
TIN VÀ CẦU NGUYỆN TRONG ĐỜI SỐNG 

 

Dịp Đại Hội Thể Thao tháng 9 năm 1992 tại Montréal 

(Canada) các khán giả thật ngạc nhiên trước thái độ tôn 

giáo của ông Dennis Martinez, lực sĩ nổi tiếng môn dã cầu. 

Trước khi dùng toàn sức lực cùng tài nghệ để ném cao quả 

banh, ông đứng im lặng cầu nguyện trong giây lát. 

Bị lôi cuốn bởi chứng tá ”anh hùng”, ông Jean Beaudoin đã 

tìm đến phỏng vấn vị lực sĩ Công Giáo, dám công khai bày tỏ 

Đức Tin Kitô ngay giữa sân thể thao. Ông Dennis Martinez 

đơn sơ nói lên mối liên hệ chặt chẽ giữa Đức Tin và cuộc đời 

lực sĩ như sau. 

Trước mỗi khi ném banh, tôi luôn luôn cầu nguyện, xin 

THIÊN CHÚA ban cho tôi sức mạnh, can đảm và sự tập trung, 

để ném cho trúng đích. Tôi nhớ lời một Linh Mục nói với tôi: 

- Không nên chờ phép lạ, nhưng trước tiên, phải tận lực làm 

trọn bổn phận của mình, rồi kêu xin THIÊN CHÚA trợ giúp. 

Tuy nhiên, không phải tôi chỉ cầu nguyện vào những lúc nghiêm trọng, để xin cho công việc được có kết 

quả, nhưng tôi luôn giữ mối liên hệ với Chúa trong ngày. Đối với tôi, một ngày sống tốt đẹp là một ngày 

sống với Chúa. Tôi cầu xin Chúa cho tôi luôn giữ mối quan hệ với Ngài, xin Chúa cho tôi sống hạnh phúc 

và biết quý chuộng cuộc sống. 

Trong tuổi trẻ, đã có lần tôi rơi vào chứng nghiện rượu. Ý thức tật xấu trầm trọng của mình, tôi nài van 

Chúa ban sức mạnh cho tôi thoát ra khỏi tật xấu ấy. Và để được THIÊN CHÚA thương trợ giúp, tôi hứa 

với Chúa là mỗi ngày tôi sẽ lần trọn một tràng chuỗi Mân Côi, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Tôi cũng 

tham dự Thánh Lễ gần như hàng ngày, để kín múc sự trợ giúp vô biên của THIÊN CHÚA. Và nhờ ơn Chúa, 

tôi đã thoát khỏi tật nghiện rượu. Từ đó, tôi đặt THIÊN CHÚA lên hàng đầu. Chính Ngài mới là Chủ Tể 

cuộc đời tôi và của gia đình tôi. 

Khi còn nhỏ, cha mẹ tôi luôn luôn dạy và nhắc tôi nhớ rằng: 

- Để trở thành người tốt, người tử tế thì phải cầu nguyện cùng Chúa và xin Chúa ban ơn thì mới có thể 

sống đàng hoàng! 

Cha mẹ tôi nghèo tiền của nhưng để lại cho tôi một gia sản thiêng liêng quý báu: lòng tin tưởng vững 

chắc nơi sự trợ giúp của THIÊN CHÚA. 

Giờ đây tôi đã lập gia đình, có 4 con và trở thành một lực sĩ nổi tiếng, giàu có. Nhưng đối với tôi, tất cả 

những gì tôi có, tôi đều xem là hồng ân, là phúc lành của THIÊN CHÚA. Do đó, tôi dành một phần của cải 



để phân chia cho người khác, những anh chị em đang sống 

trong cảnh túng thiếu. Tôi nghĩ rằng THIÊN CHÚA dùng 

chính con người để trợ giúp con người. 

Theo gương Cha Mẹ, tôi nói với các con tôi: 

- Đức Tin nơi THIÊN CHÚA là phương thế duy nhất giúp 

con người sống hạnh phúc, biết quý chuộng sự sống và trở 

thành người tử tế. Phải luôn luôn nhớ đến sự hiện diện 

của THIÊN CHÚA trong cuộc đời, ngay cả trong lúc phải đối 

diện với những khó khăn, những thử thách và những cám 

dỗ của cuộc đời. 

Tôi là người từng kinh nghiệm thế nào là nghiện ngập rượu 

chè, giờ đây tôi muốn nói với các bạn trẻ, đặc biệt những 

bạn trẻ bị rơi vào vòng nô lệ của ma túy rằng: 

- Rượu chè, ma túy và các tật xấu khác trong lãnh vực này 

là những tật xấu đến từ ma quỷ. Chính ma quỷ gây nên các 

vấn đề này để con người xa lìa, bỏ quên THIÊN CHÚA. Tôi kinh nghiệm rõ ràng như thế. Ngày tôi bị 

nghiện rượu, tôi không ngừng tách lìa khỏi THIÊN CHÚA. Và cứ mỗi khi tôi tìm cách cầu nguyện, thì 

không thể nào cầm trí cầu nguyện được! 

Khi suy gẫm về cuộc đời của Đức Chúa GIÊSU, điều đánh động lòng tôi nhất chính là thái độ của THIÊN 

CHÚA CHA. Trong tư cách là một người cha có 4 đứa con, tôi hiểu được phần nào sự hy sinh vô bờ của 

THIÊN CHÚA CHA khi trao hiến Con Một làm hy lễ chuộc tội cho toàn thế giới. Ở vào địa vị tôi, hẳn là tôi 

không trao con riêng mình để chịu chết, dầu là để cứu chuộc hết mọi người! Thế nhưng THIÊN CHÚA 

CHA đã làm. Và đây chính là điều gây xúc động và đặt nền tảng cho Đức Tin của tôi: Tin vào THIÊN CHÚA 

là CHA Nhân Từ và luôn hiện diện trong cuộc đời tôi. 

... ”Anh chị em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh chị em, như sư tử gầm thét, 

rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh chị em hãy đứng vững trong Đức Tin mà chống cự, vì biết rằng toàn 

thể anh chị em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. THIÊN CHÚA là nguồn mọi 

ân sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ. Phần anh chị em là những kẻ phải chịu đau khổ ít lâu, chính THIÊN CHÚA sẽ cho anh chị em 

được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính dâng THIÊN CHÚA vinh quang và uy 

quyền đến muôn thưở muôn đời. Amen” (Thư thứ nhất Thánh Phêrô 5,8-11). 

(”Je Crois”, Juillet-Aout/1993, trang 12-15) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 


