
CHÚA GÌN GIỮ BẠN KHỎI LƯỚI KẺ THÙ GIĂNG! 

 

... Sau khi kết thúc học trình về thương mại và có 

được việc làm tốt, bà Emmanuelle Rizzo bỗng giã 

từ tất cả để trở thành Người-Cổ-Vũ trong mục vụ 

học đường ở Sévigné, một trung tâm giáo dục 

của Các Nữ Tu Salésiennes Don Bosco ở 

Marseille, miền Nam nước Pháp. Xin nhường lời 

cho bà gợi lại lộ trình trải qua. 

Phải lùi lại thật xa trong quá khứ của thời thơ âu 

để tìm thấy gốc rễ quyết định của tôi. Năm lên 7 

tuổi tôi theo Bà Nội về nghỉ hè bên Ý. Bà Cố Nội 

của tôi thường dẫn tôi đến nhà thờ vào mỗi buổi 

chiều .. Đó là tiếp xúc đầu tiên của tôi với Đức 

Chúa GIÊSU. Rồi tôi học giáo lý, xưng tội và rước 

lễ lần đầu. Tôi tiếp rước Đức Chúa GIÊSU như ”Bạn của tôi”. Đó là Đức Tin của thời 10 tuổi. 

Năm 19 tuổi Cha Sở nói với tôi: 

- Cha cần con làm việc cho giới trẻ ở Văn Phòng Tuyên Úy. 

Tôi chưa bao giờ làm việc trong lãnh vực này nhưng tôi không e ngại. Tôi tin tưởng. Thế là tôi trở thành 

Người-Cổ-Vũ. Tôi rất yêu thích các cuộc gặp gỡ và nhất là niềm vui được loan báo Phúc Âm, được nói về 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi may mắn gặp chồng tôi cũng là Cổ-Vũ-Viên trong cùng Văn Phòng Tuyên Úy. 

Trong những năm tháng này tôi khám phá ra gương mặt của THIÊN CHÚA, không những như ”Bạn” mà 

là ”CHA” của mọi người, và như vậy, cũng là CHA của tôi nữa. 

Đó cũng là thời gian tôi bắt đầu hành nghề thương mại. Thật là khó. Cứ mỗi cuối tuần tôi xả thân phục 

vụ các bạn trẻ. Tôi sống trong niềm vui và cảm thấy thật thoải mái. Nhưng khi trở lại với công việc lại là 

chuyện khác. Tôi cảm thấy ngao ngán. Tôi tự hỏi mình làm gì ở đây? Tôi ao ước làm cho đời tôi mang 

một ý nghĩa khác. Tôi cố gắng đưa phẩm chất nhân vị vào nghề nghiệp, trong mối liên hệ với khách hàng. 

Nhưng điều này chưa đủ nên tôi xin Chúa đến tìm tôi. Có lẽ Ngài đã nghe lời tôi nài van. Cách đây 5 năm 

nhân một cuộc hội vui tôi gặp lại người bạn gái thời thơ ấu tên Valérie. Nàng nói với tôi: 

- Đến Sévigné đi, người ta đang tìm kiếm một người. Như vậy chúng mình sẽ làm việc chung! 

Ngay lúc ấy tôi xin Chúa soi sáng cho tôi và tôi chấp nhận làm theo lời khuyên của bạn .. Thế là tôi rơi 

vào vòng tay của Thánh Gioan Bosco: một cú sét tình yêu! Khi Thánh Gioan Bosco nhìn một đứa trẻ, ngài 

nhìn với đôi mắt người bạn, người cha, đôi mắt của niềm tin tưởng, của cảm thông. Một người cha 

không khép chặt trong hành động của đứa con nhưng tạo cho đứa trẻ một cơ may. Tôi chính thức trở 

thành Người-Cổ-Vũ các bạn trẻ trong mục vụ học đường ở Sévigné. 



Thế nhưng trước đó THIÊN CHÚA đã dọn đường, 

đã làm những điều tốt lành cho tôi. Bởi vì trước 

khi đến Sévigné, tôi đã trải qua một kinh nghiệm 

làm việc nơi Văn Phòng Tuyên Úy nhà tù giam 

giữ những người trẻ. Chính nơi này mà Chúa 

chuẩn bị cho cái nhìn của tôi về sứ vụ trong 

tương lai. Thật vậy. Một ngày một Linh Mục xin 

tôi đến làm việc trong Nhóm của Cha ở Văn 

Phòng Tuyên Úy nhà giam những người trẻ. 

Tiếng gọi này làm tôi suy tư rất nhiều. Tôi thầm 

nghĩ: 

- Ngày hôm nay ai có thể khẳng định với mình là 

con cái mình không gặp vấn đề nào hết trong vài 

năm nữa? Chúng có thể đánh mất sự phân định 

giữa điều thiện và điều ác để rồi rơi vào vòng tù 

ngục? Lúc ấy thì mình sẽ phản ứng ra sao với 

chúng: đóng chặt con trong hành động sai trái 

hay tiếp tục yêu thương con??? 

Chính với tâm tình và tư cách một bà mẹ gia 

đình mà tôi đáp lại lời mời gọi của Cha Tuyên Úy nhà tù. Đây là những người trẻ được yêu thương - tôi 

hy vọng như thế - bởi một người cha và một người mẹ. Tôi cũng thầm nghĩ: 

- Người đặt niềm tin tưởng nơi tôi chính là Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Và nếu Người tin tưởng tôi thì tôi có 

thể nhận lời hợp tác với Cha Tuyên Úy. 

Phần đông các bạn trẻ bị giam nơi đây là tín đồ hồi giáo. Do đó tôi không thể nói với với họ về Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ 24 tiếng trên 24 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi có thể hiện diện và lắng nghe. Nơi nhà tù tôi khám 

ra ”THIÊN CHÚA cảm thông”. Sứ vụ bên cạnh các tù nhân trẻ tuổi đã thay đổi toàn diện cái nhìn của tôi. 

Tôi đã lớn lên. Tôi hiểu rằng tôi không thể đóng kín một người trong một hành động lỡ lầm của quá khứ. 

Chúa muốn tôi nhìn họ như chính Chúa nhìn tôi. Tôi nói với các tù nhân trẻ: 

- THIÊN CHÚA tin nơi bạn. Chúa yêu thương bạn và Chúa nói với bạn: ”Ngày hôm nay Cha ở với con, tại 

đây, nơi nhà giam này để con có thể ra đi khởi đầu cuộc hành trình khác trong cuộc đời con”. 

Trở lại với công việc là Nữ-Cỗ-Vũ trong Mục Vụ Học Đường bà Emmanuelle Rizzo nói. Khi có một điều 

gì đó không ổn xảy ra tôi thường nói với người trẻ: 

- Không có gì phải lo. Chưa có gì chấm dứt đâu. Phải đặt trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA. 

Các rất nhiều sinh viên học sinh xuống tinh thần vì bị điểm xấu, điểm thấp, xem như tương lai quá đen 

tối. Tôi liền nói với họ: 



- Bạn đáng giá hơn một điểm. Vào mỗi tuổi, bạn sẽ làm 

những điều mới, bởi vì bạn đang lớn lên, bạn sẽ trưởng 

thành. Hãy dành thời gian. Cuộc đời xây dựng với thời 

gian. Không hấp tấp. Không vội vàng. Không đốt giai 

đoạn. 

Các bạn trẻ cần được đồng hành. Tôi cảm thấy sung 

sướng vì THIÊN CHÚA đặt trên bước đường tôi đi những 

con người biết lắng nghe tôi, biết giơ tay cứu giúp tôi và 

nhào nặn tôi. Đến phiên mình tôi cũng có thể làm như 

thế với các bạn trẻ. Chúng tôi làm việc chung trong một 

nhóm. Vì thế tôi không lo lắng quá mức. Nếu có gì 

không ổn xảy ra tôi thân thưa cùng Chúa: 

- Xin Chúa giúp con giải quyết vấn đề! 

Loan báo Đức Chúa GIÊSU KITÔ, loan truyền Phúc Âm, 

gặp gỡ các bạn trẻ, các trẻ em thật là niềm vui bao la! 

Tôi đã ngụp lặn trong niềm vui này từ 4 năm qua mà tôi 

có cảm tưởng như mới hôm qua đây! Đối với tôi chính 

là Niềm Vui Phục Sinh! Tôi không cảm thấy nhàm chán 

chút nào hết. Muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la của 

THIÊN CHÚA! 

 

... ”Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: 

”Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là nơi con nấu ẩn, là đồn lũy che chở, con tin tưởng vào Ngài”. Chính Chúa gìn 

giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có 

chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay 

mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù 

tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề 

hấn .. Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho 

thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào 

đá. Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán: ”Kẻ gắn bó 

cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến Ta, Ta liền 

đáp lại, lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy 

và hưởng ơn cứu độ Ta ban” (Thánh Vịnh 91(90)). 

(”Don Bosco aujourd'hui”, Bulletin Salésien, Trimestriel, N. 978, Avril 2014, 135è Année, trang 16-17) 
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