
TRỞ THÀNH CHỦNG SINH NHỜ CHỨNG TÁ ĐỨC TIN 

 

Một ngày thứ bảy, nơi sân thể thao thị trấn Champigny-

lès-Langres (Tây Bắc Pháp) diễn ra đám táng bé Samuel 

Jeaugey, 10 tuổi, chết vì tai nạn. 

Bầu khí nghi lễ thật trang nghiêm và sốt sắng. Nói đúng hơn, 

đây là buổi tuyên xưng Đức Tin Công Giáo cùng niềm Hy 

Vọng Kitô của Cha Mẹ bà con bạn hữu bé Samuel và người 

quen biết. 

Trong bài giảng Thánh Lễ, Cha Richard nói: 

- Này đây chúng ta đối diện với cái chết. Và cái chết, khi đến 

với một trẻ thơ tràn đầy nhựa sống, mang một khía cạnh 

chua xót ... Nhưng chúng ta đừng quên THIÊN CHÚA là Tình 

Yêu. Chính ánh lửa tình yêu đốt cháy con tim Samuel và 

chúng ta tin rằng, ngày hôm nay, ánh lửa đang bừng lên như 

luồng sáng trong vinh quang của Đức Chúa GIÊSU KITÔ Phục 

Sinh. 

Samuel là con út trong số 4 đứa con của ông bà Misette và Robert Jeaugey. Ông bà chuyên nghề nông và 

là hội viên Công Giáo Tiến Hành nhiệt thành. 

Trên đường từ trường về gần đến nhà, bé Samuel bị một chiếc máy cày đụng. Cậu bé được chở ngay 

đến nhà thương. Các bác sĩ làm đủ mọi phương cách nhưng không thể cứu được bé. Bên cạnh thân xác 

bất động của bé, các bác sĩ cũng đứng im bất động. Sau cùng, một vị cất tiếng thú nhận: 

- Chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa! 

Câu nói bất lực như bản án cuối cùng cứ vang vọng mãi trong đầu ông bà Jeaugey. Bé Samuel thực sự ra 

đi. 

Bé Samuel bất ngờ ra đi, nhưng đối với Cha Mẹ và anh chị bé, bé vẫn còn sống. Cuộc đời 10 năm của bé 

thật ngắn ngủi nhưng tràn đầy sung mãn. Bé hoàn toàn vui sống. Bé gieo rắc niềm vui và ca hát không 

ngừng. Một đức tính nổi bật nơi Samuel là lòng thương người, đặc biệt là thương người đau khổ, kém 

may mắn. Bé thường đưa về nhà chơi những người bạn nhỏ chậm trí, bị bỏ rơi hoặc không được thương 

yêu đầy đủ. Bé sống tinh thần bác ái Phúc Âm sâu xa. 

Ông bà Jeaugey âu yếm nói về cậu con trai 10 tuổi quá cố: 

- Samuel qua đi nhưng vẫn để lại luồng ánh sáng trên đường đời chúng tôi. Bé giúp chúng tôi thay đổi 

cuộc sống. Trước đó, chúng tôi thường không mấy chú ý đến vấn đề vật chất tiền của. Giờ đây, sau cái 



chết của đứa con trai yêu dấu, chúng tôi càng vững mạnh tiến bước trong Đức Tin Công Giáo. Chúng tôi 

chỉ chú ý đến những gì là thiêng liêng là chính yếu. 

Trở lại với đám táng của bé Samuel. 

Trước cái chết bất ngờ và non nớt của con, hai ông bà Jeaugey không than trách nhưng cúi đầu chấp 

nhận thánh ý THIÊN CHÚA. Do đó, Thánh Lễ an táng bé Samuel đúng là Thánh Lễ Phục Sinh, bày tỏ niềm 

Hy Vọng Kitô nơi cuộc sống đời sau, hơn là Thánh Lễ buồn thảm chết chóc. Và chứng tá Đức Tin Công 

Giáo mang lại kết quả bất ngờ. 

Hiện diện trong nghi lễ an táng bé Samuel có thanh niên tên Dominique. Chàng là người khô đạo và 

đang xa lìa THIÊN CHÚA cũng như Giáo Hội Công Giáo. Nhưng hôm ấy chàng cảm xúc sâu xa trước tâm 

tình cùng thái độ sống Đức Tin của những người thân của bé Samuel. Chàng như bừng tỉnh sau cơn dài 

ngủ mê dại dột. 

Sau Thánh Lễ an táng, Dominique đến thăm ông bà Jeaugey và trao đổi tư tưởng với ông bà. Một năm 

sau, chàng xin gia nhập đại chủng viện Francheville, gần Lyon (Đông Nam Pháp). Chính chàng kể lại lý do 

đổi đời: 

Ngày đưa đám bé Samuel, THIÊN CHÚA tỏ lộ dấu hiệu cho tôi qua cái chết của bé. Nội tâm tôi diễn ra 

một điều không thể nào giải thích được. Trong khi đó, bên ngoài, trước mặt tôi là đám đông tín hữu 

Công Giáo chứng tỏ bé Samuel vẫn còn sống động. Đặc biệt, thái độ của toàn gia đình bé Samuel, biểu lộ 

Đức Tin vững chắc và niềm Hy Vọng sâu xa. 

Là người cứng tin về cuộc sống đời sau, tôi bỗng bị xáo trộn về ý tưởng: ”Con người vẫn sống sau khi 

chết!” Là người con từng phản loạn chống lại THIÊN CHÚA sau cái chết của thân phụ dấu ái vào năm lên 

15 tuổi, giờ đây - nhờ chứng tá Đức Tin của Cha Mẹ bé Samuel - tôi nhận ra THIÊN CHÚA mà họ tin thờ 

chính là THIÊN CHÚA của người sống chứ không phải của kẻ chết... 

Sau Thánh Lễ an táng, tôi trở về nhà, lòng hơi xúc động, nhưng đầy tràn niềm vui.. Từ đó tôi tin vào sự 

sống lại và cuộc sống đời sau. 

... ”Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà THIÊN CHÚA đã ban cho tôi ân sủng này là loan 

báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức KITÔ, và soi sáng cho mọi 

người được thấy đâu là mầu nhiệm THIÊN CHÚA đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn 

thưở nơi THIÊN CHÚA là Đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi quyền năng thượng 

giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của THIÊN CHÚA. THIÊN CHÚA đã hành động như 

thế theo quyết định Người đã có từ muôn thưở và đã thực hiện nơi Đức KITÔ GIÊSU, Chúa chúng ta. 

Trong Đức KITÔ và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần THIÊN CHÚA. 

Bởi vậy, tôi xin anh em đừng nản chí khi thấy tôi phải gian truân vì anh em: những gian truân ấy là 

vinh quang của anh em” (Thư gửi tín hữu Êphêxô 3,8-13). 

 (Jean Toulat, ”Ces enfants du Ciel”, Fayard/1993, trang 78-80) 
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