
Qua Muôn Ngàn Thế Hệ Miệng Con Rao Giảng Lòng Thành Tín Của Ngài! 

 

 1/ Linh Mục Philippe Pagnel - chịu chức cách đây 20 năm - là Cha Sở đền thánh Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp nơi quận 11 của thủ đô Paris. Cha nói về cách thức trở thành dấu chỉ Lòng 

Thương Xót của THIÊN CHÚA qua bí tích Giải Tội 

(Hòa Giải). 

 Vào năm thứ nhất nơi Đại Chủng Viện, một lần tôi 

đi xưng tội, vị Linh Mục sau khi ban phép tha tội, đã 

ra cho tôi việc đền tội là đọc Kinh Lạy Cha. 

 Ra khỏi tòa giải tội, tôi sốt sắng quỳ gối đọc Kinh 

Lạy Cha. Tôi bỗng cảm nhận sâu xa tình phụ tử bao 

la của THIÊN CHÚA và xúc động đến độ không 

cầm được nước mắt. Một việc đền tội xem ra có vẽ 

hết sức đơn giản đã biến thành suối nguồn ơn thánh 

cho tôi. 

 Giờ đây trở thành Cha Giải Tội, tôi thường dựa vào kỷ niệm êm đẹp ấy. Nó nhắc tôi luôn ghi 

nhớ rằng khi tôi ban ơn tha thứ của THIÊN CHÚA cho một hối nhân, sứ mệnh của tôi là giúp 

cho hối nhân cảm nghiệm Tình Yêu hiền phụ của THIÊN CHÚA. Với kinh nghiệm của Linh 

Mục thường xuyên ngồi tòa giải tội, tôi nhận ra sự thật này: cội rễ của tội lỗi - như tội kiêu ngạo 

chẳng hạn - đều giống nhau nơi tất cả mọi người. Ý thức này giúp tôi không phán đoán, không 

kết án bất cứ ai. Thời gian gần đây tôi khám phá ra: 

 - Dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA về các ơn lành nhận được - trước khi xét mình đi vào tòa xưng 

tội - giúp mỗi người ra khỏi bản thân và dễ dàng đón nhận Lòng Thương Xót của THIÊN 

CHÚA. 

 Từ đó tôi thường khuyên nhủ các tín hữu Công Giáo nên có tâm tình này mỗi khi đi xưng tội. 

 Hiện nay mỗi lần ngồi tòa giải tội, tôi thường nhắm kín đôi mắt để chú tâm lắng nghe hối nhân 

xưng thú lỗi lầm và không bao giờ ngắt lời hối nhân. Tôi để cho hối nhân trút bỏ tất cả những gì 

đang đè nặng trên cõi lòng. Sau đó tôi mới tuyên đọc lời tha thứ, tùy theo tư cách của mỗi người. 

Nhờ kinh nghiệm này, tôi học được một điều chính yếu: 

 - Sau khi hối nhân xưng thú mọi lỗi lầm, cần phải tỏ lộ cho hối nhân biết: THIÊN CHÚA không 

bao giờ đè bẹp bất cứ ai trong tội lỗi của họ. Nếu lương tâm kết án chúng ta thì THIÊN CHÚA 

còn rộng lượng bao la gấp bội phần lương tâm nhỏ bé hạn hẹp chúng ta!!! 

 2/ Cha Bernard-Marie Geffroy Linh Mục Tuyên Úy của nhà thương tâm thần Thánh Nữ 

Anna nơi quận 14 của thủ đô Paris. 



 Ông Bruno từ bốn năm qua bị khủng hoảng trầm trọng về tâm lý. Mọi phương thức chữa trị đều 

vô hiệu đối với ông. Cho đến một ngày, tôi đến thăm ông và đề nghị ban bí tích Xức Dầu Bệnh 

Nhân cho ông. Ông chấp thuận. Sau khi lãnh phép lành và được xức dầu thánh, tâm lòng ông 

bỗng nhiên tức khắc rộng mở và một niềm an bình chiếu sáng trên khuôn mặt của ông. Dĩ nhiên 

ông Bruno chưa được lành bệnh. Nhưng ngày hôm ấy, có điều gì đó đã thay đổi nơi ông. Lòng 

Thương Xót của THIÊN CHÚA là cơn điên Tình Yêu vô biên của Ngài. Không có nơi chốn nào 

mà THIÊN CHÚA không muốn ngự đến. 

 Nhà thương có 600 giường dành cho việc chữa trị cấp thời các bệnh nhân tâm thần với khoảng 

10 nhân viên phục vụ, trong số này có các nhân viên thiện nguyện, thành viên của Văn Phòng 

Tuyên Úy Công Giáo. Ban Tuyên Úy có nhiệm vụ canh chừng chăm sóc các thân chủ và tháp 

tùng họ trên cả hai bình diện luân lý và thiêng liêng. Nếu các bệnh nhân muốn, họ có thể gặp các 

nhân viên nơi phòng riêng, hoặc tại phòng thường trực của Văn Phòng Tuyên Úy hay nơi nhà 

nguyện khi có cử hành Thánh Lễ. Sự hiện diện của THIÊN CHÚA là một lợi khí vô cùng vững 

mạnh giúp cho các bệnh nhân tâm thần tìm thấy trở lại lòng tự tin, nghĩa là tự đứng thẳng trên 

đôi chân của mình. Đặc biệt, bí tích Giải Tội giữ một vai trò trọng yếu. Nó giải thoát một số bệnh 

nhân khỏi mặc cảm sai lầm về tội trạng. 

 3/ Thầy phó tế Jean-Jacques de Boissieu từ 5 năm qua là thành viên Văn Phòng Tuyên Úy của 

nhà thương tâm thần Thánh Nữ Anna. 

 Lúc đầu tôi cảm thấy ngại ngùng mỗi lần tiếp xúc với các bệnh nhân. Do đó, trước khi khởi sự 

một cuộc viếng thăm, tôi thường khẩn cầu sự trợ giúp của Đức Chúa Thánh Thần, và tôi luôn 

cảm thấy mình được Ngài hướng dẫn. Chính Ngài thông ban cho tôi lời lẽ cần thiết vào mỗi 

trường hợp. Nhờ đó tôi có được những cuộc gặp gỡ phi thường. Cùng với kinh nghiệm nơi nhà 

thương tâm thần và trước đó nơi nhà tù, tôi thủ đắc một bài học, với ơn lành THIÊN CHÚA ban, 

đó là: vượt lên trên mọi phán đoán xét xử. Tôi ý thức sâu xa rằng: không được phép thu hẹp một 

người vào trong tội phạm hoặc bệnh tình của họ. Nhưng trước tiên phải nhìn họ như những con 

người được chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ yêu thương và cứu chuộc, giống y như tôi vậy. 

 4/ Anh Benoit 27 tuổi, thành viên Hiệp Hội Tình Bạn. Hiệp Hội có những căn nhà cho thuê 

dưới dạng một bạn trẻ sống chung phòng với một người từng lang thang vĩa hè đường phố. Anh 

nói về bài học gặp gỡ và yêu thương tha nhân trong sự thật. 

 Cách đây 4 năm, đáp lời mời của Hiệp Hội Tình Bạn, tôi đến Paris thuê phòng sống chung với 

một người bạn của tôi. Vào thời kỳ ấy, tôi nồng nhiệt dấn thân phục vụ tha nhân, đặc biệt những 

người lâm cảnh khó khăn. Hồi đó tôi còn trẻ, đong đầy hăng say. Tôi mang theo mình hành trang 

cổ điển của thành công: một căn phòng, một việc làm và một địa vị trong xã hội. Thế rồi tôi tức 

khắc cảm nhận sự khác biệt quá xa giữa tôi và những người cùng thuê phòng. Họ lý luận theo 

nhịp sống của một tuần, nếu không muốn nói là một ngày, và không cần phải tiến xa trong cuộc 

đời. Tôi liền hiểu ngay rằng sự trợ giúp của tôi không cần thể hiện bằng những hành động cụ thể 

nhưng chỉ đơn thuần bằng sự hiện diện, bằng lắng nghe, bằng quan tâm và bằng trìu mến. Tôi 

cần phải học hỏi cách thức yêu thương một người với nhân cách riêng của họ chứ không phải 

như tôi muốn. Và để được như vậy, tôi cần phải thay đổi cái nhìn, để không bao giờ bị cám dỗ 

phán đoán, kết án người khác. Từ từ cái nhìn của tôi được biến đổi cùng với quan điểm về hạnh 

phúc cũng được xoay chiều, nhờ tiếp xúc với một trong những người cùng thuê phòng. Dưới cái 



nhìn xã hội thì cuộc sống của anh thật trống rỗng: sau cuộc tình dang dở của tuổi trẻ, anh bỏ học 

luôn và không có việc làm. Nhưng dưới đôi mắt của tôi thì anh là một trong những người tuyệt 

vời nhất mà tôi gặp. Bởi vì, anh sống rất gần THIÊN CHÚA! 

 ... ”Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng 

lòng thành tín của Ngài. Vâng, con nói: ”Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng 

thành tín Chúa được thiết lập trên trời” .. Lạy Chúa, thiên đình xưng tụng những kỳ công 

của Chúa, cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài. Trên cõi trời cao, nào có 

ai sánh tày THIÊN CHÚA? Trong hàng thần thánh, hỏi có ai giống Chúa được chăng? 

THIÊN CHÚA oai phong giữa triều thần thánh, vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần. 

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, nào ai được như Chúa? Lạy Chúa quyền năng, đức thành 

tín hầu cận quanh Ngài” (Thánh Vịnh 89(88),2-3/6-9). 

 (”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, 

Hebdomadaire, No 1597, 19 Novembre 2015, trang 16-19) 

 Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


