
GIỮA SỰ KHỐN NGHÈO .. THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN 

 

... Tôi tên Erwan. Sinh ra trong một gia đình Công Giáo Pháp, tôi 

thừa hưởng một nền giáo dục Kitô truyền thống và trải qua thời thơ 

ấu thật hạnh phúc. Tôi nhận đủ các bí tích khai tâm Kitô Giáo: Rửa 

Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. Tôi chuyên chăm học hành và đạt kết 

quả tốt đẹp khiến Ba Má tôi thật hài lòng. 

Nhưng mọi sự đảo ngược hết khi tôi bước chân vào bậc trung học đệ 

nhị cấp. Nơi đây - với kỷ luật lỏng lẻo cộng thêm sự chung đụng nam 

nữ - khơi dậy trong tôi những tình cảm rối loạn và những đam mê vô 

trật tự. Tôi khám phá ra các phòng cà-phê, những người bạn cả trai 

lẫn gái hỗn độn, những buổi la cà, dạo chơi lê-thê lếch-thếch đủ loại .. 

Với cuộc sống mới này tôi làm quen với nhóm trẻ sống ngoài lề xã hội 

và những ý tưởng cách mạng của một giáo sư. Tất cả góp phần kéo 

cuộc sống thanh xuân của tôi rơi xuống hố sâu. Tôi chạm trán với thực 

tế phũ phàng. Tôi cay đắng chán ghét cả Giáo Hội lẫn xã hội. Trước 

mắt tôi đó là những cộng đồng đầy dẫy bất toàn và bất công. 

Sau khi giật mảnh bằng tú tài với điểm đậu ”sít nút”, tôi lao đầu vào thế giới lao công. Việc làm sẽ mang 

đến cho tôi cuộc sống độc lập và tự do. Tôi âm thầm mong ước như thế. Nhưng chỉ vỏn vẹn một năm 

sau, tôi ê chề chán ngấy với cuộc sống và rơi vào nạn ”ma túy”. Từ đó tôi lang thang vất vưởng từ việc 

này sang việc khác, từ nơi kia đến chốn nọ. Cuối cùng, tôi chấp nhận đến sống và làm việc chung với một 

gia đình Công Giáo. 

Ngoài hai đứa con ruột, gia đình này còn nhận nuôi thêm nhiều trẻ em nghèo mồ côi khác.. Cuộc sống 

đạo đức của họ khiến tôi vô cùng cảm phục. Tận nơi kín ẩn tôi cũng mơ ước hưởng nếm niềm hạnh phúc 

thánh thiện của họ. Tuy nhiên, tôi kiêu căng và dại dột khép kín trước mọi lời mời gọi của Đấng là Vua 

Tình Yêu. Nhưng THIÊN CHÚA vẫn kiên trung đợi chờ. Ngài tôn trọng tự do nội tâm của tôi. 

Dịp may xuất hiện. Một ngày, Ông Bà nói với tôi về cuộc họp vào dịp Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện 

Xuống tại Paray-le-Monial ở miền Trung nước Pháp. Họ thuộc về phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh 

Linh và mời tôi tham dự. Bên ngoài tôi tỏ ra chấp nhận lời mời để làm vui lòng họ nhưng tận thâm tâm 

tôi muốn lấp đầy khoảng trống khát vọng của mình. Tôi gần như giao kèo với Chúa: 

- Nếu Chúa hiện hữu và nếu quả thật Chúa yêu con theo lời người ta quả quyết với con, xin Chúa hãy 

làm một cái gì đó cho con, xin Chúa hãy tỏ mình ra với con. Con xin dâng Chúa ba ngày, và chỉ ba ngày 

thôi, Chúa nhé! 

Với tâm tình đó, lên đường đi đến cuộc họp. Tôi cảm thấy lạc lõng giữa rừng người có cách thức biểu lộ 

tôn giáo ồ ạt bên ngoài. Họ thật hồn nhiên, vui tươi và lớn tiếng ca hát.. Trong khi tôi lặng thinh chết 

đứng! 



Ngày đầu tiên đối với tôi quả là ”ác mộng”! Đôi lúc tôi bị cám dỗ 

bỏ ra về tức khắc. Nhưng lời hứa long trọng dành cho Chúa ba 

ngày đã cầm chân tôi ở lại. Tôi đau đớn với ý tưởng quay cuồng 

trong đầu: 

- Tại sao mình không thể san sẻ niềm vui với những người này? 

THIÊN CHÚA có ẩn khuất chỗ nào không? Chúa có hiện hữu thật 

không? Nếu Chúa là Tình Yêu sao Chúa còn chờ đợi gì mà không 

biểu lộ Tình Yêu cho mình? 

Đó là lời van xin dâng lên từ cõi lòng thâm sâu và là tiếng kêu 

cầu xuất phát từ miền u tối của tôi. 

Ngày hôm sau, Giáo Hội cử hành Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện 

Xuống. Một niềm khao khát THIÊN CHÚA tràn ngập hồn tôi. Suốt 

Thánh Lễ, tôi không ngừng khẩn nài Chúa: 

- Nếu Chúa hiện hữu thật, xin Chúa hãy làm một cái gì đó cho con! 

Niềm khao khát THIÊN CHÚA mạnh đến độ tôi quyết định lên rước Mình Thánh Chúa. Tôi bỏ xưng tội 

rước lễ từ năm, sáu năm qua.. Và, nội tâm tôi hoàn toàn rúng động khi tôi tiếp rước Mình Thánh Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ. Cùng lúc, tôi cảm nhận sự hiện diện yêu thương đầy khoan nhân của Chúa, và tôi, kẻ 

bé mọn được Chúa ấp ủ yêu thương. Tôi xác tín: 

- THIÊN CHÚA yêu thương tôi. Tôi cảm nghiệm tình Chúa yêu tôi trước rồi mới đến sự hiện hữu của Ngài. 

Từ đó tôi hiểu THIÊN CHÚA là Đấng Hằng Sống. 

Ân huệ tôi vừa lãnh nhận đã đảo lộn và thay đổi cuộc đời tôi tận gốc rễ. Tôi dâng lời cảm tạ Tình Yêu vô 

biên của THIÊN CHÚA. Cũng chính Tình Yêu ấy dẫn đưa tôi đến việc dọn mình xưng tội. Bí tích Giải Tội 

tẩy xóa tội lỗi, chữa lành mọi vết thương và ban cho tôi niềm an bình khôn tả. 

Mỗi ngày qua, tôi khám phá ra THIÊN CHÚA yêu thương tôi và Ngài đã cứu chữa tôi. Chính giữa sự 

nghèo hèn của tôi mà Chúa đã đổ tràn Tình Yêu và biểu lộ quyền năng của Ngài. Mãi mãi tôi ca tụng lòng 

Từ Bi Hải Hà của THIÊN CHÚA. 

... ”Ta sẽ lập với con một hôn ước vĩnh cửu. Ta sẽ lập hôn ước với con trong công minh và chính trực, 

trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với con trong tín thành và con sẽ được biết THIÊN 

CHÚA. Vào ngày đó, Ta sẽ đáp lại trời và trời sẽ đáp lại đất. Đất sẽ đáp lại lúa mì, rượu mới và dầu 

tươi” (Sách Hôsê 2,21-24). 

(”Il a changé ma vie!”, tome I, Témoignages recueillis par Charles-Éric Hauguel, Éditions de l'Emmanuel, 

11/2000, trang 11-25) 
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