
DÁM CÔNG KHAI TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO 

 

Déborah-Ruffo-de-Bonneval-de-la-fare-des-Comtes-de-

Sinopoli-de-Calabre! Hẳn bạn hụt hơi khi đọc xong tên 

này. Sự thật là như thế. Nhưng xin giới thiệu nàng dưới 

tên gọi đơn sơ: Déborah. 

Déborah thuộc về một giai cấp trưởng giả còn sót lại. 

Déborah không chối bỏ điều đó. Nhưng đối với cô, nét cao 

sang của một người, không hệ tại nguồn gốc quí tộc cho 

bằng nét đẹp cao cả của tâm hồn người ấy. Từ đó, Déborah 

dấn thân sống đạo giữa đời. Cô không rụt rè dấu kín Đức Tin 

trong túi áo. Trái lại, Déborah giơ cao ngọn cờ chiến thắng 

của Đức Chúa GIÊSU KITÔ Vua Khải Hoàn. Đi đâu và làm việc 

gì, cô đều làm chứng cho Tình Yêu Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Déborah hiên ngang ”luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai 

chất vấn về niềm hy vọng của cô” (1Phêrô 3,15). Xin nhường lời cho cô Déborah. 

Tôi đến hành hương đền thánh Đức Mẹ Banneux (Bỉ quốc) lần đầu tiên năm lên 15 tuổi. Vào thời kz ấy, 

tôi hoàn toàn vô thần và ích kỷ. Lúc nào cũng chỉ nghĩ và biết có mình thôi! Nhưng rồi, chứng kiến cảnh 

tượng nhiều người đau khổ trong tâm hồn và nơi thân xác, tôi bị chấn động mạnh. Tôi dọn mình xưng 

tội. Sau đó, THIÊN CHÚA Quan Phòng cho tôi có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều nữ y tá. Chính các nữ y tá 

khơi động trong tôi tâm tình xả thân phục vụ các bệnh nhân và người đau khổ. 

Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA là mẫu gương tuyệt hảo. Đức Mẹ là Bạn Tâm Phúc và là suối nguồn Tình 

Yêu. Tôi diễm phúc gặp Đức Mẹ vào một buổi chiều nơi nhà nguyện Đức Mẹ Hiện Ra. Lúc ấy, nhà nguyện 

vắng vẻ. Một mình, tôi quì lần chuỗi Mân Côi. Bỗng tôi có cảm tưởng Đức Mẹ mỉm cười với tôi. Thế rồi 

tôi thưa chuyện với Đức Mẹ như với một Người Mẹ. Tôi biết rõ Đức Mẹ lắng nghe lời tôi. Sau đó, tôi dần 

dần ý thức Đức Mẹ giải đáp cho mọi vấn nạn tuổi trẻ của tôi. Thật tuyệt diệu! 

Tận thẳm sâu lòng mình, mỗi người trẻ đều đầy ắp những khát vọng và thắc mắc. Điều quan trọng là 

”dám” nêu lên các vấn nạn. Nếu bạn không phải là tín hữu Kitô, bạn đừng e ngại gì. Hãy mạnh dạn bước 

vào một thánh đường. Hãy thẳng thắn trình bày vấn đề với một Linh Mục Công Giáo. Hãy bàn thảo với 

bạn bè Công Giáo. Trong trường hợp này, các tín hữu Công Giáo trở thành những chứng nhân quan 

trọng. Xin các bạn Công Giáo đừng rụt rè. Đừng e ngại. Đừng sợ dư luận đàm tiếu. Nhưng hãy can đảm 

tuyên xưng Đức Tin ra bên ngoài. Chẳng hạn, mỗi dịp vào quán ăn, trước khi dùng bữa, đừng bao giờ 

quên làm dấu Thánh Giá. 

Trong thế giới hiện đại, nhiều khi kẻ dữ lại hiên ngang làm điều xấu hơn là người lành dám công khai làm 

điều thiện! Chúng ta hãy đặt mình vào số những người dám lội ngược dòng. Dám sống theo Phúc Âm. 

Dám sống theo giáo huấn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Hội Thánh. 



Một hôm, nơi đền thánh Đức Mẹ MARIA tôi gặp một bạn trẻ. Tôi 

mỉm cười đề nghị bạn trẻ đọc chung với tôi một Kinh Kính Mừng. 

Người bạn trẻ lộ dấu ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng rồi, bạn ấy chấp 

nhận. Cả hai chúng tôi cùng đọc chung Kinh Kính Mừng. Thật tuyệt 

diệu! Chúng ta nhớ lời Đức Chúa GIÊSU KITÔ phán: ”Ai tuyên bố 

nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng tuyên bố nhận người 

ấy trước mặt CHA Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,32). 

... ”Ai làm hại được anh chị em, nếu anh chị em nhiệt thành làm 

điều thiện? Mà nếu anh chị em chịu khổ vì sống công chính, thì 

anh chị em thật có phúc! Đừng sợ những kẻ làm hại anh chị em và 

đừng xao xuyến. Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Thánh, hãy tôn 

Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh chị em. Hãy luôn luôn sẵn 

sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh chị 

em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy 

giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh chị em vì anh chị em ăn ở ngay thẳng trong 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm 

việc lành, nếu đó là thánh ý THIÊN CHÚA, còn hơn là vì làm điều ác” (1Phêrô 3,13-17). 

(Jean-Pierre Snyers, ”Témoins de Dieu”, Éditions Hovine, 2001, trang 43-44) 
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