
ĐÂU CÓ AI KÊU CẦU THIÊN CHÚA MÀ BỊ NGƯỜI KHINH DỂ? 

 

 
... Chúa Nhật 17-2-2013 tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Amiens ở 

miền Bắc nước Pháp, Đức Cha Jean-Luc Bouilleret đã gọi đích danh 24 

dự tòng bước vào giai đoạn chung kết, tiến đến việc lãnh nhận 3 bí tích 

khai tâm của Kitô Giáo vào đêm Vọng Phục Sinh 30-3-2013: Rửa Tội, 

Thêm Sức và Thánh Thể. 

Xin nhường lời cho bà Laurence bày tỏ tâm tình tri ân của một người 

cảm thấy hồng phúc được may mắn gặp gỡ THIÊN CHÚA và lãnh bí tích 

Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo. 

 

Tôi không được rửa tội khi còn nhỏ giống như anh tôi. Khi anh tôi lập gia 

đình và có đứa con đầu lòng, anh xin tôi làm mẹ đỡ đầu cho đứa con 

của anh ngày nó lãnh bí tích rửa tội. Trước tiên tôi cảm thấy thật hãnh 

diện vì được anh chọn làm mẹ đỡ đầu cho cháu. Tiếp đến tôi bắt đầu tự 

chất vấn về ý nghĩa của hành động tôi dấn thân: trở thành mẹ đỡ đầu. 

Bởi vì, đúng ra tôi gần như là một kẻ vô thần và hoàn toàn không có một hiểu biết nào về tôn giáo. 

Tôi thường đặt không biết bao nhiêu câu hỏi liên quan đến sự hiện hữu thật sự của THIÊN CHÚA, xét 

vì thấy rằng trong thế giới có quá nhiều cuộc chiến, có nạn đói hoành hành và có sự tàn bạo hung dữ 

vũ phu của con người. 

 

Sau cùng tâm trí tôi đi đến tư tưởng chung kết: 

- Tôi chưa bao giờ để cho THIÊN CHÚA có cơ may gặp gỡ tôi, xem thử Người có gì để nói với 

tôi hay không! 

 

Tất cả các sự kiện trên đây dẫn tôi đến quyết định ghi tên vào khóa giáo lý dành cho các tân dự tòng. 

Người ta cho tôi biết thời gian học hỏi sẽ kéo dài trong vòng hai năm. Phản ứng của tôi lúc ấy là: nếu 

phải chuẩn bị đến hai năm thì quả thật quá dài! Giờ đây sau hai năm học hỏi tôi lại thấy nó không còn 

dài nữa. Trái lại hai năm đủ giúp các dự tòng chúng tôi khám phá và hiểu biết các chu kỳ phụng vụ 

của Đức Tin Công Giáo. Hai năm cũng thật cần thiết vì nó giúp chúng tôi nắm bắt được lộ trình của 

chúng tôi và ý nghĩa của bí tích Rửa Tội mà chúng tôi chuẩn bị lãnh nhận. Sau cùng, chúng tôi dành 

thời giờ để lớn lên trong Đức Tin và đây mới là điều tuyệt diệu! 

 

Tôi cũng đặc biệt nhớ đến những buổi họp do Tòa Giám Mục tổ chức hầu cho tất cả các dự tòng trong 

toàn giáo phận có dịp gặp gỡ nhau. Nhờ vậy mà tôi cảm thấy mình không đơn độc trong việc khởi 

công khám phá THIÊN CHÚA. Hơn thế nữa, tôi thật an tâm khi nhận thức rằng có nhiều người thuộc 

đủ mọi tuổi tác và giai tầng xã hội khác nhau đã có cùng một ước nguyện như tôi là xin lãnh bí tích 

Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo. 

 

Sau cùng, tôi giữ một kỷ niệm êm đẹp về những lần trao đổi với những người dành thời giờ để tháp 

tùng tôi, những người mà tôi có thể tự do trình bày các tư tưởng, mọi nghi vấn và các dư cảm của 

mình. Đức Chúa GIÊSU KITÔ từng nhắc chúng ta nhớ là phải qua Ngài mới đến được THIÊN CHÚA 

CHA. Phần tôi, rất có thể là tôi sẽ không bao giờ đến được với Đức Chúa GIÊSU KITÔ nếu tôi không 

được những người tháp tùng tôi giúp đỡ. Điều này đối với tôi đúng là một mặc khải: 

- Đức Tin không phải chỉ là Tin nơi THIÊN CHÚA mà còn cần phải hiện diện cho tha nhân 

nữa! 

 

Người ta hỏi tôi: ”Bí tích Rửa Tội mang đến điều gì cho đời sống của bạn?” tôi xin thưa: ”Bí tích Rửa 



Tội tự nó không phải là mục đích sau cùng. Đúng hơn nó là khởi đầu cho một cuộc sống mới!” 

 

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì được Đức Chúa GIÊSU KITÔ chạm đến. Giờ đây trong những lúc 

gian nan thử thách, vào những khi gặp khó khăn, tôi biết mình không đơn độc. THIÊN CHÚA là người 

bạn tâm giao quý báu nhất trên cõi đời này. Rồi trong những thời điểm hạnh phúc, tôi không quên 

rằng niềm vui của tôi cũng được THIÊN CHÚA san sẻ. 

 

Trên hành trình tiến về cuộc gặp gỡ với Đức Chúa GIÊSU KITÔ tôi đã may mắn có người đồng hành. 

Giờ đây đến phiên mình tôi phải thú nhận rằng, thật tuyệt vời khi được kín múc sức mạnh trong Chúa, 

Đấng là suối nguồn của lắng dịu, yên tĩnh và tin tưởng. 

 

... Cảm tưởng của vài tân tòng khác. 

 

Anh Benoit 35 tuổi. Tôi sống 30 năm mà chưa một lần cảm nhận nhu cầu hiểu biết THIÊN CHÚA, 

nhưng tôi lại bị mê hoặc bởi lối sống thành thật của một số tín hữu Công Giáo tôi từng quen biết. Từ 

các chứng tá sống động này, tôi muốn trao cho cuộc đời tôi một ý nghĩa. Tôi muốn tìm thấy cái chính 

yếu cho vận mệnh cuộc đời tôi. 

 

Một nữ tín hữu tân tòng. Người bạn gái thân thương nhất của tôi, người đoán biết tôi từng ao ước lãnh 

bí Rửa Tội, đã trao cho tôi một món quà quý báu nhất mà một người bạn có thể tặng cho bạn mình: 

Bạn hiền đã xin tôi làm mẹ đỡ đầu cho đứa con gái của bạn. 

 

Một nam tín hữu tân tòng. Ơn thánh Chúa không bất ngờ đổ ập xuống tôi vào một ngày đẹp trời nào 

đó. Không. Cuộc theo đạo thánh Công Giáo của tôi được thành hình cách êm đềm kín đáo. Mỗi năm 

trôi qua mang đến một cuộc gặp gỡ, trao tặng một lời để rồi hết năm này qua năm khác chúng kết 

thành một tư tưởng và sau cùng là một ước muốn: ”Gặp gỡ và trao đổi với một Linh Mục Công Giáo”. 

 

Tín hữu tân tòng 25 tuổi. THIÊN CHÚA luôn luôn hiện diện trong lòng tôi. Chỉ cần tôi phải minh chứng 

cho Người biết là tôi đã nghe tiếng Người gọi .. Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ chọn tôi chứ không phải 

tôi chọn Người. 

 

... ”Hỡi ai kính sợ THIÊN CHÚA, hãy tin vào Người và các bạn sẽ không mất phần thưởng 

đâu. Hỡi ai kính sợ THIÊN CHÚA, hãy đợi trông ơn lành, niềm vui không cùng và lòng thương 

xót. Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem: nào có ai tin vào THIÊN CHÚA mà bị hổ thẹn 

bao giờ? Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi? Hoặc có ai kêu cầu Người mà bị 

Người khinh dể? Vì THIÊN CHÚA là Đấng nhân từ và hay thương xót: Người thứ tha tội lỗi và 

cứu vớt trong lúc gian truân .. Những ai kính sợ THIÊN CHÚA thì không ngang bướng bất 

tuân lời Người dạy, và những ai kính mến Người thì giữ vững đường lối của Người. Những ai 

kính sợ THIÊN CHÚA thì tìm điều Người ưa thích, và những ai kính mến Người thì no thỏa lề 

luật. Những ai kính sợ THIÊN CHÚA thì chuẩn bị tâm hồn, và hạ mình xuống trước mặt 

Người. Chúng ta hãy phó mình trong tay THIÊN CHÚA, chứ đừng phó mình trong tay phàm 

nhân, bởi vì Người cao cả thế nào thì cũng lân tuất như vậy” (Huấn Ca 2,8-11+15-18). 

 

(”Le Dimanche”, Bimensuel de l'Église Catholique de la Somme, 8 Mars 2013, No 5141, 143è Année 

de diffusion, trang 12-13) 
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