
HOÁN CẢI NHỜ TRINH NỮ RẤT THÁNH MARIA 

 

Năm 12 tuổi, ngay sau khi cử hành nghi thức Tuyên Xưng Đức 

Tin, tôi bỏ hẳn việc đến nhà thờ lãnh nhận các Bí Tích. Nơi gia 

đình, chúng tôi không sống Đạo cũng chả bao giờ đề cập đến 

tôn giáo. Vì thế, việc tôi từ giã thánh đường chỉ là chuyện 

bình thường, không mảy may gây xúc động cho bất cứ ai. 

Năm 19 tuổi, tôi sang Canada học về ngành phim ảnh và nghệ 

thuật tạo hình. Tại Canada tôi bắt đầu làm quen với ma túy và 

khi trở lại Pháp năm 24 tuổi tôi đã là một tên nghiện! Đã có 

lần tôi phải vào nhà thương chữa trị bệnh rối loạn tâm lý. 

Cha Mẹ tôi chán ngán nhìn cảnh tôi là một gã thanh niên yếu-

xìu xẹp-lép như cọng rau héo! Chị họ tôi thương tình cho tôi 

tá túc nơi nhà chị. 

Chị đã lập gia đình và có 2 con trai đang lứa tuổi dậy thì. Anh 

chị tôi là tín hữu Công Giáo sống đạo nghiêm chỉnh. Nhưng 2 

đứa con thì chỉ sống đạo theo đuôi cha mẹ, ”tàm-tạm” vậy 

thôi! Phần tôi thì hút ma túy đều đều. Một ngày, tôi xúi đứa 

lớn hút theo tôi. Rồi tới phiên đứa nhỏ. Ít lâu sau đó anh chị 

họ tôi hay biết chuyện này. Khỏi cần nói dài dòng quí vị cũng 

dư hiểu câu chuyện bùng nổ như thế nào .. và tôi phải ra khỏi 

nhà càng sớm càng tốt! 

Cùng đường, tôi chạy vào nhà thờ đến trước bàn thờ có tượng Đức Mẹ Đồng Trinh MARIA. Nơi đây đã 

có một thanh niên ”nghiện” đang quì gối, trông dáng điệu còn lê-thê lếch-thếch hơn cả tôi nữa kìa! 

Nhưng hình như chàng đang chăm chú cầu nguyện ..  

Trong nháy mắt, tôi bỗng hiểu rõ rằng, nếu chính tôi cũng biết cầu nguyện thì chắc chắn mọi vấn đề khó 

khăn của tôi sẽ được giải quyết ổn thỏa. Thế là tôi bắt đầu đọc kinh Kính Mừng MARIA. Nhưng bởi vì từ 

quá lâu, từ lâu lắm rồi, tôi không hề đọc kinh này, thành ra bây giờ tôi đâu nhớ lời Kinh ra sao. Tôi đành 

bỏ dở kinh Kính Mừng. Với tâm tình đơn sơ của một em bé lạc đường, tôi kêu xin Đức Mẹ MARIA ra tay 

giúp tôi cầu nguyện. 

Trở lại nhà anh chị, tôi bày tỏ lòng hối hận và khiêm tốn xin anh chị tha thứ cho lầm lỗi tôi đã trót phạm. 

Anh chị tôi ngạc nhiên về thái độ của tôi và ân cần hỏi thăm lý do nào thúc đẩy tôi cư xử như thế. Tôi tỏ 

lộ cho anh chị biết chuyện tôi vừa đến nhà thờ và đã xin Đức Mẹ MARIA dạy cho tôi biết phải cầu 

nguyện như thế nào. Hứng khởi trước tin vui bất ngờ, chị họ tôi đề nghị tôi ghi tên tham dự một khóa 

học khai tâm về cầu nguyện. Vì không có giải pháp nào khác, tôi đành chấp thuận. 



Nơi ngôi trường diễn ra khóa học có một bức tượng Đức 

Mẹ thật lớn. Trông thấy bức tượng, tức khắc tôi thâm tín 

rằng: ”Chính bàn tay từ mẫu Đức Mẹ MARIA đã dẫn đưa 

tôi đến chốn này”. Khóa học kéo dài 9 ngày. Vào buổi học 

đầu tiên tôi khám phá ra: thông thường tín hữu không 

hiểu cầu nguyện đích thật là gì. Những ngày kế tiếp tôi 

nhận biết: muốn cầu nguyện nên, cần phải có sự trợ giúp 

của Đức Chúa Thánh Thần. Sau cùng, cầu nguyện tức là 

phó thác nơi sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, Đấng là 

Tình Yêu.  

Tôi đã trải qua 9 ngày sống tuyệt vời. Tôi lãnh nhận bí tích 

Hòa Giải và hân hoan tiến lên bàn thánh sốt sắng rước 

Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU. Chính lúc chịu lễ, tôi cảm 

nghiệm một thực tại đáng nhớ suốt đời. Tôi thấy mình 

được vây bọc bởi Tình Yêu và nhận ra sự hiện diện thật sự 

của Đức Chúa GIÊSU, Đấng đã đến thế gian để cứu chuộc 

những kẻ bị hư mất, trong đó có tôi ..  

Tôi có thể xác quyết rằng Đức Chúa GIÊSU đã chiếm được trái tim tôi. Ngay lúc ấy, tôi tự nguyện sẽ trung 

thành với việc cầu nguyện và đào sâu Đức Tin. Tôi cũng nồng nhiệt ước ao biết rõ hơn về Đức Chúa 

GIÊSU và về Giáo Hội Ngài.Khóa học khai tâm cầu nguyện kết thúc.  

Tôi trở lại thủ đô Paris nhưng không biết phải trọ nơi đâu. Tuy nhiên tận thâm tâm trong lời cầu nguyện, 

tôi tin chắc mình sẽ sớm giải quyết vấn đề. Và đúng như thế. Tôi trúng tuyển một cuộc thi vẽ hoạt họa 

cho các Chương Trình truyền hình. Tôi xin người bạn gái cùng khóa thực tập cho tôi ở tạm nhà cô trong 

khi tìm kiếm nhà trọ. Người bạn gái tên Anne. Lúc ấy tôi đâu ngờ rằng đây là người Chúa đặt trên đường 

tôi đi và sẽ trở thành người bạn đời sau này. Chúng tôi kết hôn một năm sau đó.  

Ngày hôm nay khi ghi lại chứng từ này tôi ý thức sâu xa rằng:  

- Tôi không thể lập gia đình nếu trước tiên tôi không hoán cải, từ bỏ ma túy và chữa lành nội tâm.  

Hiện nay tôi hạnh phúc với cuộc sống gia đình đầm ấm bên cạnh vợ hiền với 3 đứa con. Tôi ghi ơn Trinh 

Nữ Rất Thánh MARIA đã thực sự hiện diện trong cuộc đời tôi. Chính Mẹ dẫn tôi đi trên từng chặng cuộc 

đời. 

(”Il a changé ma vie! Dieu je L'ai rencontré”, Editions de l'Emmanuel, 2001, trang 29-37).  
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