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... Chứng từ của bà Brigitte Midon tín hữu Công Giáo Pháp sống tại thành phố 

Versailles cách thủ đô Paris 16 cây số. Bà năm nay 61 tuổi, là mẹ và là bà nội bà 

ngoại của một đàn cháu. Xin nhường lời cho bà kể lại biến cố đổi đời xảy ra vào 

Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2000. 

 

THIÊN CHÚA gọi đích danh tôi cách đây đúng 13 năm. Ngay khi khởi đầu Đại Năm 

Thánh 2000 tôi đã linh cảm rằng mình sẽ có cuộc hẹn để gặp gỡ Người. 

 

Tôi sinh ra và lớn lên trong môi trường Công Giáo sống đạo chân thành. Nhưng 

cuộc sống Đức Tin của tôi lại là sa mạc khô cằn. Như bao nhiêu người khác, cuộc 

đời tôi cũng dệt nên bởi những biến cố thăng trầm: buồn có vui có, niềm hạnh phúc chen lẫn với khổ 

đau thử thách. Đặc biệt, vào Tuần Thánh năm 2000, gia đình chúng tôi trải qua một thay đổi đau 

thương. Cơ Sở kinh doanh nơi hiền phu tôi đang làm, quyết định bán đi, khiến chồng tôi bị mất việc và 

gia đình chúng tôi điêu đứng, dở khóc dở cười. Chúng tôi ngỡ ngàng không biết phải xoay xở ra sao để 

có thể tiếp tục sống. 

 

Đại Năm Thánh 2000 ấy, tôi sống Tuần Thánh như con đường khổ nạn, một thời điểm vượt qua và 

sống lại. Ngay Thứ Ba Tuần Thánh, trong Thánh Lễ làm phép dầu, Đức Giám Mục giáo phận đã nêu 

câu hỏi trước toàn thể cộng đoàn: ”Chúng ta đã làm gì cho Phép Rửa của chúng ta?” Câu hỏi như được 

gởi thẳng đến cho riêng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng rúng động .. Tiếp đến vào Thứ Năm Tuần Thánh khi 

chứng kiến lễ nghi rửa chân tôi đã thật sự trông thấy Giáo Hội là tôi tớ phục vụ chứ không phải là Giáo 

Hội của cơ cấu tổ chức như tôi từng lầm tưởng và đã tự ý tách lìa. 

 

Sang ngày hôm sau, Thứ Sáu Tuần Thánh - Ngày Khổ Nạn / Ngày Thương Khó - mọi sự đảo lộn hết. 

Trong khi rước kiệu, tôi cúi mình thật sâu trước Đức Chúa GIÊSU KITÔ chịu đóng đinh trên Thánh Giá. 

Đây là cử chỉ mang nặng ý nghĩa và tôi biểu lộ nó với trọn nét trang trọng. Đang lúc trở về chỗ mình, 

tôi nghe rõ ràng tiếng gọi: ”Brigitte, hãy nhìn kìa!” Tôi quay lại nhìn và tôi chỉ .. trông thấy Thánh Giá 

treo bên trên bàn thờ. 

 

Khi vào đến chỗ ngồi, tôi nhìn lên Thánh Giá với cái nhìn hoàn toàn đổi khác. Tôi trở thành nguồn 

suối: dòng nước mắt cuồn cuộn trào ra. Giống y như thể bức màn của Đền Thánh tự động xé rách 

trong tôi. Tôi bị đánh động mạnh. THIÊN CHÚA đã gọi đích danh tôi. 

 

Thế nhưng câu chuyện vẫn chưa chấm dứt. Sang ngày Thứ Bảy Tuần Thánh tôi được thúc đẩy phải đi 

xưng tội. Đây là lần xưng tội đầu tiên kể từ 25 năm qua. Tôi sống kinh nghiệm lòng trắc-ẩn từ-bi 

thương-xót và trìu-mến của THIÊN CHÚA. Tôi hưởng nếm niềm vui sâu xa. 

 

Khi tôi bước ra khỏi thánh đường, trời đổ mưa lớn. Với khuôn mặt dàn dụa nước mắt vì tri ân cảm tạ, 

lòng thơ thới nhẹ nhõm như một bé gái, tôi đưa khuôn mặt ra để hứng lấy các giọt nước mưa khoan-

hồng đổ xuống từ Trời Cao. 

 

Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt. Được thúc đẩy, tôi ra khỏi giường và cầm lấy cuốn Kinh Thánh để 

đọc. Lời Chúa nói thẳng với tôi! Đêm Vọng Phục Sinh Năm Thánh 2000 ấy đã tràn đầy sự hiện diện 

sống động của THIÊN CHÚA. 



 

Sang đến Chúa Nhật Phục Sinh, toàn thể Giáo Hội Công Giáo long trọng mừng Đại Lễ Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ sống lại khải hoàn. 

 

Tôi cũng được sống lại. Tôi khởi đầu cuộc sống mới được xây dựng trên sự cầu nguyện và lời cảm tạ 

chúc tụng tri ân. THIÊN CHÚA ở trong tôi và Người thống nhất tôi. Tôi từng là huấn luyện viên chuyên 

nghiệp, giờ đây tôi tháp tùng những người tìm-kiếm, chọn-lựa và muốn thay đổi lối sống. 

 

Cùng với đan viện Saint-Wandrille và các chuyên viên, chúng tôi trang bị tại chỗ những dụng cụ cần 

thiết để đồng hành với những người trong mọi chiều kích bản thể và cuộc sống của họ và giúp họ hoàn 

thành - giống như tôi - một cuộc chuyển tiếp, một cuộc đổi đời toàn diện. 

 

... ”Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng Đức Tin như đám mây bao quanh, 

chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong 

cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng khai mở và kiện toàn 

Đức Tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, 

chẳng nề chi ô nhục và nay đang ngự bên hữu ngai THIÊN CHÚA .. THIÊN CHÚA là nguồn 

mạch bình an đã đưa Đức GIÊSU, Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Chúa GIÊSU KITÔ là vị 

Mục Tử cao cả của đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. 

Xin THIÊN CHÚA ban cho anh chị em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Người. Xin 

Người thực hiện nơi anh chị em điều đẹp lòng Người, nhờ Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Kính dâng 

Đức Chúa KITÔ vinh quang đến muôn thưở muôn đời. Amen” (12,1-2 + 13,20-21). 

 

(”Prier”, l'aventure spirituelle, No 349, Mars 2013, trang 7) 
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