
       XIN CHO CON BIẾT ĐIỀU ĐẸP Ý CHÚA!  

 

 
... Bé Domitille 10 tuổi sống với cha mẹ và bốn em, 2 trai 2 gái, tại thành phố 

Roche-sur-Yon thuộc giáo phận Vendée ở miền Đông Nam nước Pháp. Từ nhiều 

năm qua, bé sốt sắng cầu nguyện cho ơn gọi, đặc biệt theo lời yêu cầu của các 

Nữ Tu là bạn của gia đình. Sau đây là nguyên văn bài viết của cô bé về kinh 

nguyện nhào nặn Đức Tin của em. Đó là một cách thức sống cụ thể Giáo Hội và 

tái truyền giảng chính mình nhờ luôn nghĩ đến Đức Chúa GIÊSU KITÔ và người 

khác. Bé Domitille viết. 

 

Em sống trong một gia đình Công Giáo. Toàn gia đình em đi dự lễ Chúa Nhật và 

các lễ trọng. Điều này cho phép em chuẩn bị ngay từ bây giờ ngày lên thiên 

đàng và sống đúng tư cách là tín hữu Kitô. 

 

Bác em và cũng là vị đỡ đầu em là Linh Mục. Chính Bác cho em rước lần đầu Đức Chúa GIÊSU ẩn mình 

trong Bánh Thánh. Mỗi lần gặp Bác vào các dịp nghỉ lễ em thường sung sướng nêu lên với Bác các thắc 

mắc khác nhau của em về các mầu nhiệm của đạo thánh Công Giáo. Em cảm thấy thoải mái mỗi khi 

xưng tội với Bác. Thật là niềm vui lớn lao khi được nghe dạy dỗ về đức tin Công Giáo từ một thành 

viên của gia đình! 

 

Mỗi tháng em đến cứ điểm Têrêxa để nghe các Chủng Sinh trình bày hạnh các thánh, nói về cuộc đời 

Đức Chúa GIÊSU, về Tân Ước và Cựu Ước. Chúng em có một thời gian ngắn để Chầu Thánh Thể. 

Chúng em cầu nguyện cách riêng cho các Linh Mục và cho ơn gọi, như thánh nữ Têrêxa Hài Đồng 

GIÊSU và Nhan Thánh đã làm. Chúng em đặc biệt cầu cùng Đức Bà của Chức Linh Mục. 

 

Cuộc gặp gỡ hàng tháng giữa các thiếu nhi Công Giáo cho phép em xưng tội đều đặn cũng như nhận 

được các giải đáp thỏa đáng cho một số vấn nạn của em về Đức Tin và được viếng Đức Chúa GIÊSU 

Thánh Thể. 

 

Gia đình em và em thật may mắn vì có mối liên hệ thường xuyên với các Nữ Tu Biển-Đức mà Ba em 

đã quen biết từ lúc người còn nhỏ. Các nữ tu sống nơi rặng Pyrénés. Chúng em đến thăm các nữ tu ít 

nhất mỗi năm một lần. Chúng em nâng đỡ nhau bằng lời cầu nguyện. Mẹ Bề Trên mà chúng em quen 

nhiều đã xin em cầu nguyện cho đan viện Đức Bà Pesquié của Mẹ được có nhiều ơn gọi. Mỗi buổi tối, 

trong giờ cầu nguyện của em, em phó thác cho THIÊN CHÚA ý chỉ này và em nghĩ đến tầm quan trọng 

bao la của việc cầu nguyện cho ơn gọi tu sĩ. Các nữ tu cầu nguyện cho chúng ta trong thinh lặng và 

trong khung cảnh trầm lắng nơi Đan Viện của các chị. 

 

Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, em được hân hạnh giúp Mẹ Claire làm việc nơi xưởng phó-mát. Cơ hội này 

cho phép em nhìn thấy các nữ đan sĩ vừa làm việc vừa kết hợp mật thiết với Đức Chúa GIÊSU KITÔ 

như thế nào. Em thấy rằng công việc lao động của các nữ đan sĩ không tách rời khỏi đời sống cầu 

nguyện của Các Chị. Khi chứng kiến cuộc sống của các nữ đan sĩ từ bỏ tất cả để dâng hiến cuộc đời 

cho THIÊN CHÚA đã cống hiến cho em một mẫu gương về sự cầu nguyện và lòng khiêm tốn, khuyến 

khích em phải noi theo. 

 

Các ơn gọi rất quan trọng. Bởi vì chúng ta cần các Linh Mục chúc lành cho chúng ta và ban cho chúng 

ta các bí tích. Nhưng chúng ta cũng cần đến các nữ đan sĩ mang các ý chỉ của chúng ta và của toàn 

thế giới vào trong kinh nguyện của các chị để các chị khẩn cầu cùng THIÊN CHÚA. 

 



Tin nơi THIÊN CHÚA mang lại cho em sự nhẹ nhàng khuây khỏa trong cầu nguyện khi cơn cám dỗ trở 

nên quá mạnh và đổ tràn niềm vui vào lòng em. Em cảm thấy thật sung sướng vì được tin nơi tình yêu 

vô biên của THIÊN CHÚA. Đức Tin khiến cho tín hữu được yên tâm và trao ban nhiều niềm vui, điều 

mà một người không tin không thể nào biết và được hưởng nếm. Ý nghĩ này dạy cho em biết đừng sợ 

chết, bởi vì em biết rằng khi chết em sẽ gặp trở lại Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

 

... ”Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gởi Đức Khôn Ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa 

cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì Đức 

Khôn Ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền 

năng vinh hiển mà gìn giữ con .. Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của THIÊN CHÚA? Nào 

có ai hiểu được THIÊN CHÚA muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không 

sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ 

bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới, chúng con 

đã khó mà hình dung nổi, những điều vừa tầm tay, đã phải nhọc công mới khám phá được, 

thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay chăng? Ý định của Chúa, nào ai biết 

được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gởi thần khí 

thánh? Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng, cũng vì thế mà con 

người được dạy cho biết những gì đẹp lòng Ngài, và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ” 

(Sách Khôn Ngoan 9,10-11/13-18). 

 

(”Catholiques en Vendée”, La Vie de l'Église de Luçon, n.12, Janvier 2013, (Hors Série ”Vocations 

Vendée”), trang 9) 
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