
LẠY THIÊN CHÚA, CON TIN TƯỞNG VÀO NGÀI! 

 

... Sống Đức Tin trong hoàn cảnh đau thương 

ly dị tái hôn của bà Béatrice 51 tuổi. Bà là tín 

hữu Công Giáo thuộc giáo phận Versailles cách 

thủ đô Paris của nước Pháp 16 cây số. Xin 

nhường lời cho bà. 

 

Cuộc ly dị vào năm 30 tuổi đã đẩy tôi vào nếp 

sống đơn côi với 2 đứa con còn nhỏ. Đúng là 

cơn sóng thần! Một đại họa! Trong cơn thử 

thách, Đức Tin của tôi trước đó thường sống vì 

thói quen nay bị vỡ tung từng mảnh! Cùng với 

cái khốc liệt của cảnh chia lìa lại cộng thêm sức 

nặng của những ánh mắt soi mói nơi cộng 

đoàn giáo xứ. Tôi chờ mong nhận được cảm 

thông thì trái lại phải gánh chịu cái phê phán 

nghiêm khắc. Thế là tôi đùng đùng nổi loạn. Tôi dẹp hết mọi chuyện sống đạo. Tôi cắt đứt hẳn việc đi 

nhà thờ nhà thánh. 

Thật ra trong nội tâm tôi vẫn luôn luôn tiềm ẩn cái đà hướng đến THIÊN CHÚA, không bao giờ lìa tôi kể 

từ thời thơ ấu, tôi chỉ bỏ quên nó dưới chiếc khăn tay mà thôi. Thế nhưng chính ngọn lửa Đức Tin leo lét 

này đã cứu sống tôi! THIÊN CHÚA biết rõ niềm tin của tôi. Ngài đến tìm tôi tại nơi tôi đang sống trong 

hoàn cảnh bi thương của tôi. Tôi đã để hé cánh cửa bị rỉ sét của trái tim tôi. Và khi THIÊN CHÚA nhận 

thấy tôi buông khí giới đầu hàng, Ngài tức khắc ngự vào. Tôi vẫn còn cảm nghiệm cái rúng động vì được 

THIÊN CHÚA nắm chặt. 

Thế là tôi hiểu rằng THIÊN CHÚA yêu thương tôi trong chính thực tại cuộc đời tôi, chỉ cần tôi chấp nhận 

đặt bàn tay tôi trong Bàn Tay Chúa là đủ để tôi có sức mạnh lội suối băng rừng trèo núi! Tôi liền hăng hái 

lên đường vì biết rõ từ đây tôi sẽ làm việc cho ai và làm việc với lý do nào. Các chọn lựa nghề nghiệp, các 

dấn thân trong các đoàn thể để phục vụ xã hội đã hoàn toàn được THIÊN CHÚA hướng dẫn. Tôi khiêm 

tốn cầu nguyện rằng: 

- Lạy Chúa, trong cái yếu đuối và trong tội lỗi của con, xin làm cho con được chiếu sáng vì Chúa. 

Sau cùng tôi trở lại với việc sống đạo. Tôi thường xuyên đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Nhưng vào mỗi 

Thánh Lễ niềm đau lại đối kháng với ơn thánh. Sống đức tin trong hoàn cảnh của người ly dị tái hôn 

không được phép rước lễ và lãnh bí tích Giải Tội thì thật là đau thương không bút mực nào tả hết! 

Nhưng THIÊN CHÚA mang đến cho tôi nhiều niềm an ủi lớn lao. Tôi sống bí tích Thánh Thể như niềm 



hiệp thông thiêng liêng, chỉ thiếu 

việc được thực sự rước Mình 

Thánh Chúa. Tôi nhận thấy rõ 

ràng là THIÊN CHÚA đang có mặt 

trong Giáo Hội của Ngài. 

Với 2 đứa con thường ngỡ ngàng 

khi chúng để lại tôi một mình nơi 

ghế quz còn chúng thì lên rước lễ 

tôi liền giải thích cho chúng hiểu 

rằng: 

- Mẹ phải vâng lời vì mẹ là tín hữu 

Công Giáo ly dị tái hôn. 

Cuộc ly dị của tôi làm tôi vi phạm 

luật của Giáo Hội. Nhưng cũng 

chính trong thử thách này mà tôi gặp được THIÊN CHÚA. 

Người đàn ông mà tôi yêu thương và tái hôn luôn đồng hành với tôi trên quãng đường khó khăn này. 

Tay trong tay chúng tôi cùng nhau tiến bước trong Đức Tin dưới sự hướng dẫn trợ giúp của các Linh 

Mục. Chính trên con đường bất toàn này mà THIÊN CHÚA gặp và trông thấy tôi can đảm tiến bước, mỗi 

ngày một điềm tĩnh và thanh thản hơn. Tạ ơn 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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