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Một nữ độc giả của www.memaria.org từ tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, đã gọi điện thoại và kể
cảm nghiệm của chị như sau:
“Tôi vốn là một người ngoại giáo nhưng vì lúc còn nhỏ, cha mẹ cho tôi đi học trường
Công Giáo nên tôi đã có một khái niệm về Thiên Chúa và Mẹ Maria. Lúc nhỏ, tôi học thuộc
Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh. Lớn lên, tôi lập gia đình và sống thoải
mái. Cuối tuần, vợ chồng tôi đi hát karaoke, nhẩy đầm, ăn chơi, tiệc tùng…
Năm nay, tôi được 51 tuổi. Tình cờ, tôi được người bạn chỉ dẫn cho vào đọc trang
nhà www.memaria.org và trở nên một đọc giả trung thành của trang nhà này. Cũng nhờ
đọc mục thư tín mà tôi đã biết được tin nhiều linh mục và hội dòng của các nữ tu đang
chăm sóc cho những người nghèo nơi quê nhà. Từ đó, gia đình tôi thường dành dụm tiền
để gửi về Việt Nam giúp cho những nơi có địa chỉ và số điện thoại rõ ràng nhằm giúp đỡ
và an ủi những người tàn tật, nghèo nàn.
Tôi có một người con gái được bạn rủ đi sinh hoạt khóa Thánh Linh, rồi sau đó, cháu xin
được rửa tội để theo đạo Công giáo. Tôi đồng ý. Thế là cháu đi nhà thờ và sinh hoạt thường
xuyên trong nhóm Thánh Linh. Cháu luôn cầu nguyện cho đại gia đình tôi được nhận biết
Chúa và trở nên con cái của Ngài. Có lẽ lời cầu nguyện của cháu đã được Chúa nhận lời,
bằng chứng là tôi bắt đầu cảm thấy thích đi cầu nguyện. Lúc đầu, tôi đi sinh hoạt ở nhóm
Thánh Linh người Mỹ. Những người bạn này rất đáng yêu vì họ có lòng bác ái. Họ hỏi tôi
rằng: “Chị muốn chúng tôi cầu nguyện cho chị điều gì?”
Tôi đáp: “Tôi xin quý vị cầu nguyện cho tôi như sau: ‘Xin Chúa ở với con và ban ơn cho
con nhận biết Chúa vì từ khi sinh ra, con không biết Chúa. Con xin dâng hiến đời sống con
cho Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng con theo Ý của Ngài. Con xin Chúa thương xót những
người nghèo khổ nơi quê nhà của con!’
Nghe xong, ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy một người ngoại giáo mà không xin tiền bạc
vật chất mà chỉ xin Chúa ở với mình, xin dâng mình cho Chúa và xin cho người nghèo mà
thôi. Vì thế, cả nhóm vui mừng đặt tay cầu nguyện cho tôi. Họ chúc mừng tôi và hứa sẽ
tiếp tục cầu nguyện cho tôi được ơn nhận biết Chúa và trở về làm con Chúa.
Từ đó trở đi, tôi cảm thấy lòng mình ngập tràn niềm vui. Tôi thường hay vào nhà thờ để
nói chuyện với Chúa. Tôi không biết cầu nguyện nên chỉ nói đơn sơ như sau: “Lạy Chúa,
con yêu Chúa, con dâng mọi sự của con lên Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng con theo Ý của
Ngài. Xin nhận con làm tôi tớ cho Chúa. Xin Chúa dạy con để con làm theo Ý Ngài. Con
sẵn sàng làm mọi việc mà Chúa sai con. Con chỉ xin ơn bình an cho đại gia đình của con
để con được an tâm làm việc cho Ngài.”
Dần dần, tôi bắt đầu từ bỏ chuyện thế gian, bớt đi ăn chơi và thường đến ngồi trước Nhà
Tạm Chúa. Có khi tôi ngồi ở đó suốt 3, 4 tiếng đồng hồ. Tôi không nói gì nhiều với Chúa
nhưng tôi được hồng ân nước mắt và ơn cảm nhận được tình yêu Chúa đang tuôn tràn
trong tâm hồn.
Rồi tôi quỳ trước thánh tượng Mẹ Maria. Tôi thưa với Mẹ rằng: “Thưa Mẹ, con biết người
ta thường đọc kinh Mân Côi, nhưng con không biết cách đọc kinh này. Xin Mẹ chỉ dạy cho
con.”

Rồi tôi đọc một Kinh Lạy Cha, và đọ c nhiều Kinh Kính Mừng. Khi đến hết 10 Kinh Kính
Mừng thì tôi nghe có tiếng nói rằng: "Con đọc Kinh Sáng Danh đi!”
Và cứ thế tôi chăm chỉ đọc kinh. Tôi hình dung chắc Đức Mẹ Maria vui lòng khi thấy một
người ngoại giáo quỳ đọc kinh trước Nhan Mẹ.
Tôi kể chuyện cho chồng tôi nghe về những cảm nghiệm tâm linh của mình nên anh tỏ ra
chú ý. Từ đó, anh cùng với tôi đi sinh hoạt trong nhóm Thánh Linh của người Việt Nam.
Con gái tôi được rửa tội khoảng 4, 5 năm nay. Cháu đã 25 tuổi, và bây giờ, cháu đang tìm
hiểu để xin vào tu trong một hội Dòng nữ. Cháu rất siêng năng cầu nguyện và tham dự
Thánh lễ.
Tôi chia sẻ cảm nghiệm trước cộng đoàn dân Chúa rằng: “Những điều mà tôi chia sẻ
không phải làm vinh dự cho bản thân tôi, nhưng là để làm vinh quang cho Chúa. Tôi yêu
mến Chúa với tấm lòng. Tôi đến với Chúa là sự tự nguyện. Tôi cầu nguyện chân thành với
Chúa, chứ không bằng môi miệng. Giờ này, tôi nghĩ cũng chưa muộn để tôi tin nhận Chúa.
Tôi không còn thiết tha với cuộc đời này, ngoài việc yêu mến và làm theo Ý Chúa mà thôi.”

