
THIÊN CHÚA DÒ THẤU CÕI LÒNG NHÂN THẾ! 

 

... Vừa kết thúc học trình và làm lễ thành hôn, đôi vợ 

chồng trẻ Pierre và Isabelle de Mahieu, người Bỉ, đã mau 

mắn lên đường đi Cameroun và dành ra 6 tháng để làm 

việc thiện nguyện tại Bafia, một làng quê cách thủ đô 

Yaoundé 120 cây số về hướng bắc. Xin nhường lời cho đôi 

bạn trẻ. 

Chúng tôi muốn giúp những người cần giúp đỡ. Chúng tôi 

thầm nghĩ một cuộc sống cho đi là một cuộc sống thành-

tựu và đạt kết quả. Chúng tôi mơ ước khám phá ra một 

cách thức sống khác cho phép chúng tôi ghi nhớ mãi những 

lý tưởng của chúng tôi. Và chúng tôi thật sự không hối tiếc 

vì đã dành thời giờ để làm thiện nguyện bên nước 

Cameroun thuộc đại lục Phi Châu. 

Sứ vụ của chúng tôi gồm việc dạy các môn toán và tập đọc 

cho trẻ em trường tiểu học Gondon vào ban sáng. Ban 

chiều chúng tôi dạy vi-tính cũng như các môn toán, lý hóa, 

pháp văn và triết học cho các học sinh bậc trung học. 

Chúng tôi cũng sinh hoạt thể thao và văn nghệ với các bạn 

trẻ. Chúng tôi cũng dành thời giờ cho các buổi cầu nguyện 

chung, thăm viếng các làng mạc chung quanh và chơi túc 

cầu với các trẻ em trong làng. 

Sau những tháng đầu tiên của công tác thiện nguyện chúng 

tôi nhận ra những thay đổi nơi tâm thức của các bạn trẻ. 

Các trẻ em trở nên dạn dĩ hơn. Chúng tôi chào và bắt tay nhau khi gặp mặt ngoài đường. Các bạn trẻ 

cũng không ngần ngại hỏi cho biết về lục địa Châu Âu và xin chúng tôi giúp khi cần. Mối giao hảo của 

chúng tôi trở nên thân thiện hơn và các bạn trẻ cũng giải thích cho chúng tôi biết rõ hơn về tập quán 

phong tục của Cameroun. 

Điều gây cho chúng tôi niềm vui lớn lao đó là chứng kiến sự dễ thương và niềm hãnh diện của người dân 

Cameroun. Họ thật can đảm và luôn vui sống. Rồi chúng tôi trông thấy sự tiến bộ rõ ràng nơi các trẻ em 

và bạn trẻ mà chúng tôi dạy học và giúp đỡ. Công tác thiện nguyện đem lại cho chúng tôi một kinh 

nghiệm quý báu về cả hai phương diện nhân bản và thiêng liêng. 

Tiết nhịp sống được phân chia đồng đều giữa việc giúp đỡ các bạn trẻ và các buổi cầu nguyện đã mang 

lại cho chúng tôi một nếp sống quân bình và thật phong phú. Dĩ nhiên chúng tôi đặc biệt chú ý đến vấn 

đề nhân bản. Chúng tôi quan tâm giúp đỡ cách riêng những người cần được giúp đỡ. Chúng tôi có dịp 

tham dự một buổi thuyết trình về vấn đề nghèo đói. Một câu của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI như tóm 



tắt sứ mệnh của tín hữu 

Công Giáo: ”Giáo Hội là gia 

đình của THIÊN CHÚA 

trong thế giới. Trong gia 

đình này không ai phải 

đau khổ vì thiếu điều cần 

thiết” (Deus Caritas). 

Xuất ngoại là rời bỏ môi 

trường sinh sống thường 

nhật. Với các phương tiện 

truyền thông hạn hẹp nơi 

một đất nước phi châu 

nghèo, chúng tôi cảm 

nghiệm sự thiếu vắng của gia đình, người thân và bạn hữu. Sự kiện này khiến chúng tôi ý thức sâu xa về 

tầm quan trọng sinh tồn của mối quan hệ gia đình và xã hội. Chúng tôi cũng cảm nhận sự thay đổi lớn 

lao trong cách thức sống. Từ tính tình phóng túng tự do và theo chủ nghĩa cá nhân, chúng tôi phải khép 

mình vào một nếp sống cộng đoàn, phải tuân theo những quy luật chung và tôn trọng nếp sống của 

người khác. 

Rồi có sự khác biệt lớn lao giữa đôi bạn trẻ mới lập gia đình và đến làm việc tại Cameroun với các nữ tu 

thừa sai từng làm việc lâu năm và dày kinh nghiệm với nếp sống phi châu. Nói như thế để nhấn mạnh 

rằng không có chuyện đùa chơi với những ước muốn thất thường trong cuộc sống của những thiện 

nguyện viên người Âu làm việc nơi đại lục Phi Châu! Tuyệt đối không! Chúng tôi phải chấp nhận thức ăn 

địa phương và các giải trí hoàn toàn không có như đi xinê hoặc xem hát chẳng hạn. 6 tháng sống tại 

Cameroun đã dạy chúng tôi bài học về cách thức sống tình trạng nghèo khó nhưng đong đầy sự hiện 

diện của THIÊN CHÚA. Chúng tôi cảm nghiệm thế nào là niềm an bình sâu xa và đích thật. Để giúp chúng 

tôi can đảm đương đầu với khó khăn chỉ cần nhìn ra chung quanh để chứng kiến cái thực tại nghèo khổ 

mà các trẻ em và người dân Cameroun phải sống từng ngày. 

 

... ”THIÊN CHÚA dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì Đấng Tối 

Cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Người công bố dĩ vãng và tương lai và 

mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Không một ý nghĩ nào THIÊN CHÚA không thấu suốt, chẳng 

một lời nào là bí ẩn đối với Người. THIÊN CHÚA khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại, vì Người 

hằng có từ đời đời đến muôn muôn thưở, không cần thêm hay bớt điều gì và cũng chẳng cần ai làm 

cố vấn. Mọi công trình của THIÊN CHÚA kỳ diệu biết bao!” (Huấn Ca 42,18-22). 

 

(”Don Bosco Aujourd'hui”, Bulletin Salésien - Trimestriel - Juillet 2013, 134è Année, No 975, trang 16-17) 
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