
THIÊN CHÚA Sai Tôi Đi Loan Báo Tin Mừng Cho Kẻ 

Nghèo Hèn 

 

Tại số 4 đường La Bassée ở thành phố 

Lille, miền Bắc nước Pháp, có Tu Viện 

Các Cha Assomptionnistes - Đức Mẹ 

Lên Trời. Nơi Tu Viện, các Linh Mục 

dành riêng một căn phòng để tiếp đón 

những người lang thang không nhà 

không cửa hoặc những kẻ cùng đinh bị 

xã hội khinh chê ruồng bỏ. Phụ trách 

việc tiếp đón là Cha Arthur. 

 Với mái tóc bạc phơ, dáng người dong-

dỏng cao cộng thêm bước đi vững chắc 

và cái nhìn thăm-thẳm như muốn xuyên 

thấu ruột gan, Cha Arthur tươi cười đón tiếp mọi người. Buổi sáng hôm ấy có anh Benoit, một 

người vô gia cư. 

 

 Vốn quen dành nhiều giờ cầu nguyện nơi các thánh đường, bây giờ anh được đón tiếp vào đây 

để chia sẻ nếp sống cộng đoàn với khoảng 10 người. Ngoài anh Benoit có thêm anh Serge, từng 

sống lang thang vĩa hè đường phố. Anh Serge có một quá khứ đau buồn. Anh từng vào tù ra 

khám và có cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhưng trong tất cả các biến cố đau thương ấy, anh thành thật 

công nhận: 

 - THIÊN CHÚA luôn luôn giúp đỡ hộ trì tôi! Nhiều người thường xem những kẻ lang thang là 

giẻ rách là đồ phế thải. Người khác xem chúng tôi như không hiện hữu. Trong khi chúng tôi 

không ao ước và đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần một câu thăm hỏi hoặc một lời chào thân ái cũng đủ 

làm chúng tôi cảm động lắm lắm! 

 

 Chính vì muốn đáp trả ước nguyện tuy nhỏ bé nhưng thâm sâu ấy của người nghèo, người yếu 

thế, kẻ bị xã hội ruồng rẫy mà Cha Arthur khai trương văn phòng tiếp đón. Lý do đơn sơ là vì 

Cha từng cảm nghiệm trong thịt xương thế nào là đau khổ. 

 

 Cha Arthur chào đời trong một gia đình Công Giáo không sống đạo. Ngay lúc 18 tháng bé 

Arthur đã bị mất một chân. Trong tuổi thơ bé đã nếm mùi đau khổ vì cha mẹ ly dị. Chưa hết. Vì 

Mẹ quá nghèo không đủ sức nuôi con nên bé Arthur được ủy thác cho người khác chăm sóc. 



 Cha Arthur giải thích: 

 - Một khi trải qua những kinh nghiệm đau thương thì người ta trở nên nhạy cảm hơn đối với đau 

thương tha nhân. Bị cuộc đời hất hủi, giờ đây tôi có thể mở rộng vòng tay đón tiếp bất cứ ai cần 

giúp đỡ. Ngay cả khi họ không mở lời hỏi xin và tôi cũng không đòi hỏi gì nơi họ, thì tôi đã có 

thể đoán biết nhu cầu thầm kín nhất của họ và tìm cách đáp ứng. Thế thôi! 

 - Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ làm cho tôi hiểu tôi phải sống giữa lòng thế giới, không phải 

như một vị thánh - tách lìa khỏi mọi vướng mắc và quan hệ nhân bản - nhưng như một con người 

sống giữa anh chị em mình; một con người dám dùng lời nói, hành động và cử chỉ thân thiện để 

tiếp xúc với anh chị em đồng loại; một con người được Tình Yêu THIÊN CHÚA soi sáng và 

hướng dẫn. 

 

 Ngoài ra ba lần mỗi tuần, Cha Arthur còn thường trực tại nhà thờ Saint-Benoit-Labre ở ngoại ô 

thành phố Lille. Nơi đây, Cha Arthur tiếp đón tất cả những ai cần một chút hơi ấm tình người, 

chút tiền của để giải quyết tạm thời một khó khăn. Cha cùng với họ uống ly càphê, rồi cùng cầu 

nguyện chung hoặc vào nhà nguyện viếng Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đôi khi Cha 

cho họ chút tiền, nói lời khuyến khích an ủi hoặc giúp giải quyết một vấn đề nan giải. Khi cần, 

Cha cũng hướng dẫn những người lang thang không nhà không cửa tìm đến những chỗ trú ngụ 

vững chắc hơn thay vì ngủ giữa trời. 

 Nhưng trước hết và trên hết, Cha Arthur cống hiến cho người nghèo, người yếu thế, kẻ sống 

lang thang, người gặp khó khăn trong cuộc đời, tâm tình Cha lắng nghe họ giải bày tâm sự. Cha 

nhận xét: 

 - Rất thường khi chỉ cần một chút chú ý quan tâm cũng đủ giúp một người gặp khốn khó có thể 

can đảm đứng dậy để vươn lên trong cuộc đời. Con người chỉ khao khát cử chỉ trìu mến và tình 

yêu thương. Do đó, chúng ta trao tặng trước hết cho anh chị em bất hạnh lòng dạt dào thương 

mến của chúng ta. Chúng ta phải trở nên hình ảnh sống động của Tình Yêu THIÊN CHÚA và 

nhất là, hình ảnh THIÊN CHÚA là CHA. Ngài yêu thương hết mọi người không trừ ai. 

 

 ... ”Thần khí của THIÊN CHÚA ngự trên tôi vì THIÊN CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, 

sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố 

lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm 

hồng ân của THIÊN CHÚA. Ngài sai tôi đi an ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc 

than ở Sion tấm khăn đại lễ thay tro bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo ngày hội 

thay tâm thần sầu não. Người ta sẽ gọi họ là cây thánh rừng thiêng, là vườn cây THIÊN 

CHÚA trồng để làm cho Ngài được vinh hiển” (Isaia 61,1-3). 

 (”PRIER”, l'aventure spirituelle, n.301, Mai/2008, trang 26-27) 

 Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


