
MỤC SƯ ANH GIÁO TRỞ VỀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 

 

Đang là nhà giảng thuyết đại tài, vị linh hướng lỗi lạc của 

giáo hội Anh giáo ở Anh Quốc, mục sư Vernon Johnson bỗng 

từ bỏ tất cả để trở về với Giáo Hội Công Giáo Roma. Lý do 

huyền nhiệm nào thúc đẩy mục sư có quyết định táo bạo 

đó? Mời quý vị đọc câu chuyện sau đây. 

Một ngày cuối năm 1924, Cha Vernon Johnson - lúc bấy giờ là 

mục sư Anh giáo - đến điều khiển tuần phòng tại tu viện Anh 

giáo. Trớ trêu thay, nữ tu Anh giáo phụ trách đan viện lại có ý 

tưởng ngộ nghĩnh là trao cho mục sư giảng phòng một cuốn 

sách thiêng liêng để đọc. Đó là cuốn ”Truyện Một Tâm Hồn” 

của nữ tu dòng Kín Cát-Minh Têrêxa Hài Đồng GIÊSU (1873-

1897). Mục sư Vernon Johnson - vốn không ưa tất cả những gì 

dính dáng tới Roma - từ chối ngay: 

- Không! Cám ơn! Tôi không đọc! Sách bằng tiếng Pháp. Vã lại là của Giáo Hội Công Giáo Roma! 

Nữ tu Anh giáo nài nỉ: 

- Mục sư đừng có thành kiến! Hãy cầm lấy và đọc. Rồi mục sư sẽ yêu thích câu chuyện. 

Không ngờ mục sư Johnson khiêm tốn chấp nhận đề nghị. Mục sư mang sách về phòng và đọc. 

Sau này Cha Vernon Johnson kể lại với người bạn thân: 

- Hai chương đầu quả thực là dở. Tôi nhủ thầm: ”Đúng là chuyện lẩm-cẩm của bà thánh tí hon đạo đức 

rởm!” Nhưng rồi tôi tiếp tục đọc và lạ thay, gương mặt Chị thánh Têrêxa, bông hoa bé nhỏ của dòng Kín 

Cát-Minh Lisieux cứ dần dần xuất hiện, tươi vui và rạng rỡ. Tôi đọc một mạch cho đến trang cuối cùng .. 

Chị thánh Têrêxa Hài Đồng GIÊSU âu yếm ném xuống cho tôi bông hồng phép lạ đầu tiên! Tôi xúc động 

thực sự. Không ngờ một câu chuyện giản dị như thế lại có đủ sức mạnh lay chuyển cuộc đời mục sư Anh 

giáo của tôi! 

Sau đó trong vòng 5 năm trời, mục sư Johnson đã phải trải qua cuộc chiến đấu cam go: chọn lựa giữa 

Anh giáo và Công Giáo. Mục sư đau khổ tột bực. Trở về với Giáo Hội Công Giáo tức là giã từ tất cả: Anh 

giáo, sự nghiệp, bạn bè và hàng trăm ngàn tín hữu Anh giáo đang chờ đợi, tin tưởng nơi sự dẫn dắt chỉ 

dạy của mục sư. Nhưng rồi mục sư Johnson vượt thắng tất cả, nhờ sức mạnh của ơn thánh cũng như 

nhờ sự phù trợ của Chị thánh Têrêxa Hài Đồng GIÊSU. Bởi vì, Chị thánh cương quyết chinh phục cho 

bằng được vị mục sư Anh giáo lỗi lạc này! Quả là món nghề chuyên môn của Chị thánh: cầu nguyện và 

giúp đỡ các Linh Mục! Và Chị thánh Têrêxa Hài Đồng GIÊSU đã thành công. Chị đã chiến thắng! 



Năm 1933, mục sư Vernon Johnson thụ phong Linh Mục trong 

Giáo Hội Công Giáo. Cũng từ đây, gương mặt, cuộc đời và 

nhất là con đường thơ ấu của Chị thánh Têrêxa Hài Đồng 

GIÊSU trở thành kim chỉ nam dẫn đường cho chức vụ Linh 

Mục của Cha Vernon Johnson. 

5 năm sau ngày trở về với Giáo Hội Công Giáo, Cha thổ lộ tư 

tưởng về Chị thánh Têrêxa Hài Đồng GIÊSU: 

- Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU đạt đến mức độ yêu mến 

THIÊN CHÚA mà tôi chưa từng gặp thấy nơi người nào trước 

đó. Thánh nữ lại còn có ý niệm rõ rệt và tuyệt diệu về hy sinh 

và về đau khổ. Tình yêu chân thật gắn liền với việc chấp nhận 

Thánh Giá, chấp nhận khổ đau! 

Cha Vernon Johnson qua đời năm 1969, hưởng thọ 90 tuổi. 

Thời gian 36 năm trong chức vụ Linh Mục của Giáo Hội Công 

Giáo Roma đem lại cho Cha niềm vui và an bình vô tận. Trong những ngày cuối đời, Cha liên lĩ lần hạt 

Mân Côi. Cha tìm thấy sức mạnh và niềm an ủi nơi Mẹ THIÊN CHÚA, qua việc sùng kính đơn sơ này. 

... ”Chúa CHA đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong 

Tình Yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong Tình Yêu của Thầy, 

như Thầy đã giữ các điều răn của CHA Thầy và ở lại trong Tình Yêu của Người. Các điều ấy, Thầy đã 

nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn 

vẹn” (Gioan 15,9-11). 

 (”Le Christ au monde”, n.5+6/1987, trang 317-324) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


