
TIN YÊU ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ 

 

Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Georgia - trước kia thuộc Liên Bang 

Sô-Viết - đang dùng mọi cách thức để giúp đỡ giới trẻ trên con đường 

tìm kiếm Đức Tin và lý tưởng sống. Với { hướng đó, Đức Cha Giuseppe 

Pasotto - Giám Quản Tông Tòa ở thủ đô Tblisi - đã tổ chức các cuộc gặp 

gỡ giới trẻ cùng với các Vị Hữu Trách. Đó là các Linh Mục và Nữ Tử 

Thánh Camillo cũng như các Nữ Tu dòng Đức Bà Phù Hộ và dòng Thánh 

GIUSE .. Sau đây là chứng từ của cô Nana Aglemashili từng tham dự các 

cuộc gặp gỡ này. 

Thời gian ngắn trước đây con chưa hề có { tưởng rõ rệt về hướng đi 

tương lai đời con. Giờ đây con tìm thấy con đường phải đi, nhờ các 

buổi gặp gỡ giới trẻ do Giáo Hội Công Giáo tổ chức. Khi tham dự cuộc 

gặp gỡ tại Serovani, con nhận ra phương thức khẳng định: trở thành 

Nữ Tu dâng hiến toàn thân cho THIÊN CHÚA. 

Có người hỏi con chờ đợi gì nơi các cuộc gặp gỡ ấy, con trả lời: 

- Con muốn đào sâu ơn gọi của con và tìm hiểu thấu đáo hơn Lời Chúa. 

Nguyện ước thầm kín nhất của con là trở thành Nữ Tử Thánh Camillo hầu dấn thân phục vụ các bệnh 

nhân. Con tha thiết cầu xin THIÊN CHÚA cho con trung thành với ơn kêu gọi. Có người đặt thêm câu hỏi: 

- Con sợ hãi điều gì? 

Hôm nay đây con có thể trả lời: 

- Con sợ bị ma quỉ quấy phá, tìm cách tách lìa khỏi lòng con sự chọn lựa sống l{ tưởng cao đẹp. 

Con muốn gởi đến các bạn trẻ còn đang do dự, mò mẫm tìm kiếm hướng đi và chưa biết phải làm gì, lời 

nhắn nhủ: 

- Cuộc đời bạn là một ơn gọi, bởi lẽ, mỗi con người, mỗi cuộc sống là một hồng ân THIÊN CHÚA. Xây 

dựng một gia đình cũng là một ơn gọi. 

Con muốn nói thêm một điều với các anh chị em đồng hương Georgia: 

- Hãy đến với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, hãy đến cùng Giáo Hội Công Giáo. Hãy cầu nguyện cho gia đình và 

anh chị em sẽ khám phá ra ơn gọi của mình. 

Con xin chân thành tri ân Đức Cha Giuseppe Pasotto vì đã tổ chức các buổi gặp gỡ cho giới trẻ, nhờ đó 

con trải qua những ngày sống thật hạnh phúc. Con nghĩ đến nhiều bạn trẻ khác không được may mắn 

đào sâu Lời Chúa. Con muốn lớn tiếng nói với các anh chị em đồng hương: 



- THIÊN CHÚA chúc lành cho từng bước chúng ta đi hầu chúng 

ta có thể nối gót theo Ngài. Bổn phận chúng ta là kiên vững 

trong Đức Tin và đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa. Chính Chúa sẽ 

nghĩ đến cách thức nâng đỡ gia đình chúng ta và giúp chúng ta 

hiểu các chọn lựa của mình. 

... Chứng từ thứ hai của cô Alisa Lejara: khám phá Tình Yêu 

THIÊN CHÚA qua bệnh hoạn tật nguyền. 

Mỗi khi thờ lạy Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể con kín múc sức 

mạnh và lãnh nhận ánh sáng để hiểu về Tình Yêu THIÊN CHÚA. 

THIÊN CHÚA là CHA, Đấng hằng nhớ đến mọi thụ tạo Ngài đã 

dựng nên. Con người là thụ tạo tuyệt vời nhất vì là kz công Tình Yêu THIÊN CHÚA. THIÊN CHÚA biết rõ 

từng người và yêu thương mỗi người bằng Tình Yêu vô bờ bến. THIÊN CHÚA ban cho mỗi người điều cần 

thiết để có thể đáp lại Tình Yêu của Ngài. Phần con chẳng hạn, THIÊN CHÚA gởi đến cho con bệnh tật để 

con cùng bước đi với Đức Chúa GIÊSU. Bệnh tật của con cũng là cách thức giúp tha nhân nhận ra quyền 

năng THIÊN CHÚA, sức mạnh vĩ đại của Ngài và Tình Yêu Ngài dùng để thực hiện chương trình cứu rỗi 

cho con cái loài người. 

Người ta trông thấy thân con thật mảnh-khảnh, nhưng khi chứng kiến cảnh con vượt thắng các yếu-ớt 

thì người ta bắt buộc nhận ra Sức Mạnh của THIÊN CHÚA. Chính THIÊN CHÚA ban cho đôi tay con sức 

mạnh để vẽ và để viết thơ văn. Các bác sĩ từng nói với Mẹ con rằng, đáng l{ ra con không ngồi lên được. 

Vậy mà THIÊN CHÚA làm cho con phép lạ, hầu minh chứng cho con thấy Ngài là Đấng Toàn Năng và ai 

đặt niềm tin tưởng nơi Ngài thì không bao giờ bị thất vọng. Đức Chúa GIÊSU có thể đi vào cuộc sống và 

làm phép lạ, nếu chúng ta có Đức Tin nơi Ngài. Vậy phải cầu nguyện hàng ngày để có Đức Tin vững mạnh 

và sẽ thấy chỉ trong thời gian ngắn, Ngài sẽ biến đổi chúng ta. 

Đức Tin xây dựng trên Tình Yêu, bởi vì, một người không thể tin điều người ấy không thích. Để có thể 

yêu mến THIÊN CHÚA, cần phải luôn luôn nhìn lên Thánh Giá và chiêm ngắm Đức Nữ Trinh Rất Thánh 

MARIA cùng đau khổ của Đức Mẹ. Cũng nên quan sát chung quanh để hiểu rằng, ngay giữa đau khổ, lo 

âu buồn sầu nhất, chúng ta vẫn có thể cảm nhận niềm vui. Bởi vì, chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ chết trên 

Thánh Giá vì toàn thể nhân loại để trao ban ơn cứu rỗi. Ngài đổ đến giọt máu cuối cùng để cứu chuộc 

con người. 

Đức Tin là hồng ân, là cánh cửa đưa đến gần THIÊN CHÚA, và như thế, Đức Tin dẫn vào nếp sống hạnh 

phúc. Tin là Yêu và Yêu là Sống. Hãy xin cho được Đức Tin và xin cho Đức Tin lớn lên mãi trong tâm lòng 

chúng ta. 

Không có THIÊN CHÚA thì cuộc đời trở thành buồn chán, trống rỗng và vô nghĩa. Nào có ích lợi gì khi 

giàu có, tên tuổi được nhiều người biết đến, nhưng lại sống bất cần THIÊN CHÚA??? Chỉ duy nhất THIÊN 

CHÚA ban cho chúng ta niềm vui và sự an bình. 

Vậy thì hãy khẩn khoản van xin: ”Lạy Đức Chúa GIÊSU, xin hãy đến trong lòng con, trong đời con và giúp 

con sống như Chúa muốn”. 



Con xin phép kêu mời mọi người đừng bỏ rơi việc cầu nguyện. Bởi 

vì, cầu nguyện là đối thoại với Đấng là bạn tốt nhất và không bao 

giờ phản bội. Chính Đức Chúa GIÊSU sẽ ban tình huynh đệ chân 

thành, tình thương mến dạt dào và niềm vui tràn đầy. Hãy luôn 

luôn dâng lời chúc tụng THIÊN CHÚA và cầu nguyện cho những ai 

chưa biết THIÊN CHÚA và chưa yêu mến Ngài. 

 

... ”Hãy vui lên, hỡi ca đoàn thiên sứ, hỡi những mầu nhiệm 

thánh. Tiếng loa cứu độ, hãy vang khúc mừng Vua Cả khải hoàn. 

Vui lên, hỡi trái đất rực rỡ trong ánh sáng huy hoàng. Và trong 

ánh sáng huy hoàng của Vua muôn thưở, hãy vui mừng, vì được 

thoát vòng tối tăm của vũ trụ. Vui lên, Mẹ Hội Thánh trong muôn 

ánh lung linh, và thánh đường, hãy vang lên tiếng ca hát của 

toàn dân ... Còn gì chính đáng bằng việc đem tất cả tâm trí lên 

tiếng ca tụng THIÊN CHÚA CHA thiêng liêng toàn năng, và Đức GIÊSU KITÔ, Con một Chúa cùng là Chúa 

chúng ta, Đấng đã thay chúng ta trả nợ Adong nơi THIÊN CHÚA CHA muôn đời, và đã lấy máu hồng 

tẩy rửa bản án nguyên tội” (CÔNG BỐ TIN MỪNG PHỤC SINH). 

(”Figlie di San Camillo”, n.1-2, Gennaio-Agosto/2005, trang 61-65) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 


