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Tôi lớn lên cũng như nhiều người thanh niên khác ở Sàigon trước 1975, rất đam mê với cây đàn guitar 
trong những tình khúc nhạc trẻ. Sau biến cố 75 quãng đời sinh viên của tôi với phím đàn guitar tính 
tang, tình tang không còn nữa. Cây đàn mà tôi đã bỏ quên mất theo thời gian mãi cho đến năm 1997, 
khi tôi được đi dự một khóa tỉnh tâm Cursillo 3 ngày trên đồi Marywood. Trong tâm tình phấn khởi 
của một người  Kitô hữu được tái sinh trong Chúa Giêsu Kitô phục sinh  như một sự trở về. Tôi đã 
tham gia trong sinh hoạt của cộng đoàn, ca đoàn, và trong ban Phụng Vụ của PT Cursillo. Rồi từ đó 
cây đàn, và nhạc thánh ca đã gắn liền trong đời sống hằng ngày của tôi. Tôi đã trở thành người hát 
rong cho Chúa Giêsu Kitô, để hát lên nỗi ước ao của một đời người Kitô hữu. Tôi đã tìm thấy ngọn lửa 
trong đời sống nội tâm qua những bài thánh ca, và tự nhủ với 
lòng mình rằng sẽ cố gắng sống lời Chúa qua Phúc Âm, qua 
thánh ca trong đời sống cầu nguyện. "Hát là cầu nguyện hai 
lần" (Th. Augustinô). 
 
Năm tháng trôi qua nhìn lại quãng đường dài, hôm nay tôi 
muốn viết lên vài hàng về nhóm Ca Nguyện. Ca Nguyện được 
ra đời bằng sự khuyến khích của cha Danh, khi ngài đang là cha 
QN, cho những buổi chầu Thánh Thể và giải tội. Lúc ban đầu 
chỉ có mình tôi lẻ loi với tiếng đàn trong những buổi chầu và giải 
tội, có những lúc tưởng chừng dây đàn đã chùng trong cung 
đàn lỗi nhịp, nhưng Chúa luôn kề bên dìu dắt người con hát 
rong này vì Ngài chẳng bao giờ quên những tâm hồn lạc lỏng. 
 
Từ đó Nhóm Ca Nguyện được lớn lên dưới sự nâng đỡ, hướng 
dẫn của cha cựu QN Trịnh Minh Thái qua những buổi tỉnh tâm 
Mùa Chay, giải tội, và Mùa Vọng của cộng đoàn. Kể từ đó, tôi 
đã không  còn đơn hành nữa. Chúa đã ban cho tôi biết bao 
nhiêu người bạn trong nhóm Ca Nguyện mà tôi thật quý mến, 
tôi vui mừng và rất trân trọng món quà Chúa ban cho tôi. Tôi 
ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh thầm thì cảm tạ Chúa, trong 
niềm hân hoan cảm nhận tình Chúa bao la tôi dường như được 
nghe Ngài dạy dỗ bảo ban: “Ta cám ơn những thiện chí của 
con. Hãy trân trọng tình bạn và lớn lên trong tình yêu Giêsu”.  
 
Trong cuộc sống đầy bận rộn, lo toan, ồn ào, anh em chúng tôi 
đến với nhau trong khoảnh khắc bình an, yên lặng cho riêng 
mình trong kinh Lạy Cha, và dâng những tâm tình lên Chúa qua 
những tiếng hát như là một giây phút mở cửa cho tâm hồn đến 
với Chúa Giêsu. 



 

 
Trong sự tĩnh mịch, và ấm cúng bên cây thánh giá, cùng với những ngọn nến cháy sáng lung linh như là 
một sự thúc đẩy mời gọi anh em chúng tôi phải thắp sáng ngọn nến yêu thương, đem tin mừng Phúc 
Âm để đón nhận hồng ân. Trong không gian bao trùm là sự yên tỉnh, gần gũi,và bình yên đến với mọi 
người một cách lạ kỳ. 
 
Tôi luôn ước ao, gắn bó trong đời sống cầu nguyện, suy niệm qua phương pháp của cộng đồng Taizé  
là dùng lời ca tiếng hát ca tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Tôi hát cho Người và Người hát cho tôi, với 
cả một trái tim thổn thức vang lên, chan chứa niềm cậy trông về một Thiên Chúa của tình yêu. Tôi đã 
chia sẻ nỗi ước ao đó với  cha Thái, người cha linh hướng. Trong sự mong đợi đó, tôi đã tìm được 
nhóm cầu nguyện Taizé qua sự giới thiệu của cha, vợ chồng tôi và anh chị Huyến-Hằng đã được tham 
gia, học hỏi phương thức một buồi cầu nguyện Taizé do Sœur Bernadette hướng dẫn. Trong sự thinh 
lặng, khi cầu nguyện với những bài hát Taizé tôi thật sự lắng nghe trái tim của mình, để không phải suy 
tư, nhưng để nghỉ ngơi tìm kiếm bên trong tâm hồn, để trở về với chính mình. Cầu nguyện bằng trái 
tim, và Ngài đã đáp trả sự ao ước của tôi. Tất cả mọi mong ước trong tôi với Chúa luôn kết nên lời cầu 
nguyện từ đáy tim.  
 
Bạn ơi! khi bạn muốn cầu nguyện, đừng bao giờ ngừng ước ao vì lời cầu nguyện không bao giờ ngừng. 
Thiên Chúa luôn ở mãi trong mỗi người chúng ta trong nơi sâu thẳm nhất của sự cô đơn. Tôi hát cho 
Người, Người hát cho tôi, và tôi là người hát rong của Chúa Giêsu, vua tình yêu muôn thưở với bài 
“Tình Ca Vô Tận”. 
 


