
ĐỨC TIN LÀ SUỐI NGUỒN CÁC NIỀM VUI LỚN LAO! 

 

Chứng từ Đức Tin của các giáo dân thuộc Tổng Giáo Phận 

Lyon ở miền Nam nước Pháp. 

... Bà Marine de Linage: ”Tin nơi THIÊN CHÚA, tin nơi 

những người kém may mắn”. 

Mỗi cuộc đời con người là một câu chuyện thánh. Con 

người được dựng nên giống hình ảnh THIÊN CHÚA. Chính 

vì tin rằng THIÊN CHÚA yêu thương mỗi người theo cách 

thức độc nhất vô nhị và muốn cho con người có Sự Sống 

mà tôi đã quyết định thành lập hãng Prestal. Hãng Prestal 

chuyên thầu nấu các bữa ăn và giao thức ăn, với mục đích 

tái trao tặng một cơ may cho những người rời xa công ăn 

việc làm và đời sống xã hội. Hãng Prestal nấu và giao 

những món ăn tuyệt ngon nhờ các nhân viên là những 

người kém may mắn hoặc gặp khó khăn nhưng được 

chúng tôi đề nghị ký hợp đồng làm việc với chúng tôi. 

Mỗi ngày qua tôi chứng kiến những công trình kz diệu 

trong mối giao hảo và trong con tim của từng người .. 

Những người thợ được chúng tôi trả lương sòng phẳng đã 

từ từ lấy lại niềm tự tin. Họ hưởng nếm trở lại niềm vui sống và dần dần tìm được mức quân bình để tái 

lập cuộc đời. Họ tiến bước trên con đường hướng về tương lai với một việc làm vững chắc, chỉ đơn giản 

là nhờ chúng tôi đặt trọn lòng tin tưởng nơi họ. 

Đúng thật là một mầu nhiệm trong đó tôi thấy rõ Chúa Thánh Linh hoạt động! Điều này thay đổi toàn 

vẹn { nghĩa sinh hoạt nghề nghiệp của tôi và tạo cho tôi niềm vui được thông phần - trong mức độ thật 

nhỏ bé khiêm tốn - vào Sứ Mệnh của Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong công trình cứu độ thế giới của Người. 

... Ông Paul Martin giám đốc xí nghiệp: ”THIÊN CHÚA hay tiền bạc: phải chọn lựa”. 

Dâng cúng đối với tôi hình như trở thành cần thiết trong thời kz mắc đủ thứ khủng hoảng: xã hội, kinh tế 

và tôn giáo. Thời kz mà con người dễ bị cám dỗ thu hẹp vào chính mình và chỉ lo toan các lợi lộc tức 

khắc của riêng mình. Suy tư về quan hệ của tôi với tiền bạc trở thành vấn đề cá nhân, một con đường 

Đức Tin, một hành trình thiêng liêng. Đây là nơi chốn của cuộc hoán cải thực sự, bởi vì tôi thực hành 

nghiêm chỉnh lời Đức Chúa GIÊSU phán: ”Không thể phục vụ vừa THIÊN CHÚA vừa tiền bạc”. Tôi muốn 

tham gia cách gián tiếp vào công trình hoàn thành sứ mệnh của Giáo Hội: loan báo Lời Chúa, cử hành các 

Bí Tích và phục vụ các người nghèo nhất. 



Thêm vào đó tôi bị thu hút bởi dự án của Quỹ Saint-

Irénée khuyến khích và nâng đỡ các sáng kiến do giáo 

phận Lyon đề ra trong lãnh vực bác ái, văn hóa, giáo dục 

và tôi quyết định tham gia bằng cách dành ra một ít thời 

giờ cũng như đóng góp một ít phương tiện. 

Sở dĩ hôm nay tôi có thể làm như vậy chính là vì cá nhân 

tôi may mắn thành công trên bình diện vật chất và tôi 

thiển nghĩ bổn phận của tôi là phải trả lại những gì tôi 

nhận xuyên qua những gì tôi kiếm được nhờ công ăn việc 

làm của tôi. 

... Ông Gabriel Marghieri: ”Xin Chúa làm ơn tỏ lộ sự hiện 

hữu!” Ông phụ trách đánh đàn đại phong cầm cho đền 

thánh Saint-Bonaventure. 

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chối bỏ THIÊN CHÚA 

vốn là trung tâm nền giáo dục của tôi. Nhưng tôi thèm 

muốn cuộc sống của các tín hữu có Đức Tin vững chắc 

không lay chuyển. Một nghi ngờ ”tích cực” làm choáng 

váng trước cái khoảng trống có thể, khiến cho cánh cửa 

mở rộng cho Niềm Hy Vọng, thân thưa cùng THIÊN CHÚA: 

- Xin làm ơn tỏ lộ sự hiện hữu của Ngài! 

Âm nhạc phải chăng là cách thức biểu lộ của Đức Tin? Đã có không biết bao nhiêu công trình nghệ thuật 

như muốn đưa chúng ta đến gần THIÊN CHÚA! Nghệ thuật trước tiên là dấu chỉ của những gì tốt đẹp 

nhất nơi con người: niềm ước nguyện hướng tới siêu việt. Nếu nghệ sĩ có tài năng xuất chúng, vấn nạn 

được đặt ra là thiên tài này đến từ đâu và nó muốn mặc khải điều gì? Với tư cách là người đánh đàn đại 

phong cầm trong Thánh Lễ, tôi thường tưởng tượng rằng mỗi tín hữu hiện diện trong nhà thờ tiếp nhận 

tiếng đàn của tôi tùy theo mức độ nhạy cảm của từng người. Tôi có bổn phận tạo bầu khí thuận lợi cho 

việc cầu nguyện. Cũng nên có nhạc đệm êm dịu cho các buổi cử hành thay đổi theo Mùa Phụng Vụ. Đàn 

đại phong cầm - trong mức độ có thể - cần phải diễn tả THIÊN CHÚA cho con người, cũng như nói với 

THIÊN CHÚA về con người. 

Vẻ đẹp mở rộng lòng con người. Nét đẹp giúp con người chiêm ngắm và đặt con người trên con đường 

tiến đến THIÊN CHÚA. 

... Bà Valérie Belin giáo dân được đề cử làm việc tông đồ tại giáo xứ Bron. 



Tôi tin sâu xa rằng Đức Chúa GIÊSU KITÔ sống động nơi mỗi 

người. Chúa đến gặp gỡ chúng ta trong những biến cố nhỏ 

nhặt của cuộc sống thường ngày cũng như trong những thời 

điểm lớn lao của cuộc đời chúng ta và Người kêu gọi chúng ta 

bước theo Người. Chính chúng ta phải nhận ra Người như là 

Chúa của chúng ta, dành cho Người một chỗ đứng trung tâm 

trong cuộc đời chúng ta và tìm ra cách thức riêng tư để đáp lại 

tiếng gọi của Người. 

Sự Sống tôi nhận khi lãnh bí tích Rửa Tội và Thêm Sức - cũng 

như tiếp tục nhận vào mỗi Thánh Lễ - vừa là món quà, lương 

thực và được sai đi thi hành sứ mệnh. Chính từ đó mà tôi cố 

gắng đáp lại bằng cách dấn thân phục vụ các gia đình ủy thác 

cho tôi qua việc dạy giáo l{. Tôi đơn sơ tiếp nhận các thắc mắc 

của họ, cùng tiến bước với họ trong hành trình khám phá Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ, cống hiến cho họ những giây phút sống tốt 

đẹp qua các buổi gặp gỡ trao đổi và qua các buổi cử hành. Tất 

cả những điều ấy tôi thực hiện với mục đích giúp các trẻ em - 

nhưng nhất là giúp các bậc phụ huynh - khám phá ra rằng Đức 

Tin phải được vun trồng chăm sóc. Đức Tin là suối nguồn các 

niềm vui lớn lao của chúng ta. 

Như thế, chính Đức Tin của riêng tôi cũng được tăng trưởng và 

củng cố. 

 

... ”Tôi quz gối trước mặt CHÚA CHA là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin CHÚA 

CHA, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh mẽ 

nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được vững vàng. Xin cho anh chị em, 

nhờ lòng tin, được Đức Chúa KITÔ ngự trong tâm hồn; xin cho anh chị em được bén rễ sâu và xây 

dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước 

dài rộng cao sâu, và nhận biết Tình Yêu của Đức Chúa KITÔ, là Tình Yêu vượt quá sự hiểu biết. Như 

vậy anh chị em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của THIÊN CHÚA. Xin tôn vinh Đấng có thể dùng 

quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ 

tới. Xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến muôn thưở muôn đời. 

Amen” (Êphêsô 3,14-20). 

 

(”EGLISE A LYON”, La Magazine De L'Actualité Diocésaine, No 7, Juillet-Aout 2013, trang 20-25) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


