
Chúng Ta Thuộc Về THIÊN CHÚA, Ai Biết THIÊN CHÚA Thì Nghe Chúng Ta! 

 

Từ ngày mùng 7 đến 15-7-2015 đã diễn ra 

một trại hè tại Keriadenn ở Saint-Malo 

thuộc miền Tây Bắc nước Pháp. Trại hè 

quy tụ khoảng 200 bạn trẻ. Trong vòng 10 

ngày các bạn trẻ hăng say tham dự các sinh 

hoạt du thuyền, các trò chơi lớn và những 

buổi tối canh thức trong một bầu khí đầy 

tràn tình huynh đệ. Riêng ngày 14-7, các 

bạn trẻ hân hoan chào đón Đức Cha Pierre 

d'Ornellas đến viếng thăm trại dành cho 

một dịp đặc biệt hiếm có: 3 huynh trưởng 

Nicolas, Anne-Flore và Adrien xin lãnh bí 

tích Thêm Sức. Thánh Lễ được trang trọng 

cử hành với sự tham dự sốt sắng của toàn 

thể trại sinh cùng với gia đình của ba huynh trưởng. Xin nhường lời cho Nicolas Lefeuvre - một 

trong ba bạn trẻ - nói về lý do tại sao xin lãnh bí tích Thêm Sức và bầu khí thánh thiêng của buổi 

lễ. 

 Tất cả bắt đầu hồi năm 2014 khi tôi cảm thấy ước ao được ”Thêm Sức”. Nhưng vì lâu nay 

không sống đạo, không thường xuyên đến nhà thờ, nên tôi không biết liên lạc với ai để xin giúp 

đỡ lãnh bí tích Thêm Sức. Thế rồi khi tham dự buổi gặp gỡ các bạn trẻ do Văn Phòng Mục Vụ 

Giới Trẻ của Giáo Phận tổ chức, tôi cảm thấy một điều gì đó, cùng với các bạn trẻ này, y như thể 

vẫn còn thiếu một cái gì đó trong Đức Tin của tôi. Tôi liền đến gặp người bạn là chủng sinh hiện 

diện trong buổi gặp gỡ và trao đổi tâm tình với bạn. Người bạn chủng sinh liền ấp ủ tôi dưới 

bóng cánh bạn. Thế là mọi sự khởi hành từ đây. 

 Nhân dịp trại hè năm 2015, cùng với Anne-Flore và Adrien, chúng tôi quyết định xin lãnh bí 

tích Thêm Sức trong thời kỳ diễn ra trại hè, xét vì cả ba chúng tôi đều là huynh trưởng điều-

động-viên của trại. Do đó chúng tôi gặp nhau để cùng suy tư về Đức Tin Công Giáo, về điều 

Đức Tin mang lại cho chúng tôi, cùng lúc, chúng tôi cũng tìm kiếm những giải đáp cho các vấn 

nạn của chúng tôi. Chúng tôi nhận được sự đồng hành và hướng dẫn tận tình của Cha Louis-

Emmanuel de la Foye. 

 Thế rồi Ngày trọng đại đã đến. Ngày 14-7-2015. Nhiều bạn trẻ nói đùa là Ngày hôm ấy chúng 

tôi chiếm ngục Bastille dành chiến thắng, bởi vì Ngày 14-7 cũng là lễ quốc khánh của Pháp! 

Nhưng đối với chúng tôi thì đó là Ngày chúng tôi chiếm được, hay nói đúng hơn là Ngày lãnh 

được Đức Chúa Thánh Thần!!! 

 Ngày hôm ấy có sự hiện hiện của hơn 300 người gồm các Hướng Đạo Sinh của Pháp, Các thành 

viên Phong Trào Thiếu Niên Thánh Thể và Công Giáo Tiến Hành ngành trẻ, cùng với thân nhân 

bạn bè của cả ba gia đình chúng tôi. Nhìn thấy đoàn người đông đảo tháp tùng 3 chúng tôi trong 

một ngày tuyệt đẹp như thế đã gieo vào lòng tôi niềm vui bao la. 



 Trong khi diễn ra buổi cử hành Phụng Vụ Thánh tôi đảo mắt một vòng nhìn chung quanh. Tôi 

trông thấy các bạn trẻ giữ thinh lặng trong bầu khí vô cùng trang nghiêm. Tôi cũng chứng kiến 

nhiều bạn trẻ với đôi mắt long lanh ngấn lệ vì cảm động! Rồi đến giây phút chính: giây phút 

được xức dầu thánh. Đây là giây phút đặc thù. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với nụ cười mở 

rộng đến vành tai!!! Tôi không tài nào dấu kín Niềm Vui đang tràn ngập trong lòng. Niềm Vui đã 

chan hòa trên khuôn mặt tôi. Thật tuyệt vời. 

 Thánh Lễ kết thúc. Nhiều bạn trẻ đến bao vây chúc mừng 3 chúng tôi và chia sẻ cảm tưởng của 

họ. Họ cũng trải qua một kinh nghiệm linh thiêng sâu xa như chính chúng tôi. 

 Kể từ ngày ấy, tôi hãnh diện tuyên xưng mình là tín hữu Công Giáo. Tôi hy vọng có thể trung 

tín sống đúng tư cách một tín hữu Công Giáo với sự trợ giúp của cộng đoàn xứ đạo, với ê-quíp 

Mục Vụ Giới Trẻ cũng như với các bạn trẻ gặp gỡ trong các trại hè, trại mùa đông và Ngày Quốc 

Tế Giới Trẻ. Tôi cầu mong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2016 sẽ là một thời điểm mạnh để giúp lớn 

lên trong hình trình Đức Tin của cuộc sống một tín hữu Công Giáo chân chính và nhiệt thành. 

 ... ”Anh chị em thân mến, anh chị em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc 

các thần khí xem có phải bởi THIÊN CHÚA hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn 

khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh chị em nhận ra thần khí của THIÊN CHÚA: thần 

khí nào tuyên xưng Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì 

thần khí ấy bởi THIÊN CHÚA; còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ, thì không bởi THIÊN CHÚA; đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh chị em đã nghe 

nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh chị em là những người con 

bé nhỏ, anh chị em thuộc về THIÊN CHÚA, và anh chị em đã thắng được các ngôn sứ giả 

đó, vì Đấng ở trong anh chị em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về 

thế gian; vì thế, chúng nó nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta, chúng ta 

thuộc về THIÊN CHÚA. Ai biết THIÊN CHÚA thì nghe chúng ta. Ai không thuộc về 

THIÊN CHÚA thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí nào 

dẫn đến sự thật và thần khí nào làm cho sai lầm” (1Gioan 4,1-6). 

 (”Église en Ille-et-Vilaine”, Vie diocésaine - Mensuel - numéro 267 - Septembre 2015, trang 
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