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 Từ thuở bé thơ, tôi được lớn lên trong mái ấm gia đình có truyền thống Phật Giáo, nhưng không biết tại 
sao tôi lại rất thích nghe nhạc Thánh ca. Nhạc Thánh ca có cái gì đó thật dịu dàng, thanh cao và quyến rũ. Chắc 
vì yêu thích Thánh ca mà Chúa đã cho tôi một người chồng đạo Công Giáo. Tuy khác đạo với chồng nhưng tôi 
luôn tham dự Thánh lễ Chúa Nhật hằng tuần với anh ấy. 
 
 Tôi đã được nghe nhiều bài Thánh ca rất hay, nhưng có một bài đã làm cho tôi xúc động và rơi nước 
mắt, đó là bài: “Ngài Có Đó” của Linh Mục Ân Đức, với hai câu thật đơn giản: 
 

“…Ngài có đó dang tay chờ đợi con bao năm, 
Ngài kêu con, mong được con đáp lời…” 

 
Bài Thánh Ca đó đã cho tôi biết Chúa hiện diện bên tôi và dang tay chờ đợi ngày tôi quay về, mặc dù tôi chưa 
biết Ngài là ai? 
 
 Qua sự dìu dắt của Chúa Thánh Linh, ngày 15/4/2017, tôi đã được nhận bí tích Thánh Tẩy và trở thành 
người con của Chúa, đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Được làm người đã là một niềm vui hết sức lớn, 
mà được làm con Thiên Chúa còn là một niềm vui lớn lao gấp bội, một hồng ân Chúa cho tôi làm người và làm 
người Kitô hữu. Từ đó tôi luôn sống trong niềm vui và hy vọng vì được thưởng thức cuộc sống mỗi ngày thật 
kỳ diệu. Từ sáng sớm khi thức dậy tôi đã nhận ra Hồng Ân sự sống và một ngày mới Chúa ban. Tôi hạnh phúc 
vì được làm con của Chúa. Tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân. Phúc cho tôi được làm con Chúa! 
 
 Tôi cùng chồng tôi đi dự Thánh lễ hằng tuần, được nghe Lời Chúa, được quen biết các bác và các anh 
chị thân thương trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mỗi ngày tôi yêu mến Chúa nhiều hơn. Có vài anh 
chị mời tôi vào Ban Ca Nguyện (BCN), vì sợ mình hát không hay và không có thời gian, nên tôi đã ngại ngùng 
và từ chối trong sự nuối tiếc. 

 



 Vào một dịp tĩnh tâm, tôi được nghe các anh chị cất tiếng hát ca tụng Thiên Chúa qua những bài Thánh 
ca. Những giọng hát thật ngọt ngào, tâm tình, tha thiết đã đánh động và thúc giục tôi đi đến quyết định tham gia 
vào BCN để cùng các anh chị ca tụng Thiên Chúa. 
 
 Buổi họp đầu tiên tôi rất cảm động vì được các anh chị tiếp đón rất nồng nhiệt. Sau nhiều lần sinh hoạt 
chung, tôi đã học hỏi rất nhiều từ các anh chị, học được sự hy sinh và hết lòng phục vụ trong yêu thương. Các 
anh chị sưu tầm những bài Thánh ca thật hay, thêm vào tiếng đàn guitar êm dịu hòa quyện trong những nốt nhạc 
cao vút và sâu lắng đưa tâm hồn tôi bay bổng lên trời hướng về Thiên Chúa, ôi thật tuyệt vời. 
 
 Tôi tham gia vào BCN gần được hai năm, có những kỷ niệm vui, buồn và có những lúc thật lo lắng. Có 
một kỷ niệm mà tôi chắc chắn là sẽ không bao giờ quên, đó là những buổi tập hát cho Vọng Giáng Sinh 2017.  
Làm sao mà quên được bài thánh ca “Cùng Đi Bê-Lem.” Bài nhạc này có nhiều bè và tương đối khó, thêm vào 
đó có các em thiếu nhi hòa nhạc với nhiều nhạc cụ khác nhau. Nghĩ lại mà thấy thương anh nhạc trưởng đã rất 
kiên nhẫn tập dợt thật tận tụy cho mỗi người. Sau nhiều buổi tập dợt, đến ngày trình diễn, mọi người đều lo sợ, 
nhưng khi anh nhạc trưởng bắt đầu quơ “Magic Wand” (cây đũa thần), tất cả mọi người cất tiếng ca “Glori… 
Gloria…” thì những nỗi 
lo sợ đã chìm vào trong 
quên lãng và những 
giọng hát thật hùng hồn 
đã vang vọng cả thánh 
đường. Ôi, nghĩ lại thật 
là vui. 
 
 Mỗi tháng BCN 
gặp nhau một lần không 
chỉ để tập hát, mà còn 
chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ 
tâm tình với nhau. Tuy 
các anh chị rất bận rộn 
nhưng luôn hy sinh để 
mọi người có những 
món ăn thức uống thật 
ngon. Mọi người sinh 
hoạt với nhau rất chân 
tình và gắn bó như một 
gia đình. Mỗi khi trong 
nhóm có người bệnh, 
chúng tôi rất buồn và lo 
lắng, đúng như anh đoàn 
trưởng thường nói: “Một 
con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.” Mỗi lần họp nhóm, gặp mặt đông đủ mọi người, tôi cảm thấy rất vui. Khi nào bận 
việc không đến được với BCN, tôi nhớ lắm, nhất là những lời đùa giỡn của các anh và những giọng cười giòn 
tan của các chị. Ngoài việc hát cho giờ chầu Thánh Thể, BCN còn hát cho những buổi tĩnh tâm, và những 
Thánh lễ khác theo sự yêu cầu. Sau những lần hát được nhiều người khen chúng tôi hát hay và rất tâm tình, 
gương mặt anh đoàn trưởng thật sung sướng, rạng rỡ với nụ cười thật tươi, làm chúng tôi cũng lên tinh thần. 
 
 Cuộc sống của tôi bây giờ tuy rất bận so với trước khi tôi tham gia vào những sinh hoạt của cộng đoàn 
nói chung, cũng như BCN nói riêng, nhưng tôi rất sung sướng và hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn BCN đã đón nhận 
tôi và cho tôi cơ hội dâng giọng hát nhỏ bé tầm thường của tôi để ca tụng và tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. 
 
 Con xin tạ ơn Chúa! Chúa nhìn con và yêu con vì đời con tất cả là Hồng Ân. 


