
ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ TÌNH YÊU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ 

 

Bà Cindy (33 tuổi) là tín hữu tân tòng hiện sống với 3 đứa con tại 

thành phố La Flèche thuộc giáo phận Le Mans miền Bắc nước 

Pháp. Bà kể lại hành trình theo đạo Công Giáo như sau. 

Ý tưởng xin lãnh bí tích Rửa Tội và gia nhập Giáo Hội Công Giáo 

đến từ hai người bạn: Chị Mélanie chuẩn bị rước Thánh Thể và anh 

Olivier lãnh bí tích Rửa Tội. Họ bảo tôi hãy đến Nhà Thờ mà xem. 

Tôi đến tham dự buổi cử hành chuẩn bị trước Lễ Rửa Tội. Tôi 

không hiểu những gì đang diễn ra trước mắt nhưng tôi lại xúc 

động mạnh bởi những gì tôi cảm nhận được. Rồi hai bạn Mélanie 

và Olivier mời tôi đến dự Đêm Canh Thức Vọng Phục Sinh tại Nhà 

Thờ. Một lần nữa tôi thật sự xúc động về những gì đang diễn ra từ 

đầu cho đến lúc ban bí tích Rửa Tội và Rước Lễ. Thấy rằng người ta 

có thể lãnh bí tích Rửa Tội vào mọi lứa tuổi, tôi liền tự đặt câu hỏi 

cho chính mình. 

Chưa hết. Hai bạn Mélanie và Olivier lại mời tôi tham dự một buổi 

họp. Tại buổi họp tôi bày tỏ rằng tôi chưa được rửa tội cũng chưa 

được rước lễ nhưng tôi ao ước được lãnh bí tích Rửa Tội. 

Cho đến lúc ấy tôi chưa hề có dịp để có thể chuẩn bị lãnh bí tích Rửa Tội. Nhưng không hiểu tại sao tôi 

lại có ý nghĩ: 

- Mình không thể ”ra đi” về thế giới bên kia mà không được rửa tội và rước lễ! 

Nghĩa là, tôi muốn ”đi qua nhà thờ” ngày tôi về với Chúa. Vâng đúng thế, ý tưởng muốn ”đi qua nhà 

thờ” vào lúc chết nổi lên rất mạnh trong nội tâm tôi. Thật vậy, tôi không muốn mình bị chôn như con 

chó ngày tôi chết, giống như tôi từng chứng kiến đám tang của một người thân trong gia đình. 

Đối với tôi, lãnh bí tích Rửa Tội là gặp gỡ Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Tình Yêu của THIÊN CHÚA. Chúa cho tôi 

tái sinh và tôi rất cần được tái sinh. Đây là một trợ lực rất lớn đối với tôi trong những thời điểm khó 

khăn. 

Thời gian chuẩn bị lãnh bí tích Rửa Tội kéo dài hai năm. Trong thời gian này tôi học biết Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ nhiều hơn cũng như có dịp gặp gỡ các tín hữu Công Giáo khác. Kể từ đó tôi tự động đến nhà thờ 

thường xuyên mỗi khi có thể vào những ngày trong tuần và Chúa Nhật. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn đổi 

khác. Đặc biệt tôi không còn nhìn cái chết giống như trước đây. Rồi tôi cảm nhận niềm an bình nội tâm 

ngay trong những khi tôi gặp khó khăn. 

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vào chính ngày được Rửa Tội. Nhưng việc rước lễ thì tôi còn gặp khó khăn. 

Vào chính hôm ấy, một người bạn trong cùng tòa nhà với tôi và cùng chuẩn bị rước lễ như tôi, lại vắng 



mặt, vì anh qua đời trước đó hai tháng. Vì thế, vào ngày hôm ấy tôi 

không ngừng nghĩ đến anh. Tôi buồn lắm vì người bạn này cũng trải 

qua những ngày tháng tràn đầy khó khăn trong cuộc sống. Tôi nhớ 

anh vô cùng. Và chính sự kiện này làm cho tôi cảm nghiệm thế nào 

là được nâng đỡ trong Đức Tin và hiểu được từ ”hiệp thông - thông 

công” có nghĩa là gì. 

Sau khi lãnh hai bí tích Rửa Tội và Thánh Thể, tôi tiếp tục cuộc hành 

trình khai tâm đi vào đời sống Kitô. Bởi vì, tôi không muốn đánh mất 

Đức Tin cũng không muốn đánh mất tất cả những gì tôi hấp thụ cho 

tới bây giờ. Và như thế, tôi sẵn sàng chuẩn bị để lãnh bí tích Thêm 

Sức. Tôi đơn sơ nghĩ rằng đây cũng là thời điểm thật quan trọng đối 

với một tín hữu tân tòng như tôi. 

Tôi cũng cố gắng nêu cao chứng tá về Đức Tin Công Giáo cho những 

người sống chung quanh. Một trong những bạn gái của tôi cũng đang trên tiến trình chuẩn bị lãnh bí tích 

Thánh Thể. Do đó chúng tôi thường chia sẻ về các vấn đề, những khám phá và cùng nhau cầu nguyện 

chung. 

Đối với tôi, Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Tình Yêu, là Trìu Mến, là Đấng Cứu Độ. Thật rõ ràng, tôi không mảy 

may nghi ngờ gì cả! 

... Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU đến vùng kế cận thành Xêdarê-Philipphê. Người hỏi các môn đệ rằng: 

”Người ta nói Con Người là ai?” Các môn đệ thưa: “Kẻ thì nói là Ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Ông 

Êlia, có người lại cho là Ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”. Đức Chúa GIÊSU lại hỏi: ”Còn anh 

em, anh em bảo Thầy là Ai?” Ông Simon Phêrô thưa: ”Thầy là Đấng KITÔ, Con THIÊN CHÚA Hằng 

Sống”. Đức Chúa GIÊSU nói với ông: ”Này Simon con ông Giona, anh thật là người có phúc, vì không 

phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là CHA của Thầy, Đấng ngự trên Trời. Còn Thầy, 

Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của 

Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Matthêu 16,13-18). 

(”Église en Sarthe” Mensuel de l'Église Catholique diocèse du Mans, n. 61, Juin 2011, trang 26-27) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


