
XIN CHO ANH CHỊ EM ĐƯỢC XÂY DỰNG VỮNG CHẮC TRÊN ĐỨC ÁI 

 

 
... Chứng từ của bà Jeanne-Sabine Humblot, 45 tuổi, người Bỉ, về 

hành trình tái khám phá Đức Tin Công Giáo và cảm nhận Tình Yêu 

bao la của THIÊN CHÚA là CHA. 

 

Sách Công Vụ Tông Đồ chương 20 câu 9 viết: Một thiếu niên tên 

Eutyque ngồi ở cửa sổ đã thiếp đi và ngủ say trong khi ông 

Phaolô vẫn cứ giảng. Vì ngủ say nên nó ngã từ tầng thứ ba 

xuống. Vực lên thì nó đã chết. Ông Phaolô xuống, cúi mình 

trên nó, ôm lấy nó và nói: ”Đừng xôn xao nữa, vì nó sống mà!” 

.. Người ta đưa cậu bé đang sống về và ai nấy được an ủi 

không ít. 

 

Eutique chính là tôi. Trong một buổi cầu nguyện, các tín hữu Công Giáo hiện diện đã cùng nhau hiệp ý 

cầu nguyện cho tôi. Một người tiên báo sẽ có điều gì đó sẽ xảy ra trong cuộc đời tôi. Một người khác 

nhắc tôi đang được tuôn đổ tràn đầy ơn thánh Đức Chúa Thánh Thần. Và quả đúng như vậy bởi vì tôi 

cảm thấy tâm hồn thật an bình thanh thản và tôi cảm nghiệm Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Người thứ ba đọc cho tôi nghe đoản văn Sách Công Vụ Tông Đồ trên đây. 

 

Năm ấy tôi 24 tuổi và vào thời kỳ ấy tôi sống như người đã chết. Vài năm trước đó tôi trải qua thảm 

cảnh một cái tang trong gia đình, một cái tang tôi khó chấp nhận và thế là tôi bị chìm đắm trong cơn 

hôn mê của chết chóc. Tôi bỏ rơi việc học hành, tôi cắt đứt mối quan hệ tình cảm với người yêu và 

sống vất vơ vất vưởng như loài thảo mộc. Tôi làm việc để sống nhưng làm cách hờ hững vì không tha 

thiết gì cũng không tìm kiếm ích lợi gì đích thật. Vào những lúc rảnh rỗi tôi thường nằm dài trên 

giường và tôi nhủ thầm: ”Sẽ có một ngày mình sẽ không còn sức lực để tự ra khỏi giường nữa!” Nghĩa 

là, tôi muốn chết chứ không muốn sống. 

 

Tôi sinh ra trong một gia đình Công Giáo và được dưỡng dục trong Đức Tin Công Giáo nhưng tôi chưa 

hề có một kinh nghiệm thân thương trìu mến nào về THIÊN CHÚA. Mặc dầu thế, tôi đã gia nhập một 

Nhóm Cầu Nguyện. Một ngày, tôi tham dự một cuộc tĩnh tâm và trong cuộc tĩnh tâm này, tôi được các 

anh chị em trong Nhóm chọn - để dâng ý chỉ của họ - cầu nguyện cách riêng cho tôi. Buổi cầu nguyện 

và hoa quả của lời cầu nguyện hôm ấy đã trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc chỗi dậy, một cuộc 

tái sinh trong Đức Tin và trong ơn thánh Chúa. Đã có một thời điểm trước và một thời điểm sau, lúc 

mà cuộc canh tân đã đi vào cuộc đời tôi. Các sức mạnh mới mẻ xâm chiếm người tôi. Tôi khám phá ra 

mình được THIÊN CHÚA yêu thương cách riêng và thật trìu mến. 

 

Sau biến cố trên đây tôi nghe nói đến một Cộng Đoàn mới cống hiến thời giờ cho việc huấn luyện kinh 

thánh và thiêng liêng. Tôi linh cảm ngay đây là cộng đoàn dành cho tôi. Chỉ trong vòng một năm tôi 

khám phá ra một sự thật hiển nhiên: Cuộc đời tôi có một ý nghĩa và tôi tìm được một nơi chốn cho sự 

sống. Tôi liền xin ở lại Cộng Đoàn. 

 

Từ đó, theo dòng thời gian, nội tâm tôi được hoàn chỉnh và tôi khám phá ra Tình Yêu bao la của THIÊN 

CHÚA là CHA. Chúa trao ban cho chúng ta hơn tất cả những gì mà con người nhỏ bé hạn hẹp của 

chúng ta có thể tưởng tượng được. THIÊN CHÚA ban cho chúng ta sự sống cách dồi dào, thật sung 

mãn. Ngày hôm nay khi nhìn lại chặng đường đã trải qua tôi ngỡ ngàng kêu lên: ”Đúng thật là một 

cuộc cứu thoát!” Giống như cậu bé Eutyque xưa, tôi xin dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA vì Ngài đã làm 

cho tôi từ kẻ chết trở về với sự sống, và đây không phải là một an ủi nhỏ nhoi ít ỏi nhưng là một an ủi 



vô cùng lớn lao đối với tôi. Hồng ân THIÊN CHÚA thật bao la. 

 

... ”Tôi quỳ gối trước mặt CHÚA CHA là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện 

xin CHÚA CHA, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh chị em 

được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được 

vững vàng. Xin cho anh chị em, nhờ lòng tin, được Đức Chúa GIÊSU KITÔ ngự trong tâm 

hồn; xin cho anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn 

thể các thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết 

Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, là Tình Yêu vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh chị em 

sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của THIÊN CHÚA. Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền 

năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ 

tới. Xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến muôn thưở muôn 

đời. Amen” (Êphêsô 3,14-20). 

 

(”Prier”, l'aventure spirituelle, N.351, Mai 2013, trang 7) 

 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


