
  XIN THIÊN CHÚA HOÀN THÀNH VIỆC LÀM VÌ ĐỨC TIN! 
 

... Sinh trưởng trong một gia đình Công Giáo đông con và đạo đức, sống tại giáo 

phận Laval ở miền Tây Bắc nước Pháp, Cha Mẹ chúng tôi gieo rắc vào lòng chúng 

tôi niềm ước muốn đi đến với tha nhân tùy theo tâm tính và tuổi tác của từng người 

trong anh chị em chúng tôi. Các ngài khuyến khích chúng tôi tham gia vào các 

phong trào, các hội đoàn Công Giáo. 

 

Nhà chúng tôi ở gần một Viện Dưỡng Lão của các bậc cao niên. Vì thế thật là 

chuyện bình thường và là điều hiển nhiên khi chúng tôi đến giúp các Nữ Tu phục 

vụ các bữa ăn vào những dịp lễ lớn. Phục Vụ lại còn là phương châm của Trường 

nơi chúng tôi đang theo học. Trong phong trào Hướng Đạo, tôi khám phá ra các 

sinh hoạt theo nhóm, các đòi buộc, tinh thần kỷ luật và biết ngỡ ngàng chiêm ngắm 

vẻ đẹp của thiên nhiên. 

 

Sau các năm học của thời sinh viên học sinh với không biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ phong phú, tôi chọn con đường dấn thân vào 

các công tác thiện nguyện: trong đời sống Giáo Hội, nơi cộng đoàn địa phương, trong nghiệp đoàn và mối giây liên đới quốc tế. 

Tất cả các môi trường suy tư và chia sẻ này cống hiến cho tôi ước muốn tham gia vào các dự án để cùng với người khác chung 

tay phục vụ anh chị em đồng loại. 

 

Việc làm của tôi bên cạnh các bậc cao niên thật ra chỉ là phương thế đưa tôi vào các công tác khác. Chẳng hạn như dấn thân tạo 

cơ hội thuận tiện cho cuộc sống của những người về hưu, bằng cách làm cho họ biết những quyền lợi của họ cũng như mở các 

trung tâm giải trí để họ có thể tận hưởng cuộc đời, sau thời gian dài làm việc cực nhọc. Tất cả các công tác ấy tôi cùng làm với 

các vị cao niên. 

 

Với tư cách độc thân, tôi tìm thấy nơi các môi trường sinh hoạt này một sự quân bình và một niềm hạnh phúc cũng như sống các 

giá trị của Tin Mừng: chia sẻ, công lý, liên đới và khoan nhượng. Đối với tôi thì việc đi đến với người khác, đối thoại và tôn 

trọng người khác thật là quan trọng. Điều này chứng tỏ rằng công tác thiện nguyện trở thành sợi chỉ đỏ hướng dẫn một cuộc sống. 

Sau khi dấn thân phục vụ tha nhân tôi có thể quả quyết: 

- Tha Nhân là Hạnh Phúc của tôi! 
 

Chứng từ của Cô Bernadette Richard. 

 

Tiếp theo là hình ảnh trang trọng và cao quí của một phụ nữ dấn thân phục vụ nhà thờ trong âm thầm kín đáo. Đó là bà Marie-

Thérèse. Bà không muốn được nêu danh tánh nhưng trong làng ai ai cũng biết rõ bà là người đều đặn mỗi ngày mở cửa nhà thờ 

ban sáng và đóng cửa nhà thờ ban chiều. Bà làm như thế có lẽ từ hơn 15 năm qua. Thật ra bà không nhớ chính xác ngày nào 

tháng nào. Ban đầu bà chỉ thay thế ông từ khi ông đi vắng. Đến khi ông từ nghỉ việc hẳn thì đương nhiên bà trở thành người làm 

công việc ông từ. 

 

Kể từ khi vắng bóng Cha Sở - vì thiếu các Linh Mục - thì nơi ngôi làng nhỏ bé này mỗi tháng chỉ có một Thánh Lễ cử hành vào 

ngày thứ bảy cuối tháng. Còn lại là các nghi thức an táng và các buổi lễ rửa tội cho các trẻ em. Khi may mắn có các Thánh Lễ 

vào dịp Lễ Phục Sinh hoặc Giáng Sinh thì bà điều động nhiều người đến chuẩn bị và trang hoàng nhà thờ với hoa tươi và nến 

sáng cho thật đẹp. 

 

Bà Marie-Thérèse luôn luôn nhẹ nhàng kín đáo. Người ta không thấy bóng bà đi qua nhưng người ta thấy cánh cửa nhà thờ rộng 

mở và luôn luôn có hoa tươi đặt trên bàn thờ. Nhà bà ở gần nhà thờ và bà đã dâng hiến cho Giáo Hội một công tác tuy đơn sơ 

khiêm tốn nhưng vô cùng cao quí và quan trọng. 

 

... ”Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn THIÊN CHÚA về anh chị em: đó là điều phải lẽ, vì Đức Tin của anh 

chị em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh chị em, lòng yêu thương của mỗi người đối với tha nhân cũng gia tăng. 

Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh chị em trước mặt các Hội Thánh của THIÊN CHÚA, vì anh chị em kiên nhẫn và có 

Đức Tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Đó là dấu chỉ cho thấy THIÊN CHÚA xét xử công minh: anh chị em 

sẽ được coi là xứng đáng tham dự Nước THIÊN CHÚA, chính vì Nước THIÊN CHÚA mà anh chị em phải chịu đau khổ .. 

Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em: xin THIÊN CHÚA chúng ta làm cho anh chị em được xứng 

đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em và mọi công việc anh chị em 

làm vì Đức Tin. Như thế, Danh của THIÊN CHÚA chúng ta là Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ được tôn vinh nơi anh chị em, 

và anh chị em được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của THIÊN CHÚA chúng ta và của Đức Chúa GIÊSU KITÔ” 

(2 Thêxalônica 1,3-5/11-12). 

 

(”Paroles & Gestes”, Magazine Diocésain d'Information et de Communication du Diocèse de Laval, No 130, Novembre 2011, 

trang 13-14) 
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