
HỒNG ÂN THIÊN CHÚA ĐẾN VỚI TÍN HỮU QUA TRUNG GIAN LINH MỤC 

 

... Nữ tài tử Claudia Koll chào đời tại thủ đô Roma ngày 17-5-1965. 

Thập niên 1980 Claudia Koll bước vào ngành điện ảnh với các phim khỏa 

thân khêu gợi. Kẻ ái mộ thật nhiều nhưng cũng không thiếu người gay 

gắt lên án. Thế rồi bỗng một sớm một chiều, người ta không trông thấy 

bóng dáng nàng Claudia đâu cả. Nàng tự động rút vào bóng tối. 

Khi thế giới bước vào kỷ nguyên thứ ba sau bao tháng ngày hồng phúc 

của Đại Năm Thánh 2000, Claudia Koll tái xuất hiện. Nàng vẫn giữ 

nguyên sắc đẹp của nữ tài tử điện ảnh nổi tiếng. Nhưng tâm hồn Claudia 

hoàn toàn đổi khác. Cuộc hoán cải tâm linh ghi rõ trên nét mặt và nhất 

là nơi cung cách hành xử. Ngoài hoạt động nghề nghiệp, Claudia dấn 

thân trong công tác bác ái xã hội. Nàng là Chủ Tịch danh dự ”Hiệp Hội 

người Ý bị dị ứng chất bột ngũ-cốc”. Nàng cũng chú { đến hoàn cảnh 

đáng thương của trẻ em Phi Châu sống ở vùng sa mạc Sahara. Xin 

nhường lời cho nữ tài tử Claudia Koll kể lại cuộc hoán cải tâm linh vào năm 2002. 

Kinh nghiệm cuộc đời dạy cho bạn hiểu rằng, rất thường khi trong cuộc sống, bạn tự ý thức: ”Chả ai có 

thể giúp bạn!” Vậy là mọi tính chất đích thực hầu như biến mất. Đây cũng là điều xảy ra cho tôi vào 

chính lúc tôi cảm thấy - hơn bao giờ hết - cần đến sự trợ giúp của Đức Chúa GIÊSU. Lúc đó tôi trải qua 

thời kz đau khổ trầm trọng và cảm thấy nhu cầu trở lại nhà thờ để cầu nguyện. Tôi sinh ra trong gia đình 

Công Giáo nhưng từ lâu không sống đạo. Thế rồi vào cái ngày đau khổ tràn bờ ấy, tôi trở lại Thánh 

Đường. Tôi bước vào một nhà thờ nơi thủ đô Roma để cầu nguyện. Và kể từ ngày đó đến nay tôi tiếp tục 

đến nhà thờ và trở về với việc sống đạo nghiêm chỉnh. 

Tôi nhớ như in vào cuối một Thánh Lễ - của thời gian đầu trở lại ấy - có nghi thức ban phép lành đặc 

biệt. Vị Linh Mục chủ tế Thánh Lễ mời tất cả giáo dân tiến lên gần bàn thờ để ngài có thể đích thân vạch 

hình Thánh Giá trên trán từng người. Tôi cũng làm như mọi người. Khi đến phiên tôi, vị Linh Mục hỏi tôi 

ao ước điều gì. Ngỡ ngàng trước câu hỏi bất ngờ tôi ấp úng trả lời: 

- Thưa Cha, con là một người đàn bà tội lỗi! 

Vị Linh Mục lặng lẽ vạch hình Thánh Giá trên trán tôi. Chính lúc ấy, một hiện tượng lạ lùng diễn ra nơi 

nội tâm tôi. Trong khi vị Linh Mục vạch hình Thánh Giá trên trán thì trong trái tim tôi tràn ngập tình yêu, 

như cái vuốt ve trìu mến đến từ THIÊN CHÚA. Và tôi bỗng hiểu rằng, Tình Yêu THIÊN CHÚA lớn lao hơn 

mọi tội lỗi loài người. 

Hôm ấy - qua trung gian vị Linh Mục - lòng nhân hậu THIÊN CHÚA đi vào và biến đổi cuộc đời tôi tận gốc 

rễ, nơi cõi thâm sâu kín ẩn nhất. Cũng kể từ ngày đó, tôi bắt đầu lắng nghe tiếng Chúa. Lời Chúa thay đổi 

toàn diện cuộc sống nghề nghiệp với tư cách là nữ tài tử điện ảnh. Cách thức tôi giao hảo với người 

khác, cách thức tôi sử dụng tiền của và những ưu tiên trong cuộc đời, cũng hoàn toàn đổi mới. 



Điều quan trọng hơn cả chính là việc tôi thâm hiểu cần phải nuôi dưỡng 

cuộc sống mỗi ngày bằng chính Lời Chúa. Thêm vào đó, nhờ việc lắng 

nghe lời giảng của Cha Ludovico Fazione tôi nhận ra THIÊN CHÚA chữa 

lành các vết thương trong tâm hồn tôi. Từ đó nẩy sinh nơi tôi ước muốn 

và niềm khao khát rao giảng Lời Chúa. 

Đức Tin tôi được lớn mạnh và củng cố khi tôi viếng thăm lục địa Phi 

Châu. Tôi chứng kiến tận mắt các hoạt động mục vụ và bác ái xã hội của 

các Thừa Sai. 

Tôi muốn cống hiến chứng từ khiêm hạ của tôi để lớn tiếng nói cho mọi 

người hiểu rằng: 

- Thật quí hiếm biết bao vì hồng ân THIÊN CHÚA đến với chúng ta qua 

trung gian vị Linh Mục. 

Chúng ta đặc biệt nghĩ đến vai trò của Linh Mục khi trao ban cho chúng ta các Bí Tích như: Thánh Thể, 

Hòa Giải, Hôn Phối và Xức Dầu Thánh. Đó là chưa nói đến không biết bao nhiêu hoạt động bác ái mà các 

Linh Mục dâng hiến cuộc sống độc thân của các ngài để phục vụ chúng ta, các tín hữu giáo dân, đoàn 

chiên của các ngài. 

Vậy thì, với tâm tình tri ân chân thành, chúng ta đừng quên đáp trả công ơn của các ngài. Chúng ta đền 

ơn bằng tâm tình thảo hiếu và bằng nâng đỡ về cả phương diện vật chất nữa. Chắc chắn việc chúng ta 

trợ giúp các Linh Mục sẽ làm đẹp lòng THIÊN CHÚA và Ngài sẽ trả công bội hậu cho chúng ta ngay ở đời 

này, và nhất là nơi cuộc sống vĩnh cửu mai sau. 

... ”Anh chị em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh chị em. Xưa kia anh chị em đã sống trong đó, 

theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần 

hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người 

đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt 

và của trí khôn. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của THIÊN CHÚA, như những 

người khác. Nhưng THIÊN CHÚA giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta 

đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Chúa KITÔ. Chính do ân sủng 

mà anh chị em được cứu độ! THIÊN CHÚA đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ trên cõi trời” (Êphêxô 2,1-6). 

(”Sovvenire”, Periodo di Informazione sul Sostegno Economico alla Chiesa, Anno 5, numero 2, Giugno 

2006, trang 3) 
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