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Anh Alexandre Python người Thụy Sỹ năm nay 44 tuổi, lập gia đình và có 4 

người con. Hiền thê anh là chị Solly gốc người Phi-luật-tân. Hiện tại anh làm chủ 

hãng du lịch Ad gentes do chính anh thành lập. Điều đáng nói đó là anh kín múc 

nền tu đức của mình nơi Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Anh cố gắng điều 

khiển hãng du lịch dưới luồng khí của Thánh Linh. Xin nhường lời cho anh gợi lại con 

đường đi qua và nếp sống tâm linh hiện tại. 

 

Tôi chào đời trong một gia đình Công Giáo đạo đức. Ngay thời thơ bé tôi đã ý thức 

cần phải làm cho cuộc đời có một ý nghĩa. Sau khi kết thúc chương trình trung học bắt buộc, tôi học 

nghề thợ mộc. Năm 18 tuổi tôi lên đường đi Madagascar với ý hướng tìm kiếm lý tưởng tuyệt đối. Nơi 

đây, cuộc gặp gỡ với các bệnh nhân phong cùi đã gieo vào lòng tôi những ưu tư thao thức. 

 

Trở về quê hương tôi theo học ngành xã hội. Sau đó tôi lại đi Ấn Độ trong thời gian vài tháng. Nhưng 

tôi vẫn chưa tìm ra ý nghĩa đích thật của cuộc đời mình. Trở về Thụy Sỹ lần này tôi gặp lại người bạn 

gái thời còn đi học. Cùng với bạn hiền, tôi gia nhập một Nhóm cầu nguyện. Tôi sống kinh nghiệm 

thiêng liêng lớn lao khi khám phá ra rằng, khoảng trống thăm-thẳm trong nội tâm tôi chỉ có thể lấp 

đầy bằng Tình Yêu vô biên của THIÊN CHÚA. 

 

Tôi lên đường trở lại Ấn Độ và làm việc nơi Nhà chăm sóc những người sắp chết của Mẹ Têrêxa 

Calcutta. Sau kinh nghiệm này, tôi trở về Âu Châu và gia nhập trường huấn luyện và truyền giáo 

Emmanuel ở Paray-le-Monial, miền Trung nước Pháp. Sau đó tôi thụ huấn hai năm nơi Chủng Viện 

Emmanuel bên nước Bỉ. Cảm thấy mình được lôi cuốn bởi đời sống gia đình, tôi trở về Thụy Sỹ. 

 

Từ đây tôi ý thức mình là kẻ nghèo hèn và không thể sống mà không có Đức Tin. Ngày 1-10-1994 tôi 

thành lập cộng đoàn Emmanuel tại Fribourg. Và sau cuộc diệt chủng xảy ra bên nước Rwanda vào 

năm 1994 tôi ghi nhận sự kiện người ta thường hành hương viếng thăm các nơi tử đạo của quá khứ 

nhưng không viếng thăm các nơi tử đạo của thời nay. Chính tư tưởng này nẩy sinh nơi tôi ý muốn tổ 

chức các cuộc hành hương. Đó là lý do khiến tôi mở hãng du lịch Ad gentes vào tháng 2 năm 1998. Ad 

gentes là công trình của THIÊN CHÚA. Chính Ngài làm chủ. Thánh Cả GIUSE là quản đốc. Tôi chỉ là tôi 

tớ. 

 

Tôi sống Đức Tin của một người bán than. Từ nhiều năm qua tôi sống trong đêm đen nhưng tôi tiến 

bước trong niềm tin tưởng. Tôi nhớ lời Cha thánh Pio: ”Có người chết đuối trong ly nước. Có người 

khác chết đuối nơi đại dương. Nhưng kết quả giống nhau: cả hai đều chết đuối!” Điều này nhắc tôi nhớ 

rằng mục đích tối hậu của đời người là cuộc sống vĩnh cửu và không phải các hoạt động có thể mang 

lại cho con người nếp sống đời đời. Vì thế tôi luôn luôn khẩn cầu Đức Chúa THánh Thần soi sáng hướng 

dẫn cho các hoạt động của tôi. Tôi cũng nhớ lời thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU nói: ”Nếu Chúa đặt 

các ước muốn trong lòng con người thì chính là để thực hiện các ước muốn ấy”. 

 

Tinh thần tu đức hàng ngày của tôi đặt nền tảng trên Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Mỗi ngày tôi 

cố gắng dành thời giờ để cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ và sống các bí tích. Nơi cộng đoàn 

Emmanuel, chúng tôi có thời gian huấn luyện. Hàng tuần chúng tôi có buổi họp chung. Đây là thời 

gian chúc tụng THIÊN CHÚA và chia sẻ với nhau về những gì chúng tôi sống và làm trong tuần. 

 

Tôi cảm thấy mình được phong phú hơn nhờ tiếp xúc với những người tôi có dịp gặp gỡ trong cuộc 



sống thường ngày. Tôi nghĩ đến những bà mẹ gia đình âm thầm làm các công việc nội trợ trong niềm 

trung thành với THIÊN CHÚA. Nếu chúng ta dành thời giờ lắng nghe người khác chúng ta sẽ khám phá 

ra kho tàng của họ. Tôi kín múc sức mạnh thiêng liêng trong sự cầu nguyện hàng ngày, Thánh Lễ 

Chúa Nhật và đời sống huynh đệ trong cộng đoàn Emmanuel. Tôi cũng làm giàu cuộc sống tinh thần 

bằng cách đọc Kinh Thánh và các sách thiêng liêng. 

 

... ”Thưa anh chị em, anh chị em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích 

nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ănở thuận hòa. Như vậy, THIÊN CHÚA là nguồn yêu thương 

và bình an, sẽ ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi 

người thuộc dân thánh ở đây gởi lời chào anh chị em. Cầu chúc toàn thể anh chị em được 

đầy tràn ân sủng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, đầy tình yêu của THIÊN CHÚA và ơn hiệp thông 

của Đức Chúa Thánh Thần. Amen” (2Côrintô 13,11-13). 

 

(”Évangile et Mission” bimensuel officiel de l'église catholique des diocèses de Lausanne, Genève et 

Fribourg . Bâle . Abbaye de Saint-Maurice, 06 . 4 Avril 2012, trang 256-257) 
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