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“Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy, 

kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên. 

Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, 

và chính Ngài đúng bữa cho ăn.” (Tv 145, 14-15) 

 

Đó là lời thánh vịnh của bài cầu nguyện hôm thứ sáu vừa qua.  

Lời thánh vịnh này đã đưa tôi trở về lại với một vài kinh nghiệm trong quá khứ.  

Khi mới đặt chân lên nước Đức, tôi chưa bước vào đời tu, mà chỉ có lòng ước ao được sống đời 

dâng hiến. Và lúc đó tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nào là chuyện sinh nhai, nào là 

vấn để của đời sống tinh thần, và tương lai cũng mù mịt chẳng biết đi về đâu. Không biết có thể 

vượt qua được những khó khăn này không ?  

Trong hoàn cảnh đó, cảm tạ Chúa, qua gia đình và qua xứ đạo ở quê nhà, Chúa đã trao ban cho tôi 

một đức tin và một đời sống đạo, nên tôi quyết giữ đời sống đạo đức qua việc tham dự thánh lễ mỗi 

ngày tại mảnh đất lạnh lẽo và lạ lẫm này. Trong thành phố Frankfurt nơi tôi sống, có một ngôi nhà 

thờ “Liebfrauenskirche – nhà thờ Đức Mẹ thương yêu”. Đây chính là điểm hẹn của tôi mỗi ngày với 

Chúa và với Mẹ.  

Với Mẹ, vì sau mỗi thánh lễ tôi đều dừng bước trước bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức đặt bên ngoài nhà 

thờ, và tôi đọc vài kinh kính mừng, sau đó tôi luôn đọc lời cầu nguyện phát xuất từ tâm hồn: Lạy 

Mẹ, dù con ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, cũng xin cho con được sống trọn vẹn với Chúa Giê-su. 

Chẳng biết Mẹ có nghe không, nhưng tôi chỉ cảm được rằng, mỗi lần cầu nguyện với Đức Mẹ như 

thế, thì lòng tôi nhận được sự bình an sâu thẳm. Lời cầu xin với Đức Mẹ chưa đủ, tôi còn “đánh 

bạo”, nhờ người khác cầu xin. Khi thấy một Sơ đi lễ trong nhà thờ, tôi có ý định muốn gặp dù 

chẳng quen biết. Và sau một thánh lễ, tôi đi ra ngoài trước và đứng gần tượng Đức Mẹ, nhìn trộm 

Mẹ, nhưng mắt tôi “dán” vào cửa ra vào của nhà thờ. Khi thấy bóng dáng của Sơ vừa bước ra, tôi 

liền đi tới và xin nói chuyện với Sơ. Bập bẹ mấy câu tiếng Đức, tôi cố gắng chia sẻ với Sơ về sự ao 

ước muốn sống đời dâng hiến, nhưng không biết thế nào, vì hiện giờ có quá nhiều khó khăn, nên 

chỉ xin Sơ nhớ cầu nguyện cho tôi. Sau khi nghe xong, chẳng biết Sơ có hiểu được tiếng Đức của 



tôi không, nhưng Sơ gật đầu và nói sẽ cầu nguyện cho tôi. Cái gật đầu của Sơ như là một món quà 

thật đẹp.  

Ngày tháng lại tiếp tục trôi, khó khăn vẫn chưa chịu “chia tay”, và tôi cũng bền chí hàng ngày đến 

ngôi nhà thờ Đức Mẹ thương yêu. Và cũng vẫn theo thói quen, sau lễ tôi lại đến bên Mẹ với lời 

kinh Kinh Mừng và lời cầu nguyện : Lạy Mẹ, dù con ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, cũng xin cho 

con được sống trọn vẹn với Chúa Giê-su. Nhưng khi đang sốt sắng cầu nguyện, tự nhiên có một bà 

cụ không quen biết đến gần bên tôi, bà cụ xèo tay ra và dí vào tay tôi một cái gì đó. Tôi chẳng hiểu, 

nhưng vẫn đưa tay đón nhận. Thật ngỡ ngàng, khi nhìn thấy một đồng cắc năm Đức Mã đang nằm 

trên bàn tay mình. Trong sự ngỡ ngàng đó, tôi vẫn nhận và cám ơn bà cụ. Tôi tự hỏi tại sao lại như 

vậy ? Trong cả cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi nhận mộc đồng cắc của một người lạ lẫm trao ban. 

Đó là đồng tiền bố thí hay đồng tiền cảm thông ? Chẳng biết nữa. Nhưng có bố thí hay cảm thông 

cũng chẳng sao. Điều quan trọng tôi nhận ra rằng, ngay từ giây phút này, tôi là một kẻ ăn xin trước 

mặt Chúa và trước mặt cuộc đời.  

Vâng, Lạy Chúa, con xin được là kẻ ăn xin đơn hèn của Chúa trong suốt đời. Xin cho kẻ ăn xin này, 

một hữu thể sống động luôn ý thức biết hướng về Chúa, như lời Đức Thánh Cha Biển Đức khuyên 

nhủ. Hướng về Chúa như là kẻ ăn xin đói khát, và Chúa ơi, Chúa sẽ cung cấp cho con như một 

người Cha chăm chú đến của ăn con cần để sống (ss. Tv 145, 15). 

Xin cả cuộc đời con là kẻ ăn xin hành khất như chính anh mù Bác-ti-mê ngồi bên cổng thành. Can 

đảm và được phép kêu lên để cầu xin Chúa, dù cuộc đời có cản ngăn. Vâng, Chúa sẽ dừng bước, 

kêu con lại và dù Chúa đã biết nhưng vẫn hỏi con : Anh muốn ta làm gì cho anh ? (Mc 10, 51). Câu 

hỏi của Chúa sao mà tuyệt vời vậy ? Tuyệt vời ở chỗ, trong câu Chúa hỏi chỉ có một chữ ta, và lại 

có hai chữ anh. Phải chăng, lúc này đây Chúa chú ý thực sự đến bản thân con, một kẻ hành khất mù 

lòa trong cuộc đời ? Phải chăng sự chú ý của Chúa đã thúc đẩy Chúa bước ra khỏi chính Chúa – 

sortir de soi-même, để đến và bước vào cuộc đời tăm tối và nghèo nàn của con. Và trong cuộc gặp 

gỡ đó, Chúa trao cho con hai chữ anh, còn Chúa chỉ giữ lại một chữ ta. Cám ơn Chúa biết bao ! 

Một cuộc gặp gỡ của người yêu quên chính mình để hướng thực sự về người mình yêu, và trao ban 

hạnh phúc cho người mình yêu. Ánh sáng Chúa trao ban đã đưa con vào lại cuộc đời thật đẹp. 

Trong cuộc đời này, con xin dùng một câu ngạn ngữ của Đức để cao rao tình yêu Chúa : Hạnh phúc 

của con, chính là mong ước của Chúa.  

Xin cả cuộc đời con là kẻ ăn xin hành khất như chính anh bị bệnh phong, vừa thấy Chúa thì quỳ 

xuống van xin : Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch. (Mc 1, 40). Lời cầu nguyện  

khiêm hạ này thật tương hợp với hoàn cảnh bất hạnh của anh bệnh phong ngày xưa, và của con 



ngày nay. Trong lời cầu nguyện đó, con xin được kêu lên hai lần chữ Ngài, và một lần chữ con. 

Thật vậy, cuộc đời con nhỏ bé đơn hèn, tội lỗi và bất xứng, chỉ xin tín thác hoàn toàn vào Chúa mà 

thôi. Vì thế, với lời cầu nguyện hai chữ Ngài và một chữ con này, con xin đón nhận tất cả từ nơi 

Chúa. Chúa có cho con khỏe lại hay Chúa vẫn để con đau khổ với cơn bệnh phong của mình, con 

cũng xin vâng. Chúa có tha thứ tội lỗi con, giải thoát và đưa con trở về lại đời sống bình thường, 

hay Chúa vẫn để con phải đau khổ vì những tội lỗi con gây ra, là tùy ở nơi Chúa. Tất cả xin tùy 

thuộc ở nơi Chúa, con chỉ xin một điều thôi Chúa ơi. Xin cho con luôn biết bước ra khỏi chính 

mình, để hướng trọn về Chúa và thánh ý Ngài. Vâng, xin cho ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời 

nhỏ bé ngắn ngủi này, và nhờ đó danh Cha được cả sáng và nước Cha được trị đến trong thế giới 

hôm nay. Amen. 

	


