
XIN THIÊN CHÚA CHO CHÚNG TA ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC BÌNH AN!  

 

 
... Chứng từ của ông Thibault Levivier 49 tuổi, tín hữu Công Giáo Pháp 
sống tại thành phố Ermenonville ở miền Bắc nước Pháp. 
 
Nếu vào thời kỳ ấy, người ta nói với tôi là tôi sẽ trở thành thợ mộc, hẳn tôi 
không thể nào tin được. 
 
Thật thế, vào thời kỳ ấy, tôi có con đường sự nghiệp tuyệt vời trong một trong 

nhóm lớn của công ty Pháp. Nơi tôi làm việc ở cách xa nhà và tôi miệt mài làm 
việc, làm việc. Có lẽ quá miệt mài làm việc nữa là đàng khác! 
 
Chúa Nhật, tôi dùng trọn ngày để nghỉ ngơi lấy lại sức cho cả tuần lễ. Tôi nhốt 

mình trong một tiết nhịp sống kinh hoàng của âm phủ! Tôi tuyệt đối bịt tai 
trước mọi lời nài nỉ của hiền thê nhắc tôi phải trở về với lý trí. Hai đứa con trai 

đầu của chúng tôi - 4 và 6 tuổi - phải bắt đầu thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng để có thể dùng điểm tâm 

với tôi! Chúng nó nhăn nhó méo mó nói với tôi: ”Ba à, chúng con không thích chút nào hết khi Ba quá 
miệt mài làm việc” .. Chúng rất ao ước tôi dành nhiều thời giờ hơn để sống và chơi với chúng. 
 
Vậy mà trước đó, vợ chồng tôi vô cùng khổ sở, vì không có con cái. Lấy nhau sau một thời gian mà 
vẫn chưa có mụn con nào! Các bác sĩ nói có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ sinh được con cái. Thế rồi 
sau nhiều năm khẩn nài THIÊN CHÚA, lời kêu xin của chúng tôi đã được THIÊN CHÚA chấp nhận. 

Trong vòng 6 năm chúng tôi cho ra chào đời 5 đứa con! 
 
Sau đó thì tôi trải qua thời kỳ căng thẳng nghề nghiệp. Tôi kiệt sức cả thể xác lẫn tâm linh. Tôi như 
người bước đi trong một đường hầm tối đen và không thể nào tìm thấy lối ra. Sau nhiều tháng sống 
trong kinh hoàng như thế, tôi liền quy hướng về THIÊN CHÚA. Tôi ngước mắt van xin Trời Cao cứu 
giúp! Trong vòng 3 ngày, ánh sáng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Sau đó tôi có thể rời khỏi sở làm việc 
với các điều kiện thật tốt đẹp. 

 
Thế nhưng câu chuyện cuộc đời tôi chưa dừng lại nơi đây. Tôi xác tín rằng THIÊN CHÚA mời gọi tôi 
sống một thời kỳ tái lập nội tâm và an bình. Tôi từ chối nhượng bộ các áp lực xung quanh và bắt đầu 
một công việc mới. Thế là tôi nhận được ơn cảm thấy cách sâu xa rằng tôi là con dấu yêu của THIÊN 
CHÚA là CHA. Tôi cảm nghiệm mình nhận được nhân cách của một người nào đó .. Niềm xác thực này 
ban cho tôi tự do mà tôi đang cần để có thể làm một cuộc kiểm chứng đích thật cuộc đời tôi và nhất 
là, tự đặt mình trong trạng thái lắng nghe tiếng Chúa. 

 
Thời kỳ này kéo dài trong vòng hai năm và đã thực sự làm đảo lộn cuộc đời tôi. Vào cuối tiến trình 
này, tôi thành lập một xưởng mộc và hiện tại xưởng có 7 người thợ. Nhưng để đi tới chỗ thành hình 
xưởng mộc, tôi đã phải làm bản tổng kê các khả năng chuyên nghiệp và cân nhắc kỹ lưỡng các lý do 
thôi thúc tôi quyết định. Cùng lúc ấy tôi cũng nhận ra rằng các người thân yêu của tôi cũng lao mình 
vào các cuộc phiêu lưu giống y như tôi. Nhưng nhất là tôi cảm nhận THIÊN CHÚA mời gọi tôi trở thành 

kẻ hợp tác với Người khi tôi thành hình cái xưởng mộc. 
 

Với công việc mới, thời khóa biểu làm việc của tôi hợp lý hơn, có thể chấp nhận được. Nó cho phép tôi 
dành chỗ đứng ưu tiên cho hiền thê và các con tôi. Tôi có nhiều giờ hơn cho các sinh hoạt chung của 
gia đình. Sau cùng tôi cũng đi đến chỗ thành lập - cách đây 9 năm - một hội mang tên ”Cha và Con” 
có mục đích cống hiến cơ hội cho các người cha gia đình trải qua những giây phút sống tươi vui hòa 
hợp và thông đồng với con cái. 

 
... Bấy giờ con cái Aharon cất tiếng tung hô, thổi kèn đồng, tạo nên một âm thanh vang dội, 
để mời gọi dân tưởng nhớ Đấng Tối Cao. Tức khắc toàn dân cùng phủ phục sát đất mà thờ 
lạy THIÊN CHÚA của họ, là Đấng Toàn Năng và là THIÊN CHÚA Tối Cao. Đoàn ca viên hát bài 
ca ngợi, tiếng hát vang lừng, cung điệu du dương. Dân chúng dâng lời van xin và cầu khẩn 
lên THIÊN CHÚA Tối Cao là Đấng nhân từ, cho đến khi nghi lễ kính THIÊN CHÚA và buổi cử 



hành phụng tự đã hoàn thành. Bấy giờ ông Simon bước xuống, giơ tay trên toàn thể cộng 

đồng con cái Israel, và đọc lời chúc lành của THIÊN CHÚA. Một lần nữa dân chúng lại phủ 
phục, để đón nhận phúc lành từ Đấng Tối Cao. 
Giờ đây hãy chúc tụng THIÊN CHÚA muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, 

Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thưở ta còn trong lòng mẹ, và đối 
xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người. Xin THIÊN CHÚA ban cho tâm hồn chúng ta 
niềm hoan hỷ, và cho đời sống chúng ta được hưởng phúc bình an, tại đất Israel đến muôn 
thưở muôn đời! Xin THIÊN CHÚA hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta, và giải cứu chúng ta 
trong những ngày chúng ta đang sống! (Sách Huấn Ca 50,16-24). 
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