
THIÊN CHÚA YÊU MỖI NGƯỜI CÁCH TRỌN VẸN 

 

... Cuộc đời tôi thay đổi cách đây hơn 10 năm. Hồi ấy tôi 40 tuổi. 

Nó tương tự như biến cố thánh Phaolô bị ngã ngựa trên đường đi 

Damas. Còn tôi, tôi bị cú-sét ơn thánh đánh xuyên người vào một 

buổi chiều thứ bảy cuối tháng 8 .. Câu chuyện diễn tiến như sau. 

Tôi rời Paris lái xe trực chỉ Fontainebleau đến nghỉ cuối tuần nơi gia 

đình đôi vợ chồng cao niên, song thân người bạn rất thân của tôi. 

Nhà hai cụ ở ngoài vòng đai thủ đô Paris có vườn rộng trong khung 

cảnh thiên nhiên thật trầm lắng và hữu tình. Cụ bà là nữ họa sĩ. Cụ 

ông là nhạc sư. Tuy tuổi tác khác xa nhau nhưng chúng tôi ăn khớp 

hòa điệu cách diệu kz. Tôi coi hai cụ như cha mẹ nuôi và thật tình 

quý mến hai cụ. Điều này không mảy may thay thế hoặc làm sứt mẻ 

tình thương thảo hiếu tôi dành cho cha mẹ ruột của tôi. 

Đang miên man tận hưởng niềm vui đoàn tụ bỗng cụ ông Maurice 

đặt cái máy thu-phát-âm trước mặt tôi và nói: 

- Cháu nghe thử đi. Thật tuyệt vời! 

Vốn tin tưởng nơi tâm tình của hai cụ, tôi ngoan ngoãn vâng lời. Tôi bắt đầu lắng nghe tiếng nói đều đặn 

phát ra từ băng cassette. Vừa nghe xong đoạn đầu tôi bỗng cảm thấy chưng-hửng và cụt-hứng! Đó là bài 

nói chuyện của vị Linh Mục người Canada, Cha Emiliano Tardiff. Ngài nói về kz công THIÊN CHÚA thực 

hiện cho con người. Tôi chán ngán tự nhủ: 

- Thế là mình mất toi một tiếng rưỡi đồng hồ để nghe cho xong cái băng lãng-nhách buồn-tênh này! 

Tôi xin giải thích ngay. Cho đến lúc ấy, tôi phụ trách vấn đề truyền thông cho một nhà cắt may nổi tiếng 

ở thủ đô Paris. Công việc khiến tôi có quan hệ với đủ hạng người quan trọng trong xã hội Pháp. Họ thuộc 

mọi ngành mọi giới chính-trị thương-mại văn-hóa và nghệ-thuật v.v. Tôi rất thành công trong công ăn 

việc làm. Nghề nghiệp đưa đẩy tôi du hành nhiều nơi. Tôi biết rõ như lòng bàn tay các thành phố lớn từ 

Paris đến New York sang Milano .. Ký giả của các tờ báo thời trang toàn thế giới hầu như biết rõ tôi. Tên 

tôi xuất hiện trên báo chí và truyền hình. Tôi đi từ thành công này sang thành công khác. Mỗi tối tôi 

được mời tham dự một buổi tiếp tân. Thế nhưng sau mỗi lần trở về nhà, cô đơn trong phòng riêng, tôi 

cảm thấy ngao ngán và trống rỗng. Tôi vẫn là cô gái lỡ thì .. chưa chồng ở lứa tuổi 40! Đôi khi tôi tự an 

ủi: Đời là thế! 

Với cuộc sống như vậy .. nên vào buổi chiều thứ bảy hôm ấy, tôi lơ đãng nghe tiếng nói của vị Linh Mục 

phát ra từ cuốn băng. Thế nhưng lạ lùng thay, càng nghe tôi càng bị lôi cuốn bởi tiếng nói, bởi giọng nói 

và nhất là bởi nội dung bài nói chuyện. Tôi tiếp nhận người nói như người bạn bởi lẽ ngài là Bạn của 

THIÊN CHÚA. Dần dần con tim tôi mở rộng để đón nhận tiếng nói, nói về THIÊN CHÚA. Tôi như bị đinh 



đóng chặt vào chiếc ghế. Tôi ngồi im bất động lắng nghe tiếng nói. 

Và rồi như được Thần Khí Chúa tác động, tôi bỗng trở thành người 

có Đức Tin. Tôi tin nơi THIÊN CHÚA và tin vào Tình Yêu của Ngài. 

Từ đó tôi tiến bước trên con đường Đức Tin. Tôi trở về với THIÊN 

CHÚA với việc cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và biết lắng nghe người 

khác. Cho đến lúc ấy mối quan hệ giữa tôi với các cộng tác viên 

không mấy tốt đẹp. Bởi vì tôi là người phụ trách cứng cỏi và kiêu 

căng. Các cộng tác viên bị bắt buộc thi hành các chỉ thị của tôi 

nhưng họ không ưa tôi. Giờ đây liên hệ giữa chúng tôi biến đổi: 

thân tình và hòa hợp hơn. Công việc trôi chảy và tốt đẹp hơn. 

Từ ngày ấy đến nay đã hơn 10 năm trôi qua. Thật là ngày hồng 

phúc, ngày tôi nhận món quà ân thánh Đức Tin. Tôi sống Đức Tin, 

làm chứng cho Đức Tin và chia sẻ Đức Tin với người khác, đặc biệt 

với người đang rơi vào hố thẳm của sầu khổ và của tuyệt vọng. 

Năm tôi mừng sinh nhật thứ 50, THIÊN CHÚA Nhân Lành trao tặng tôi món quà khác, thật bất ngờ và 

quá mức chờ mong. Bởi lẽ tôi đâu dám xin Ngài. Vậy mà Ngài cho tôi một hiền phu như lòng tôi hằng mơ 

ước. Chàng tên Thomas, 65 tuổi, người Đức. Chàng trải qua không biết bao nhiêu kinh nghiệm đau 

thương. Giờ đây hai quả tim chúng tôi đập cùng một nhịp của đôi bạn đời tuy lớn tuổi, hơi muộn màng 

nhưng chưa trễ tràng lắm! Chúng tôi vẫn còn khả năng để yêu thương nhau cách đậm đà thắm thiết. 

Tôi viết chứng từ để lớn tiếng nói lên rằng: 

- THIÊN CHÚA yêu thương từng người với tình yêu riêng và thập toàn. Chính Ngài tìm đến với chúng ta 

tận nơi khốn cực của mỗi người. 

Tôi xin dâng lời chúc tụng THIÊN CHÚA Từ Bi. 

Chứng từ của bà Dominique, tín hữu Công Giáo Pháp. 

... ”Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về THIÊN CHÚA và Ngôi Lời là THIÊN CHÚA. Lúc 

khởi đầu, Người vẫn hướng về THIÊN CHÚA. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có 

Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là 

ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng .. 

Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người .. Ngôi Lời đã trở nên người 

phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà 

THIÊN CHÚA CHA ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Gioan 1,1-14). 

(”Il a changé ma vie! Dieu je L'ai rencontré”, Tome II, Éditions de l'Emmanuel, 2001, trang 95-102) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


