
ƯỚC MUỐN LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI 

 

Tôi tên Anna Maria Jessica Spatafora và chào đời ngày 22-

9-1983 tại Mazara del Vallo trên đảo Sicilia miền Nam 

nước Ý. 

Vài tháng trước khi tôi mừng sinh nhật 16 tuổi, Mẹ tôi 

khám phá ra mình có bướu-xơ trong tử cung và phải mổ. 

Cuộc giải phẫu diễn tiến bình thường. Nhưng sau giải phẫu 

Mẹ tôi cần chuyền máu mới cứu được mạng sống. Buồn 

thay, cuộc chuyền máu không bao giờ diễn ra. Bởi lẽ Mẹ tôi 

theo giáo phái ”chứng nhân Geova”. Giáo phái này tuyệt 

đối ngăn cấm việc chuyền máu. Mặc cho bao lời van xin của 

anh chị em chúng tôi - kể cả các bác sĩ - Mẹ tôi vẫn nhất 

mực không nghe. Không biết bao nhiêu lần anh chị em 

chúng tôi quì gối cạnh giường Mẹ, năn nỉ Mẹ bằng lòng để 

cho bác sĩ chuyền máu thì mới mong còn sống và ở lại với 

chúng tôi. Một đàng Mẹ tôi không nghe lời chúng tôi, đàng khác, nhóm tín đồ chứng nhân Geova không 

để Mẹ yên. Họ túc trực ngày đêm bên giường Mẹ khiến chúng tôi không làm gì được cho Mẹ. Trong tình 

cảnh đáng thương ấy, Mẹ nhắm mắt lìa đời. Anh chị em chúng tôi đổ không biết bao nhiêu giọt nước 

mắt khóc thương Mẹ! 

Thật ra Mẹ tôi từng là tín hữu Công Giáo. Ba anh chị đầu của chúng tôi được Mẹ cho lãnh nhận bí tích 

Rửa Tội và gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Nhưng kể từ ngày Mẹ đi theo giáo phái ”chứng nhân Geova” thì 

Mẹ chấm dứt việc xin Rửa Tội cho 3 đứa con chào đời sau đó, trong số này có tôi. 

Lớn lên, tôi luôn luôn bày tỏ ước muốn được Rửa Tội, xưng tội rước lễ và lãnh bí tích Thêm Sức như bao 

thiếu niên đồng tuổi. Nhưng tôi không thể nào thực hiện giấc mơ. Thêm vào đó, nhóm tín đồ ”chứng 

nhân Geova” luôn vây bọc chúng tôi. Họ tìm đủ trăm phương nghìn cách để lôi kéo anh chị em chúng tôi 

đi theo Mẹ, ghi tên vào giáo phái. Riêng phần tôi, tôi luôn luôn cương quyết từ chối. Tôi khẳng khái lánh 

xa nhóm tín đồ bất lương bất chính ấy. Tận thâm tâm tôi vẫn mong ước có ngày trở thành tín hữu Công 

Giáo, thuộc về Giáo Hội Công Giáo. 

THIÊN CHÚA Quan Phòng lắng nghe ước nguyện thầm kín của tôi. Ngài gởi đến tôi người bạn, hay đúng 

hơn, một người chị em. Người bạn thuộc nhóm ”Canh Tân Đặc Sủng Tôi Tớ Đức Chúa KITÔ Hằng Sống”. 

Nhóm tông đồ này có địa bàn hoạt động đắc lực ngay trong thành phố tôi đang sống là Mazara del Vallo 

trên đảo Sicilia. Cùng với người - vừa là bạn vừa là chị em - này, tôi tích cực tham gia các sinh hoạt của 

nhóm. Tạm gọi bạn tôi bằng tên Angelica. 

Mùa hè năm 2006 tôi quen biết một thanh niên. Rồi chúng tôi đi đến chỗ đính hôn. Sau đó tôi mang 

thai. 



Từ khi biết mình mang thai tôi bỗng đâm ra lo lắng buồn rầu. Tôi 

muốn trục xuất bào thai khỏi dạ. May mắn thay, Angelica luôn có 

mặt bên cạnh tôi. Chính nàng khuyến khích và nâng đỡ tôi. Nàng 

muốn xóa khỏi đầu óc và nhất là khỏi tâm lòng tôi ước muốn phá 

thai. Angelica đưa tôi đi khám thai. Khi lắng nghe tiếng quả tim đập 

bé nhỏ của bào thai trong dạ, tôi bỗng bừng tỉnh. Tình mẫu tử dâng 

trào trong trái tim tôi. Tôi quyết định nói KHÔNG. Không phá thai. 

Tôi bằng lòng mang con cho đến khi đủ ngày đầy tháng, tôi sẽ cho 

con ra chào đời. 

Với bào thai trong dạ đợi chờ ngày sinh nở, lại dâng cao nơi tôi ước 

nguyện lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Tôi ao ước được Rửa Tội để rước 

Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể vào lòng. Sau đó tôi sẽ nghiêm chỉnh 

chuẩn bị để cùng với hôn phu, chúng tôi lãnh bí tích Hôn Phối, trước 

khi đứa con đầu lòng của chúng tôi chào đời. Tôi đã liên lạc với Linh 

Mục Orazio. Ngài vừa là Cha Sở vừa là Cha Tuyên Úy Nhóm Canh 

Tân Đặc Sủng Tôi Tớ Đức Chúa KITÔ Hằng Sống. Tôi hy vọng ước nguyện sớm thành tựu để tôi trở thành 

nữ tử THIÊN CHÚA và nhận lãnh phúc lành đến từ Giáo Hội Công Giáo duy nhất thánh thiện và tông 

truyền. Mong thay! 

... ”THIÊN CHÚA, Đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất, lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu, cũng là Đấng 

dùng sự thông suốt trải rộng các tầng trời. Người lên tiếng, là nước trên trời cuồn cuộn; Người đẩy 

lên từng lớp mây trời, từ cùng tận địa cầu xa tắp, làm cho chớp giật mưa rơi, mở kho thả gió khắp nơi 

tung hoành” (Sách tiên tri Giêrêmia 51,15-16). 

(”LA VOCE”, Associazione Rinnovamento Carismatico Servi di Cristo Vivo, Anno XVIII, n.2 Novembre-

Dicembre 2006, trang 10) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  

 

 

 

 


