
NÀO CÓ AI BIẾT ĐƯỢC Ý ĐỊNH CỦA THIÊN CHÚA? 

 

... Anh Jean-Christophe Pifocciocchi là sinh viên 

trẻ tuổi và là thành viên Huynh Đoàn Thánh Giá ở 

Porto-Vecchio trên đảo Corse, miền Nam nước 

Pháp. Chàng chân thành sống Đức Tin Công Giáo 

như một chọn lựa hoàn toàn tự do. Chứng từ của 

chàng có tựa đề: ”Đi bước tiên khởi gặp gỡ 

THIÊN CHÚA”. Xin nhường lời cho anh Jean-

Christophe. 

 

Tôi đang học tại đại học thành phố Bastia nhưng 

giáo xứ của tôi lại ở mãi Porto-Vecchio, cách 

nhau đến 144 cây số. Để giữ mức sống quân bình 

thiêng liêng tôi thường xuyên trở về Porto-

Vecchio vào các ngày cuối tuần. Như vậy tôi có 

thể tham dự Thánh Lễ tại giáo xứ và giữ nguyên 

tính cách thành viên Huynh Đoàn Thánh Giá ở 

địa phương. Tôi cố gắng trung tín tối đa trong 

việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Tôi chỉ gặp 

khó khăn chút ít vào mùa thi cử. 

Với tư cách thành viên Huynh Đoàn Thánh Giá 

khuyến khích tôi siêng năng tham dự Thánh Lễ. 

Chúng tôi ngồi nơi cung thánh gần bàn thờ và 

chúng tôi phụ giúp Linh Mục khi ngài cử hành 

Thánh Lễ. Tôi nghĩ rằng đây là điểm lôi cuốn hấp 

dẫn giới trẻ nhất khi họ cảm thấy họ có thể phụ 

giúp Linh Mục trong việc phụng sự THIÊN CHÚA. 

Hay ít ra đó cũng là một lý do thôi thúc giới trẻ 

gia nhập Huynh Đoàn và siêng năng tham dự 

Thánh Lễ. 

Có người hỏi tôi: ”Chính Đức Tin thúc đẩy bạn gia nhập Huynh Đoàn hay chính Huynh Đoàn củng cố bạn 

trong Đức Tin?”. Tôi xin thành thật trả lời như sau. Chính Huynh Đoàn củng cố tôi trong Đức Tin. Trước 

khi gia nhập Huynh Đoàn tôi đã là Chú Bé Giúp Lễ rồi. Đến khi tôi qua khỏi tuổi làm Chú Bé Giúp Lễ thì 

đáng lý ra tôi đã ngưng công việc phục vụ. Nhưng tôi lại gia nhập Huynh Đoàn và như thế tôi có thể tiếp 

tục phục vụ trong các Thánh Lễ. 



Huynh Đoàn Thánh Giá đúng thật là một 

Phong Trào của Hội Thánh. Cha Sở và Bề Trên 

Huynh Đoàn nắm giữ hai vai trò quan trọng. 

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng tham dự một vài 

khóa huấn luyện thiêng liêng nhưng các khóa 

huấn luyện này không dành riêng cho các 

thành viên của Huynh Đoàn mà mở rộng cửa 

cho mọi người tham dự. 

Huynh Đoàn chúng tôi cũng nắm giữ vai trò 

quan trọng trong việc tổ chức các lễ hội nơi 

địa phương. Tôi nghĩ rằng các lễ hội này thật 

hữu ích vì là dịp khơi động nơi các tín hữu 

nguội lạnh hoặc lơ là với việc sống đạo được 

thức tỉnh và trở về với một cuộc sống phù 

hợp với Đức Tin Công Giáo hơn. Hoặc nếu 

không được như thế, thì ít ra là họ đã đến với 

một lễ hội mang tính chất thiêng liêng của 

Kitô Giáo!!! 

Giáo xứ Porto-Vecchio rất sinh động. Nhà thờ 

chật ních giáo dân đến tham dự Thánh Lễ vào 

mỗi Chúa Nhật. Rồi vào các thời điểm khác 

đôi khi còn đông hơn với sự hiện diện của du 

khách. 

Chúng tôi may mắn có một Cha Sở lôi cuốn 

giáo dân tuốn đến nhà thờ tham dự các buổi 

cử hành Phụng Vụ và đi bước khởi đầu trong 

hành trình gặp gỡ THIÊN CHÚA. Cha Sở quen biết hết mọi người trong giáo xứ. Cha dành thời giờ cho các 

cuộc gặp gỡ tha nhân. Cha thăm viếng cả những tín hữu không bao giờ đặt chân đến nhà thờ. Làm như 

thế tức là Cha Sở ngầm khuyến khích họ trở lại nhà thờ nhưng Cha không bao giờ tỏ ra ép buộc ai. 

Phải chăng đây là phương thế để giải quyết vấn đề các tín hữu bỏ rơi nhà thờ và xa lìa Giáo Hội Công 

Giáo??? Tôi không biết! Nhưng ít ra là nơi đây tại đảo Corse này, người dân vẫn còn dám tuyên xưng 

mình là tín hữu Công Giáo và không có dấu hiệu chống đối hoặc ác cảm với tôn giáo. Như vậy chúng tôi 

không có gì phải phân trần đính chính cả. 

Hiện nay tôi tự bay với đôi cánh của riêng mình. Nếu tôi tiếp tục sống đạo nghiêm chỉnh là vì tôi thích 

như vậy và vì cuộc sống này mang đến cho tôi nhiều điều thiện hảo. Không sao hết nếu đôi khi tôi có 

những thói quen không giống ai! Tôi cũng có những yêu thích của các bạn trẻ đồng tuổi, chỉ hơi khác về 

cường độ yêu thích mà thôi! 



Cũng có hiện tượng nhiều người trẻ không 

đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Có thể có 

nhiều lý do. Nhưng theo tôi, các bậc cha mẹ 

cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong 

lối sống đạo của con cái. Đừng gởi con cái 

theo học giáo lý chỉ vì thuần túy là để làm vui 

lòng ông bà nội ngoại. Cha Mẹ cũng cần phải 

biết rõ giáo lý để đồng hành với con cái. 

 

... ”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). 
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