
ÔNG MONGRAIN VÀ ĐỨC TIN KIÊN VỮNG 

 

Ông Jean-Luc Mongrain là xướng ngôn viên đài 

phát thanh Canada. Điều đáng nói: ông là tín hữu 

Công Giáo nhiệt thành. Ông không ngần ngại bày 

tỏ Đức Tin ngay trong môi trường nghề nghiệp. 

Chính vì xác tín này mà giới thính giả hâm mộ 

theo dõi các buổi phát thanh. Sau đây là chứng từ 

của ông. 

Đức Tin của tôi gắn liền với niềm hy vọng. Tôi tin, 

không phải vì tất cả đều rõ ràng, nhưng vì tôi phải 

đặt nghi vấn, phải tìm kiếm không ngừng. Chính 

nhờ thắc mắc mà Đức Tin mỗi ngày một củng cố thêm. THIÊN CHÚA ban cho con người tự do hầu con 

người biết tìm kiếm và chọn lựa .. Nếu tất cả minh bạch thì đâu còn gọi là Tin nữa? Đối với tôi, Tin là tín 

nhiệm! 

Trong cuộc đời dương thế của Đức Chúa GIÊSU, điểm làm tôi ngưỡng mộ và thán phục nhất, chính là 

đức nhẫn nhục và khiêm tốn của Chúa. Đức Chúa GIÊSU vừa thận trọng vừa cứng rắn. Ngài không bao 

giờ chìu theo ước muốn đáp ứng kỳ vọng người Do Thái đặt nơi Ngài. Dân Do Thái mong đợi gì nơi Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ??? Họ muốn Ngài trở thành nhà cách mạng, vị thủ lãnh hoàn toàn trần thế. Một thủ 

lãnh có sức đứng lên lập quốc và đánh đuổi quân La-Mã ra khỏi lãnh thổ Do Thái! Đứng về phương diện 

con người, nếu Đức Chúa GIÊSU làm như thế, hẳn Ngài sẽ được dân Do Thái kính phục và tôn làm vua. 

Nhưng Đức Chúa GIÊSU biết rõ, vương quốc Ngài không thuộc vương quốc trần gian. Quyền bính Ngài 

không chỉ thu hẹp trong một số quyền bính đáng thương của ông vua trần thế!!! 

Và đây chính là điểm làm tôi thán phục nhất. Đức Chúa GIÊSU luôn tỏ ra nhẫn nhục và khiêm tốn. Ngài 

nhẫn nhục đối với người không hiểu Ngài. Ngài tha thứ cho kẻ thù chống đối Ngài. Ngài yêu thương hết 

mọi người và tôn trọng tự do từng người. Ngài không bao giờ ép buộc ai theo Ngài, cũng không hề áp 

đặt giáo lý Ngài trên bất cứ ai. Ôi quyền năng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ thật vô biên cao cả! 

Trước khi hoạt động trong lãnh vực truyền thông, tôi làm việc trong ngành giáo dục, đặc biệt giảng dạy 

môn tôn giáo. Tôi theo một khóa học thần học và sau đó ghi tên dạy môn tôn giáo trong các trường học. 

Tôi yêu thích nghề dạy môn tôn giáo, cho đến một hôm, một bé gái làm đảo lộn tất cả. Hôm đó, trong 

giờ dạy giáo lý, tôi nói với các em: 

- THIÊN CHÚA yêu thương con người như một người cha yêu thương con cái .. 

Vừa nghe xong, một bé gái giơ tay lên và nói: 

- Nếu THIÊN CHÚA yêu thương như một người cha, thì hẳn THIÊN CHÚA không thể giống như cha của 

con. Hôm qua, ba con đánh đập mẹ con và đuổi con ra khỏi nhà! 



Tôi cứng miệng không biết trả lời sao với cô bé, trước 

một thực tế quá phũ phàng! Tôi gấp sách lại và chấm 

dứt buổi dạy giáo lý hôm đó. Tôi cũng từ bỏ luôn nghề 

dạy môn tôn giáo và chuyển sang ngành truyền thông. 

Nơi lãnh vực truyền thông, trong các buổi phát thanh, 

tôi không ngần ngại đặt mối tương quan giữa biến cố 

cuộc đời chúng ta với biến cố xảy ra trong cuộc đời 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi muốn nhìn mọi biến cố dưới 

ánh sáng của Đức Tin và của niềm tin tưởng nơi Tình 

Yêu vô biên của THIÊN CHÚA. 

... ”Kính sợ THIÊN CHÚA đem lại vinh quang và tự 

hào, hân hoan và phấn khởi. Kính sợ THIÊN CHÚA 

khiến tâm hồn sung sướng, cho con người được hoan 

hỷ mừng vui và an khang trường thọ. Ai kính sợ THIÊN CHÚA sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp. Ngày 

lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành. Bước đầu của Khôn Ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA. Ngay từ 

lúc thành hình trong lòng mẹ, các tín hữu đã được ơn Khôn Ngoan. Lòng kính sợ THIÊN CHÚA là tuyệt 

đỉnh của Khôn Ngoan mang lại bình an và sức khoẻ dồi dào” (Huấn Ca 1,11-14/18). 

(”Je Crois”, Septembre/1993, trang 12-15). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 


