
Ta Mình Trần, Các Con Cho Mặc, Ta Đau Yếu, Các Con Viếng Thăm! 

 

”Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan 

báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu 

phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ 

bị kết án” (Máccô 16,15-16). Đó là lệnh truyền Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ phán cùng các tông đồ và môn đệ 

trước khi về Trời. Tất cả chúng ta phải vâng lời thi 

hành. Thi hành bằng lời rao giảng nhưng nhất là bằng 

gương sáng thể theo mẫu gương của Thầy GIÊSU 

Chí Thánh Chí Tôn. 

 Chị Blandine, người Đại Hàn, hiện là bề trên cộng 

đoàn các nữ tu ở Cerfroid, miền Bắc nước Pháp. 

Chứng từ của Chị là một bài ca tri ân. Tri ân THIÊN 

CHÚA và tri ân con người. 

 Tôi là nữ tu dòng Chúa Ba Ngôi. Hội dòng được thành lập vào năm 1660 tại Pháp. Hiện nay tôi 

sống tại cộng đoàn ở Cerfroid, nơi mà xưa kia thánh Gioan Matha (1160-1213) đã bắt đầu sứ vụ 

chuộc những người bị lưu đày. 

 Từ 20 năm qua trong đời sống thánh hiến, tất cả những người mà THIÊN CHÚA đặt trên con 

đường tôi đi, đều là một ân lành của Chúa. Ngay cả khi tôi không ý thức được tức khắc lúc sự 

việc xảy ra. Khởi đầu với các nữ tu là những Chị Em cùng sống chung trong cộng đoàn, những 

Chị Em làm cho tôi được phát triển và giúp tôi mỗi ngày một tiến gần đến THIÊN CHÚA hơn. 

Rồi đến những Chị Em mà tôi khó lòng chấp nhận vì sự thiếu kiên nhẫn hoặc do tính yếu đuối 

mỏng giòn và bần cùng của tôi, v.v. 

 Nhưng về sau này tôi nhận ra rằng chính nhờ kinh nghiệm vượt qua khó khăn trong quá khứ đã 

giúp tôi sống trọn vẹn ngày hôm nay. 

 Cuộc gặp gỡ với các nữ tu chiếu sáng sự hiện diện của THIÊN CHÚA cống hiến cho tôi sự can 

đảm cần thiết để vượt qua những thời kỳ thử thách. Các nữ tu này giống như những tấm bảng chỉ 

đường hướng dẫn tôi tiến bước trong sự kiên trì sống trung tín với Ơn Gọi và với tình yêu dâng 

hiến cho THIÊN CHÚA. 

 Tôi xin phép nói về một trong các nữ tu này. Khi tôi còn đang mò mẫm chưa biết chắc về Ơn 

Gọi của mình thì tôi đặc biệt được đánh động bởi sự tiếp rước ân cần của Chị. Nụ cười của Chị 

biểu lộ một niềm an bình nội tâm sâu thẳm. Ngoài ra chính Chị là người lôi cuốn cách riêng các 

bạn trẻ Đại Hàn, nam cũng như nữ. Lúc đó dòng Chúa Ba Ngôi đã mở một cộng đoàn tại Nam 

Hàn. Chị giúp cho một số bạn trẻ Đại Hàn đi Pháp để trở thành tu sĩ Chúa Ba Ngôi. Điều đánh 

động lòng tôi nhất nơi Chị là lòng bác ái Chị thực thi với Các Chị Em trong Cộng Đoàn. Chị 

quan tâm chú ý đến từng Chị Em một. Chính Chị là người trao cho tôi niềm ước muốn trở nên 

người giống như Chị và hành động như Chị. 



 Chị làm nghề y tá. Chị đưa vào sống trong cộng đoàn của Chị hai thiếu nữ bị bệnh ở giai đoạn 

cuối đời. Cách thức chị chăm sóc hai thiếu nữ trở thành mẫu gương sống động cho tất cả chúng 

tôi. Một ngày, cùng với hai nữ tu khác, chúng tôi đi sang Trung Quốc để chăm sóc các trẻ em tàn 

tật. Đối với tôi, chứng tá của nữ tu này đúng thật là tiêu biểu cho đời sống thánh hiến .. 

 Chỉ cần mẫu gương của một nữ tu tận tâm chăm sóc hai thiếu nữ ở giai đoạn cuối đời - giống 

như chính Đức Chúa GIÊSU làm vậy - đủ để khơi động trong tôi cũng như trong nhiều thiếu nữ 

khác, niềm ước muốn làm giống như Chị. Làm bên Tàu cũng như làm bên Pháp. Thật đẹp đẽ biết 

bao những tấm gương bác ái vô vụ lợi, vô điều kiện và vô biên giới!!! 

 ... Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Khi Con Người đến trong vinh 

quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. 

Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử 

tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua 

sẽ phán với những người bên hữu rằng: ”Hãy đến, hỡi những kẻ CHA Ta chúc phúc, hãy 

lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì 

xưa Ta đói, các con đã cho ăn, Ta khát, các con đã cho uống, Ta là khách lạ, các con đã tiếp 

rước, Ta mình trần, các con đã cho mặc, Ta đau yếu, các con đã viếng thăm. Ta bị tù đày, 

các con đã đến với Ta”. Khi ấy, người lành đáp lại rằng: ”Lạy Chúa, có bao giờ chúng con 

thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách 

mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù 

đày mà chúng con đến viếng thăm Chúa đâu?” Vua đáp lại: ”Quả thật, Ta bảo các con: 

những gì các con đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các con đã 

làm cho chính Ta vậy” (Matthêu 25,31-40). 

 (”La Vie diocésaine de Soissons”, Diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, No 6, Juin 2015, 

trang 155) 
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