
        CHÚA GÌN GIỮ BƯỚC CHÂN NGƯỜI TRUNG HIẾU 
 
... Lãnh lương của giáo phận, tôi làm việc cho Giáo Hội tại Mayenne ở miền Tây Bắc nước Pháp từ 

19 năm nay. Con số 19 có lẽ khiến cho có người nghĩ rằng tôi tìm kiếm con đường sự nghiệp trong 

lãnh vực này. Thực tế không phải vậy! Chủ yếu của tôi nằm ngoài lãnh vực ấy! Thật thế, tiền lương tôi 

lãnh hàng tháng chỉ tượng trưng so với trình độ học vấn, trách nhiệm phải chu toàn, kể cả việc đầu tư 

cá nhân. Đúng ra tôi chỉ nhận tiền, đủ để đáp ứng các nhu cầu của gia đình mà thôi. 

 

Hành trình chuyên nghiệp của tôi gắn liền với sở thích cá nhân nghiêng về môn thần học đồng thời đáp 

lại lời mời gọi của Đức Giám Mục để đảm nhận vài trách vụ khác nhau. Sau khi đậu tú tài tôi ghi danh 

vào phân khoa thần học ở Angers, bởi vì lòng tôi ước muốn được hiểu biết THIÊN CHÚA nhiều hơn. 

Chương trình thần học thật đúng với khát vọng của tôi nhưng sau khi hoàn tất học trình, tôi phải tìm ra 

công việc thích hợp. 

 

Tôi bắt đầu nghiên cứu về thư viện. Việc làm trong mùa hè nơi các Nhà Sách Tôn Giáo cống hiến cho tôi cơ may trong lãnh vực 

này. Một Linh Mục đề nghị tôi nghĩ đến chuyện nhận trách nhiệm trông coi thư viện của Giáo Phận. Thế là tôi dành ra thêm một 

năm để lấy cử nhân thần học trước khi chính thức trở thành người quản thủ thư viện giáo phận. 

 

Công việc này cho phép tôi có nhiều cuộc gặp gỡ với các thành phần khác nhau trong giới trí thức. Trước tiên là các sinh viên  cởi 

mở, khao khát hiểu biết và sẵn sàng đối thoại. Rồi đến những người say mê môn khoa học tôn giáo cũng như say mê văn hóa nói 

chung. Sau cùng là những chuyên viên sách báo tôn giáo rất yêu mến nghề nghiệp của mình. Cùng với bạn đồng nghiệp, chúng 

tôi thành hình nhiều dự án khác nhau. Chẳng hạn như tổ chức các buổi thuyết trình, các cuộc triển lãm và trao giải thưởng sách 

báo tôn giáo. Chúng tôi tổ chức tất cả các sinh hoạt này với mục đích giới thiệu sự hiện diện của Giáo Hội Công Giáo trong lãnh 

vực công cộng của truyền thông đại chúng. 

 

Rất nhanh sau đó sứ vụ của tôi nơi cộng đoàn Giáo Hội địa phương được nới rộng. Người ta đề nghị tôi phụ trách Văn Phòng 

Tuyên Úy của một trường công. 12 năm sau, Đức Cha Maillard giao cho tôi trách nhiệm điều hợp Ủy Ban Giáo Lý của toàn giáo 

phận. Tôi không bao giờ tưởng tượng là có ngày mình sẽ rơi vào cái vai trò khó khăn phức tạp này! Vì thế tôi dành ra một thời 

gian đắn đo suy nghĩ trước khi dấn thân chấp nhận trách nhiệm. Bởi lẽ, công việc của Ủy Ban Giáo Lý giáo phận đòi hỏi nhiều 

thời giờ và một trách nhiệm lớn lao. 

 

Chính lý tưởng cuộc đời khiến tôi đi đến quyết định: 

- Thực thi nghề nghiệp như một dấn thân bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ và phục vụ tất cả mọi người tôi có dịp gặp gỡ 

tiếp xúc trong môi trường sống. 
 

(Chứng từ của Cô Patricia Foureau). 

 

... Tôi chuyển về sống tại giáo phận Laval từ 34 năm nay. Một cuộc gặp gỡ đưa tôi đến với phong trào Công Giáo Tiến Hành. 

Tôi khám phá ra các sinh hoạt và tinh thần của phong trào. Phong trào giúp tôi sống Đức Tin trong cuộc sống thường ngày cũng 

như giúp tôi chia sẻ kinh nghiệm Đức Tin với người khác và nhận lại kinh nghiệm của họ. Phong trào còn giúp tôi biết lắng nghe 

và tôn trọng tha nhân trong các giao tế. Từ đó tôi khám phá ra rằng tôi có thể trở thành môn đệ đích thật của Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ trong mọi dấn thân của tôi. 

 

Các buổi suy tư trong bầu không khí đượm đầy tình huynh đệ, các buổi chia sẻ kinh nghiệm sống và suy niệm Lời Chúa: các sinh 

hoạt này trong Phong Trào Công Giáo Tiến Hành giúp tôi khám phá ra sự hiện diện của THIÊN CHÚA trong cuộc đời tôi. Nhờ 

thế mà tôi dấn thân thêm trong vài lãnh vực khác như hoạt động cho ngành thiếu nhi Công Giáo Tiến Hành và đồng hành với giới 

trẻ Công Giáo. 

 

Tất cả các dấn thân thiện nguyện trên đây chứng tỏ tôi dành thời giờ và sức lực để phục vụ cách cụ thể hầu cho cuộc sống của 

nhiều người được Lời Chúa soi sáng hướng dẫn. Phải cố gắng tới mức tối đa để cho mọi thế hệ nhân loại đều được hưởng hồng 

phúc Tin Mừng cứu rỗi, Tin Mừng của niềm Hy Vọng rất cần cho con người thời nay. 

 

(Chứng từ của bà Danielle Ride một nhân viên thiện nguyện). 

 

... Bà Anna cầu nguyện và nói: ”Tâm hồn con hoan hỉ vì THIÊN CHÚA, nhờ THIÊN CHÚA, con ngẩng đầu hiên ngang. 

Con mở miệng nhạo báng quân thù: Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ. Chẳng có Đấng Thánh nào như THIÊN 

CHÚA, chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài, chẳng có Núi Đá nào như THIÊN CHÚA chúng ta. Các người chớ nhiều lời 

huênh hoang tự đắc, miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn, vì THIÊN CHÚA là THIÊN CHÚA quán thông, mọi hành vi, 

chính Người xét xử. Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng. Người no phải làm mướn kiếm ăn, 

còn kẻ đói được an nhàn thư thái. Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy, mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn. THIÊN CHÚA là 

Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. THIÊN CHÚA bắt phải nghèo và cho giàu có, Người hạ xuống 



thấp, Người cũng nhắc lên cao. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng Người cất nhắc từ đống phân 

tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng. Vì nền móng địa cầu là của THIÊN 

CHÚA, Người đặt cả hoàn vũ lên trên. Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt 

mù, vì con người đâu phải mạnh mà thắng” (1Samuel 2,1-9). 

 

(”Paroles & Gestes”, Magazine Diocésain d'Information et de Communication du Diocèse de Laval, No 130, Novembre 2011, 

trang 12-13) 
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