
LÒNG CHÚA TÍN TRUNG LÀ KHIÊN CHE THUẪN ĐỠ! 

 

... Bà Hoàng là phụ nữ Công Giáo người Việt sống tị 

nạn tại một thành phố thuộc giáo phận Lille ở miền 

Bắc nước Pháp. Đối với bà, nền giáo dục gia đình và 

niềm tin nơi THIÊN CHÚA là những hành trang quý 

báu nhất trong cuộc đời. Chính sức mạnh nội tâm đã 

giúp bà thắng vượt các khó khăn thử thách hầu có thể 

sống vui tươi và biết chia sẻ với mọi người sống chung 

quanh. Xin nhường lời cho bà Hoàng. 

Tôi rời cha mẹ năm 16 tuổi sau thời chiến tranh tại 

Việt Nam. Tôi đến tị nạn tại Pháp năm 18 tuổi sau thời 

gian chuyển tiếp bên nước Na-Uy. Hai em trai đến 

đoàn tụ với tôi hai năm sau. Chúng tôi sống trong một 

căn hộ có ba phòng. Tôi làm việc còn hai em trai tiếp 

tục việc học. Sau đó tôi lập gia đình với một người Việt 

Nam sống tại Pháp và chúng tôi có một đứa con gái. 

Suốt thời gian lưu đày tị nạn này có hai sức mạnh nội 

tâm cho phép tôi thắng vượt mọi khó khăn thử thách. 

Đó là nền giáo dục của cha mẹ tôi và niềm tin tưởng 

nơi THIÊN CHÚA. 

Tôi thuộc về một gia đình Công Giáo đông anh chị em. 

Ngay từ thơ ấu, cha mẹ đã dạy chúng tôi biết chia sẻ và kính trọng lẫn nhau. Trước đó, trong một thời 

gian dài tôi cứ tưởng tượng ước chi mình là con gái độc nhất để một mình được hưởng tất cả. Phải rất 

lâu sau đó tôi mới hiểu được rằng: niềm ước mơ ấy chỉ có thể đến từ một đứa con gái ích kỷ, chỉ muốn 

vơ vét tất cả cho riêng mình! Rất may sau đó tôi không còn dại dột mơ tưởng như vậy nữa. Bởi vì tôi 

hiểu rõ lòng kính trọng người thân cận dạy chúng ta biết sống khiêm tốn. Chính nhờ nền giáo dục của 

cha mẹ mà tôi có thể vượt lên trên các nhiêu-khê của cuộc sống. Tôi học được cách thức phải chấp nhận 

mọi may rủi bấp bênh của cuộc đời. 

Song Thân đã truyền đạt cho tôi niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. 

Các vị đánh thức tôi dậy vào lúc 5 giờ sáng để đi tham dự Thánh Lễ. Vào cái thời kỳ thơ trẻ ham ngủ ấy 

tôi đã dại dột mơ ước phải chi mình là người ngoại đạo để khỏi phải thức dậy quá sớm để đi lễ! Nhưng 

sau đó, rất lâu sau đó, tôi được hồng phúc cảm nghiệm rằng: Chính sự hiện diện của THIÊN CHÚA trong 

cuộc đời đã trao ban cho tôi sức mạnh nội tâm giúp tôi đương đầu với các khó khăn, các nghịch cảnh 

trong cuộc sống. Và lòng tôi tràn ngập niềm tri ân thảo hiếu đối với Cha Mẹ cũng như trìu mến dâng lời 

cảm tạ THIÊN CHÚA đã cho tôi có được bậc sinh thành hiền đức là những tín hữu Công Giáo sống đạo 

chân thành. 



Cầu nguyện tức là tin nơi sự hiện diện thân thương của THIÊN CHÚA, Đấng đã dựng nên chúng ta. Khi 

thành công, đạt kết quả, chúng ta không bao giờ quên cám ơn Chúa. Rồi khi gặp rủi ro hoặc bị thất bại, 

chúng ta lại cầu xin Chúa ban sức mạnh và can đảm để có thể tiếp tục chiến đấu, không thất vọng nản 

chí. Tôi luôn luôn xác tín rằng khi chúng ta xin một điều gì với THIÊN CHÚA thì Người chỉ ban điều ấy nếu 

chúng ta biết hợp tác với Người. Mặc dầu tôi chỉ có một cuộc sống đơn sơ đạm bạc, tôi vẫn luôn luôn 

cảm thấy hãnh diện về cuộc sống của mình và hài lòng về những gì tôi đã làm được trong cuộc đời. Tôi 

hưởng nếm và tri ân cả những hạnh phúc xem ra nhỏ bé nhất. Và niềm tri ân lớn lao nhất của tôi dành 

cho Song Thân vì đã dưỡng dục tôi trong Đức Tin Công Giáo. Và dĩ nhiên trước hết và trên hết, tôi cảm tạ 

THIÊN CHÚA vì luôn đồng hành với tôi. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho tôi trí thông minh để nhận biết và 

yêu mến 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)). 
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