

kinh có thể mặc khải một khát vọng thâm sâu kín ẩn của con người. Tại Maison Blanche một số bệnh 

nhân không còn thỏa mãn với các thần tượng hiện đại như chủ nghĩa vật chất hoặc nhàn cư vi chẳng 

hạn. Họ khao khát một cái gì đó khác xa hơn thế nữa! Nhiều thân chủ sẵn sàng nói chuyện với tôi cách 

hết sức tự nhiên và bộc phát về THIÊN CHÚA. 

 

Nhóm Tuyên Úy Công Giáo chúng tôi nhận sứ vụ lắng nghe, nâng đỡ và khuyên giải, bổ túc cho các 

nhiệm vụ của các chuyên gia thần kinh và các y tá. 

 

Với tư cách tín hữu Công Giáo và nhất là với tư cách linh mục, tôi mang đến Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Y 

sĩ tối cao của nhân loại. Đối diện với nỗi lo âu thống khổ của con người tôi cảm thấy mình được kêu 

gọi làm chứng cho lòng ưu ái của THIÊN CHÚA. Các bệnh nhân có nhu cầu nghe những lời nói giúp họ 

vươn mình đứng thẳng lên. Nhiều người trong họ là nạn nhân của những lời lẽ cay cú gây tổn thương 

khiến họ bị tàn phá. Đôi khi những lời xúc phạm ấy lại đến từ những người thân yêu trong gia đình. 

Với những bệnh nhân này tôi tỏ lộ cho họ thấy phẩm giá của họ với tư cách là con cái THIÊN CHÚA. 

Nói với một người rằng họ được yêu thương là một nguồn suối một quân bình thật sâu thẳm đối với 

họ. 

 

Cầu nguyện với những người đang sầu khổ mang đến cho họ niềm an bình. Chúng tôi làm những cử 

chỉ thật đơn sơ nhỏ bé nhưng THIÊN CHÚA lại dùng chúng để làm nên những điều kỳ diệu một cách 

thật lạ lùng. Đúng như Ambroise Paré (1510-1590) - nhà giải phẫu học - nổi tiếng của thế kỷ XVI nói: 

”Tôi chăm sóc, THIÊN CHÚA chữa lành”. 

 

Việc khỏi bệnh là một bí nhiệm của tình yêu. Tôi nghĩ rằng các nhân viên y tế nhận ra lợi ích nhân bản 

- kể cả khía cạnh chữa trị - của công tác tông đồ của Nhóm Tuyên Úy chúng tôi. 



 

Ngày qua ngày tôi ghi nhận rằng hữu thể con người là độc nhất - và ngay cả khi thật mỏng giòn yếu 

ớt - nó vẫn mang trong mình niềm khát vọng hướng về THIÊN CHÚA vô biên. Tôi cũng khám phá ra 

rằng, được dựng nên giống hình ảnh THIÊN CHÚA - có mối quan hệ vĩnh cửu giữa ba ngôi vị - con 

người cần phải sống trong mối liên kết lẫn nhau. Sau cùng tôi tri giác rằng không một thảm trạng nào 

mà không có lối thoát. Tôi từng chứng kiến một nữ thân chủ sau lần tự tử hụt mang theo hậu quả thê 

thảm đã từ từ được biến đổi nhờ cầu nguyện và đã tìm thấy trở lại niềm tin tưởng. 

 

Vâng đúng thế, Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã đến trong thế gian vì các bệnh nhân. Nhưng không phải chỉ 

vì các bệnh nhân thần kinh mà còn cho hết thảy mọi người, cho bất cứ ai đau khổ, vì tội lỗi làm chúng 

ta khép kín lại và khiến chúng ta bị hư hỏng! Chắc chắn mỗi người đều cần phải được chữa lành trong 

tâm lý và trong mối quan hệ với nhau. Đây chính là sự giải thoát đích thật mà Đức Chúa GIÊSU KITÔ 

muốn mang đến cho mọi người. 

 

... ”Lạy THIÊN CHÚA, chúng con xin tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh, kỳ công 

Ngài, chúng con xin kể lại. Chúa phán: ”Vào thời Ta ấn định, Ta sẽ xử công minh. Mặt đất 

cùng toàn thể dân cư, dù rung chuyển, chính Ta đã làm cho cột trụ nó vững rồi. Ta bảo lũ 

kiêu căng: ”Đừng kiêu ngạo!” Bảo phường tội lỗi: ”Chớ dương oai! Này chớ dương oai ngạo 

với Trời, ăn nói ngang tàng khinh cả Chúa!” Vì chẳng có chi tự đông đoài hay sa mạc làm cho 

ai được cất nhắc lên. Chỉ THIÊN CHÚA mới là thẩm phán, Chúa hạ bệ người này, cất nhắc kẻ 

kia. Vì này tay Chúa cầm chén rượu, chén rượu đầy mùi vị đắng cay, rót cho bọn gian ác trên 

đời, tất cả đều phải uống, uống không chừa cặn. Phần tôi đây, sẽ hoan hỷ muôn đời và đàn 

ca kính Chúa nhà Giacóp. Tôi sẽ đập tan uy quyền kẻ dữ, còn uy thế người lành sẽ được nâng 

cao” (Thánh Vịnh 75(74). 

 

(”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 

1464, 7 Février 2013, trang 7) 
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