
DÀNH CHỖ CHÍNH YẾU CHO THIÊN CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI 

 

... Chứng từ của anh Julien 27 tuổi thuộc giáo xứ Saint-Esprit ở 

quận 12 thủ đô Paris nước Pháp về việc nuôi dưỡng đời sống tín 

hữu giáo dân nhờ tiếp xúc với những người nghèo nhất trong xã 

hội. 

Với tư cách là tín hữu Công Giáo sống đạo nghiêm chỉnh, tôi mong 

muốn có những hành động cụ thể để biểu lộ Đức Tin. Tôi khám 

phá ra Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn nơi giáo xứ của tôi vào năm 17 

tuổi. Lúc ấy tôi là học sinh trung học và thường đi tham dự Thánh 

Lễ vì thói quen. Tôi bỗng cảm thấy phải làm một cái gì đó hữu ích 

cho người khác. Tôi ao ước gặp được người nghèo khó mà Đức 

Chúa GIÊSU nói đến trong Phúc Âm. Nhân dịp nghe một loan báo 

trong Thánh Lễ mà tôi quyết định ghi tên làm thành viên Hội Bác 

Ái Thánh Vinh Sơn. 

Từ ngày ấy đến nay thời gian đã 8 năm trôi qua tôi là hội viên Bác Ái Thánh Vinh Sơn. Tôi cảm thấy thật 

hạnh phúc - vì đã khám phá ra tiếng gọi truyền giáo mà mỗi tín hữu nhận vào ngày chịu phép Rửa Tội - 

nhờ việc gặp gỡ tiếp xúc với người nghèo, người cô thế cô thân và bị bỏ rơi. 

Từ mấy năm nay tôi trợ giúp một phụ nữ cao niên. Hàng tháng chúng tôi tổ chức một bữa ăn nhẹ cho 

các người nghèo khổ túng thiếu ở trong khu phố. Đôi khi chúng tôi đứng trước những hoàn cảnh khó 

khăn, những tình huống khốn khổ cùng cực về cả hai phương diện tinh thần và vật chất. Để nuôi dưỡng 

cho các hoạt động bác ái, chúng tôi thường dành thời giờ cho việc san sẻ và suy tư. Nhưng trước hết và 

trên hết chính bí tích Thánh Thể và các bí tích khác là suối nguồn thông ban cho chúng tôi sức mạnh. 

Thánh Lễ và Phục Vụ hoàn toàn liên kết với nhau. Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ mà chúng tôi gặp gỡ 

xuyên qua Người Nghèo. 

... Chứnmg từ thứ hai của anh Guillaume 29 tuổi. 

Tôi bỏ rơi Đức Tin Công Giáo giữa các năm 15 và 27 tuổi. Tôi không đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Tôi 

đâm ra nghi ngờ và không thể nào chấp nhận quan niệm cho rằng chính THIÊN CHÚA điều khiển cuộc 

đời tôi. Cách đây hai năm tôi trở lại nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Đó cũng là lúc tôi trải qua thời kz khó 

khăn. Tôi cảm thấy thật thoải mái nơi nhà thờ và gặp được những người nêu cao các giá trị nền tảng mà 

tôi vẫn hằng tôn trọng: bác ái, công bằng và nhân phẩm. Khi tôi dời về sống tại thủ đô Paris vì nghề 

nghiệp, tôi ước ao tiếp tục đào sâu Đức Tin và tìm hiểu thấu đáo hơn về Kinh Thánh. Tôi ghi tên vào 

Nhóm Lời Chúa EVEN. Tôi gặp trở lại lòng yêu mến cầu nguyện nhờ việc học hỏi đào sâu Lời Chúa. Lời 

Chúa bỗng có một { nghĩa và dần dần xóa tan mọi nghi ngờ trong tôi. 

Tháng 4 năm 2011, tôi sống một giai đoạn mới trong tiến trình hoán cải khi tham dự cuộc hành hương 

Thánh Địa do Nhóm EVEN tổ chức vào dịp Tuần Thánh. Chúng tôi gồm 250 người trẻ miệt mài đi bộ 



trong vòng 10 ngày. Thật là thời gian tuyệt vời. Tôi thực sự xúc 

động khi bước đi trên những nơi mà chính Đức Chúa GIÊSU đã 

sống. Tôi chiêm ngắm thành Giêrusalem và tự nhủ: 

- Không thể nào không tin vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ 

con người! 

Ngày hôm nay tôi biết rõ lý do tại sao tôi cầu nguyện. Tôi cũng { 

thức rõ ràng tôi sống dưới cái nhìn của THIÊN CHÚA. Tôi cầu 

nguyện vào mỗi sáng sớm thức dậy và tôi đọc một đoạn Kinh 

Thánh vào ban tối. THIÊN CHÚA tìm thấy chỗ đứng của Ngài trong 

cuộc đời tôi. Hay nói cách khác, tôi dành chỗ đứng chính yếu cho 

THIÊN CHÚA trong cuộc đời tôi. 

... ”Trời xanh tường thuật vinh quang THIÊN CHÚA, không trung 

loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, 

đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe 

thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa 

căng lều cho thái dương tại đó, thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng, và vui sướng 

lên đường như tráng sĩ. Từ chân trời này, thái dương xuất hiện, rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia, 

chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. 

Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm 

hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Lòng kính sợ Chúa luôn 

trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật 

quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất” 

(Thánh Vịnh 19(18),1-11). 

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

1383 - 26 Mai 2011 - trang 13-17) 
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