
         TÌNH BẠN TRUNG TÍN LÀ HỒNG ÂN THIÊN CHÚA 
 

Từ 30 năm qua Olivier và Michel là đôi bạn thân. Họ quen nhau khi còn 

là hai kỹ sư trẻ độc thân. Giờ đây gánh nặng cuộc đời chồng chất trên 

vai, họ vẫn giữ nguyên những trận cười dòn dã, và nhất là một tình bạn 

chân thành và một Đức Tin kiên vững. 

 

Anh Olivier. Michel thuộc về một cộng đoàn mới, dấn thân mang Niềm 

Vui Đức Chúa GIÊSU KITÔ Phục Sinh đến cho môi trường làm việc và cả 

cho xã hội nữa: Rao giảng Tin Mừng ngoài đường phố và họp nhau cầu 

nguyện. 

 

Cùng tham gia các sinh hoạt tông đồ như Michel, tôi tức khắc được lôi 

cuốn bởi lòng nhiệt thành và con tim tươi trẻ của anh. Tình bạn và Đức 

Tin Công Giáo ngày qua ngày dệt thành mối liên hệ vững chắc. Chúng tôi ký thác và chia sẻ các thử thách của nhau. Michel luôn 

đứng cạnh tôi trong những giờ phút khó khăn và luôn mang đến cho tôi những trợ giúp hữu hiệu. 

 

Tôi quên nói là Michel bị điếc. Nhưng đối với tôi, trước tiên anh là một người bạn. Chứng điếc của anh có lẽ là suối nguồn niềm 

vui và an bình vây phủ chung quanh anh và mang lại cho tôi rất nhiều điều tốt lành. Tôi xin kể vài câu chuyện nho nhỏ nghe cho 

vui. Theo nhận xét của nhiều người thì tôi có lối phát âm không chỉnh. Vì thế khi nói chuyện với Michel tôi bị bó buộc phải phát 

âm thật rõ ràng và đứng trước mặt anh để anh có thể nhìn theo cái uốn éo của đôi môi tôi mà đoán hiểu điều tôi muốn nói! Thế 

nhưng nhiều khi nói riết một hồi mà anh vẫn không hiểu mô tê gì cả! Thế là chúng tôi được một trận cười thỏa thích. Hoặc đôi 

lúc đi cạnh anh, tôi quên bẵng nên thì thầm kể cho anh nghe nhiều chuyện. Cho đến một lúc anh phải nhắc: 

- Bạn đừng quên là tôi bị điếc! 

 

Vậy là tôi phải trở lại từ đầu! 

 

Nếu bạn hỏi tôi có một người bạn điếc có khó khăn lắm không thì tôi xin thưa: cái khó là tìm được một người bạn chân thành. 

Và khi có được rồi thì phải làm mọi cách để giữ bạn. Đối với tất cả chúng ta, một người bạn là một hồng ân Chúa ban để giúp 

chúng ta làm lại ngoại diện và cố gắng bảo tồn tình bạn. Chân thành tri ân Michel vì tình bạn chân thành anh dành cho tôi. 

 

Anh Michel. Khi còn là kỹ sư trẻ, hăng say muốn dâng hiến cuộc đời cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ ngay trong môi trường làm việc 

và cả bên ngoài, tôi may mắn gặp một bạn đồng nghiệp nói với tôi: 

- Tôi sẽ giới thiệu anh với những người giống như anh và chắc chắn anh sẽ yêu mến họ! 

 

Vào lúc ấy tôi nghĩ ngay đến những người bị điếc giống như tôi! Thế rồi khi gặp Olivier tôi hiểu rằng Đức Chúa GIÊSU KITÔ muốn 

chúng tôi yêu thương nhau và chăm sóc lẫn nhau! 

 

Tình bạn là muối ướp cuộc đời chúng ta bởi vì nó giúp chúng ta ra khỏi chính mình. Tình bạn làm cho chúng ta hiểu rằng chúng 

ta thật có giá trước mắt người khác và chúng ta cần đến tha nhân. Tình bạn thì sáng tạo, gan dạ và không nản chí bao giờ. 

Olivier hiểu ngay rằng chỉ cần một tờ giấy và một cây bút để thông truyền tư tưởng cho nhau thay vì uốn éo môi miệng vô ích! 

Rất thường khi chúng tôi hiểu nhau mà không cần nói nên lời. 

 

Tình bạn của Olivier giúp tôi ít nghĩ đến tật điếc của mình. Và mặc dầu chúng tôi phải trao đổi thường xuyên để tìm ra phương 

thức giải quyết các vấn đề, sự chú ý tột đỉnh của Olivier giúp tôi kiên trì trong công việc và trao hiến chính con người tôi. Nếu 

không có tình bạn này, chắc hẳn tôi đã bỏ rơi lý tưởng cuộc đời từ lâu. Cái cô đơn đến từ tật điếc, tôi đã chấp nhận. Đó là thánh 

giá tôi sẵn sàng vác. Nhưng tôi học biết yêu mến thánh giá nhờ bạn hữu, đặc biệt là nhờ Olivier. 

 

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa về bạn hữu. Xin Chúa cho chúng con gặp được những người bạn chân thành mang đến cho chúng 

con điều tốt lành và thôi thúc chúng con làm điều tốt lành. Xin Chúa gởi chúng con đến với những người cần đến sự chú ý và sự 



hiện diện của chúng con. 

 

... ”Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái. Ước chi có nhiều người sống hòa 

nhã với con; nhưng cố vấn cho con, thì trong muôn người chỉ nên chọn một. Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người 

ấy trước, nhưng đừng vội tin tưởng ngay. Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời, ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa .. Người 

bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng. Không gì đổi lấy 

được một người bạn trung thành, và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được. Người bạn trung thành là phương 

thuốc thoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ THIÊN CHÚA sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ THIÊN CHÚA thì điều 

khiển được tình bạn của mình, vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng như thế” (Huấn Ca 6,5-8 / 14-17). 

 

(”OMBRES & lumière”, Revue Chrétienne Des Personnes Malades Et Handicapées, De Leurs Familles Et Amis, No 185, Janvier-

Février 2012, trang 40-41) 
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