
HỒNG ÂN BÍ TÍCH RỬA TỘI 

 

Chúa Nhật Phục Sinh 3-4-1994, Réjean Trottier - thợ máy hầm mỏ 

35 tuổi - lãnh nhận 3 Bí Tích: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. 

Thật là ngày trọng đại đáng ghi nhớ. Cảm động hơn cả: thụ nhân là 

người trưởng thành hoàn toàn ý thức về hồng ân lãnh nhận. 

Réjean Trottier chào đời trong gia đình không Công Giáo. Thêm 

vào đó, cha mẹ không muốn cậu lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Ông bà 

còn tỏ dấu ngăn cản. Dầu vậy, ngay từ niên thiếu, Réjean hết lòng 

ước ao lãnh nhận Bí Tích này. 

Réjean Trottier lớn lên vào đời và lập gia đình như bao người khác. 

THIÊN CHÚA Quan Phòng vẫn theo dõi và chăm sóc chàng. Một 

ngày, chiếc xe chàng lái đang chạy ngon trớn thì tai nạn khủng 

khiếp xảy ra. Nhưng may mắn thay, chàng thoát chết. Chàng thoát 

chết trong đường tơ kẽ tóc! 

Réjean ý thức rõ ràng có bàn tay vô hình gìn giữ và che chở chàng 

cách riêng. Từ đó chàng vững tin vào sự hiện diện của THIÊN 

CHÚA, Người Cha có lòng từ ái vô biên. Ước muốn được rửa tội, gia nhập Giáo Hội Công Giáo bắt đầu 

sống động và lớn mạnh trong tâm tình và trong ý hướng của chàng. 

Tuy nhiên Réjean Trottier phải để ra 7 năm trời trước khi đi đến quyết định sau cùng. Bao nhiêu trở ngại 

đến từ xã hội bên ngoài và từ chính lòng chàng. Chàng hèn nhát tự hỏi: 

- Rồi đây bạn bè sẽ xét đoán về mình như thế nào? Họ sẽ chế nhạo mình chăng? Theo đạo Công Giáo 

đâu phải ”cái mốt” hợp thời trang? Trái lại là đàng khác vì phải can đảm sống ngược dòng! 

Bất chợt một ngày, chàng khám phá ra các bạn đồng nghiệp mặc dầu có Đức Tin chân chính vẫn không 

bao giờ dám nói đến hoặc công khai biểu lộ Đức Tin của mình, chỉ vì lý do đơn giản là sợ bị người khác 

chế nhạo! Thế thôi! 

Sau khi tự mình đánh tan mọi thành kiến hẹp hòi, mọi sợ hãi vẩn-vơ về lời bàn tán của bạn bè, của người 

chung quanh, Réjean Trottier quyết định xin gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Chàng bắt đầu theo học giáo 

lý, chuẩn bị lãnh nhận cùng một lúc ba Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. 

Ngoài ra hôn nhân của chàng cũng được hợp thức hóa theo nghi thức Công Giáo. Quả là cuộc chuẩn bị 

nghiêm chỉnh! Réjean hoàn toàn ý thức về ước muốn dấn thân sống đời Kitô hữu chân chính của mình. 

Chàng cũng tự ý chọn lựa cha mẹ đỡ đầu. Chàng tìm kiếm trong số người thân thuộc bạn bè gần nhất, 

cặp vợ chồng sống đạo đàng hoàng, có Đức Tin vững mạnh, hầu có thể giúp chàng trong công cuộc 

chuẩn bị lãnh nhận các Bí Tích. Sau cùng, chàng gặp đôi vợ chồng xấp-xỉ tuổi chàng. Một điều đáng nói là 



chính nhờ đồng hành với Réjean trong tháng ngày học hỏi 

giáo lý mà đôi vợ chồng đỡ đầu lại được củng cố trong Đức 

Tin và khám phá ra Tình Yêu vô biên của THIÊN CHÚA, Người 

Cha Dấu Ái của mọi người và của mỗi người. 

 

Sau khi gia nhập Giáo Hội Công Giáo, Réjean Trottier nói về 

biến cố trọng đại: 

- Tôi cử hành một biến cố mà nhiều người trải qua nhưng 

không mấy ai ghi nhớ một cách rõ ràng và sâu xa. Hoàn toàn ý 

thức về việc dấn thân của mình, tôi không có chọn lựa nào 

khác ngoài việc thề hứa tuân giữ các đòi buộc Phúc Âm để 

bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại. Việc 

dấn thân chính thức và long trọng không phải trò đùa cũng 

không phải lời nói bâng quơ, nhưng là việc làm nghiêm chỉnh. 

Biến cố lãnh nhận cùng lúc 3 Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể là biến cố mạc khải đối với tôi. Mãi 

mãi tôi ghi nhớ hồng ân THIÊN CHÚA và cố gắng sống xứng đáng danh nghĩa tín hữu Công Giáo! 

... ”Anh chị em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham 

muốn lừa dối. Anh chị em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh chị em và phải mặc lấy con người mới, 

là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh THIÊN CHÚA để thật sự sống công chính và thánh thiện 

.. Anh chị em hãy bắt chước THIÊN CHÚA, vì anh chị em là con cái được Người yêu thương, và hãy 

sống trong tình bác ái như Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, Người đã tự 

nộp mình làm hiến-lễ, làm hy-lễ dâng lên THIÊN CHÚA tựa hương thơm ngào ngạt” (Êphêxô 4,22-

24/5,1-2). 

(”Je Crois”, Juin/1994, trang 22-23). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


