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... Tu huynh Henry Quinson chào đời năm 1961 tại 

Neuilly-sur-Seine thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris từ 

thân phụ người Mỹ và thân mẫu người Pháp. 

Sinh ra trong một gia đình khá giả Henry Quinson lớn 

lên nơi các thủ đô danh tiếng từ New York đến 

Bruxelles và Paris. Chàng thanh niên may mắn tiếp 

nhận từ gia đình một nền giáo dục Công Giáo nghiêm 

chỉnh. 

Thế rồi, đang là nhân viên ngân hàng Indosuez hứa 

hẹn một tương lai giàu sang sung túc, Henry Quinson 

bỗng từ bỏ tất cả và gia nhập Đan Viện Xitô Tamié ở 

Savoie nơi rặng núi Alpes vào năm 28 tuổi. Sau thời 

gian sống đời khổ tu, thầy chuyển hướng và đến phục 

vụ người nghèo tại thành phố Marseille ở miền Nam nước Pháp. Tại đây từ năm 1997, thầy thành lập 

một Cộng Đoàn chuyên lo việc giúp đỡ người nghèo, người bị xã hội ruồng rẫy. Xin nhường lời cho tu 

huynh Henry Quinson. 

Ngay từ năm 21 tuổi tôi bắt đầu nghĩ đến việc trở thành đan sĩ. Lý do là vì mùa hè năm trước đó - 1981 - 

tôi là sinh viên ngành khoa học kinh tế và đang nắm mọi yếu tố để thành đạt trong cuộc sống. Thế 

nhưng lòng tôi lại khao khát niềm hạnh phúc chân thật. Vì mơ ước như vậy nên tôi ngấu nghiến đọc trọn 

tác phẩm của tiểu đệ Chúa GIÊSU Carlo Carretto (1910-1988) người Ý. Đó là cuốn ”Thư viết từ Sa Mạc” 

trình bày hành trình cuộc đời Cha Charles de Foucauld (1858-1916). Tác phẩm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm 

Chân Lý đang nung nấu lòng tôi. Và giống như Cha Charles de Foucauld tôi cũng tha thiết thân thưa cùng 

THIÊN CHÚA: 

- Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu, xin hãy mặc khải cho con! 

Và THIÊN CHÚA đáp ứng lời van xin chân thành của tôi. Ngài tuôn đổ trên tôi các ân phúc: an bình, niềm 

vui và sức mạnh. Sau này tôi khám phá ra đó là các ân sủng của Chúa Thánh Linh mà thánh Phaolô tông 

đồ nói đến trong thư gởi tín hữu Galát nơi chương 5 câu 22. 

Lần gặp gỡ đáng nhớ ấy trao cho tôi đôi cánh thiên thần giúp tôi đào sâu ý nghĩa cuộc sống thiêng liêng 

và đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi cũng trở thành một người biết quan tâm đến người 

khác và chú ý đến các nhu cầu của tha nhân. Các mối quan hệ xã hội của tôi được cải tiến. Thế nhưng 

cùng lúc tôi vẫn chuyên chăm học hành hướng đến ngành ngân hàng đi theo con đường sự nghiệp của 

thân phụ. 



Thế rồi, khi ngân hàng nổi tiếng thế giới Merrill Lynch đề nghị cho tôi một công việc đáng giá ngàn vàng 

nơi thủ đô Luân Đôn bên Anh quốc, tôi bỗng đứng khựng lại. Tôi nghiêm chỉnh đặt vấn đề ơn gọi vẫn 

nung nấu trong tôi từ bảy năm qua: tôi luôn cảm thấy Đức Chúa Thánh Thần gõ cửa lương tâm tôi. Giờ 

đây tôi không thể chần chờ và chống cưỡng sức mạnh thần linh. Tôi quyết định từ bỏ tất cả và sáng ngày 

16-10-1989 tôi chính thức từ chức. Mọi người chưng hửng và ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của 

tôi. Và 10 ngày sau, tôi gia nhập Cộng Đoàn Các Đan Sĩ Xitô tại Tamié ở miền Đông Nam nước Pháp. 

Cuộc sống đan tu là hành trình dung hòa giữa ba công việc: lao động, cầu nguyện và nghỉ ngơi. Nó đòi 

hỏi một mức độ thật quân bình nơi đan sĩ. Riêng tôi, phần đọc Kinh Sách vào lúc 3 giờ 15 phút sáng 

không cho phép tôi có giấc ngủ đầy đủ. Điều này đưa đến việc tôi bị mất ngủ kinh niên. Mất ngủ nên sức 

khoẻ thể xác của tôi bị sa sút trầm trọng. Kết quả cho thấy tôi không thể tiếp tục cuộc sống khắc khổ đan 

tu. Sau 7 năm theo đuổi ơn gọi Cha Viện Phụ khuyên tôi rời bỏ cuộc sống Xitô và hướng đến công tác 

tông đồ bên cạnh anh chị em nghèo và người bị xã hội ruồng bỏ. 

Chúa Thánh Linh thổi nơi đâu Ngài muốn nhưng luôn luôn trong chiều hướng tình yêu huynh đệ. Tại 

Marseille - sau các lần gặp gỡ cần thiết - tôi quyết định thành lập một Cộng Đoàn nơi khu phố nghèo 

nhất để phục vụ các anh chị em di dân thuộc đủ mọi chủng tộc quốc gia và tôn giáo. Cộng Đoàn xây 

dựng trên 7 cột trụ: độc thân / kinh nguyện hàng ngày / sống trong thành phố / lao động / tiếp khách / 

giúp đỡ lẫn nhau / tham gia sinh hoạt giáo xứ. Nghĩa là chúng tôi cố gắng duy trì mức độ quân bình giữa 

hoạt động tông đồ và cuộc sống thiêng liêng. 

Hành trình ơn gọi cuộc đời tôi là cuộc phiêu lưu, một bức hí họa! Thật vậy, từ một người mang hai dòng 

máu Mỹ-Pháp và sinh ra trong một gia đình khá giả giàu sang giờ đây tôi sống nơi khu phố nghèo với 

đồng lương mỗi tháng một ngàn Euros. Và vì giống như bức hí họa, nó bắt buộc người xem phải nêu vấn 

nạn và tự hỏi: 

- Đâu là giá trị của tiền bạc? Làm sao dệt nên mối quan hệ với người khác tín ngưỡng và khác văn hóa? 

Làm thế nào để ra đi gặp gỡ tha nhân theo gương Đức GIÊSU KITÔ, THIÊN CHÚA nhập thể làm người và 

sống giữa chúng ta? 

Chính với mẫu gương nhập thể và nhập thế của Đấng Cứu Độ nhân loại mà tôi cố gắng làm chứng cho 

Tình Yêu vô bờ của THIÊN CHÚA là CHA. 

... ”Hỡi các tư tế, hãy mặc áo vải thô mà than van kêu khóc! Rú lên đi, hỡi những người phục vụ bàn 

thờ! Hãy đến, mặc áo vải thô mà thức suốt đem, hỡi những người phục vụ THIÊN CHÚA .. Hãy ra lệnh 

giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng, triệu tập các cụ già và toàn thể cư dân trong xứ tại 

Nhà THIÊN CHÚA các ngươi. Hãy kêu lên THIÊN CHÚA. Ôi ngày đáng sợ thay! Ngày của THIÊN CHÚA đã 

gần kề! Ngày sẽ đến tựa cơn tàn phá do lệnh Đấng Toàn Năng” (Sách Giôen 1,13-15). 
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