
MỌI LOÀI PHẢI MỞ MIỆNG TUYÊN XƯNG: ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ CHÚA! 

 

(Chứng từ Đức Tin của các tín hữu thuộc Tổng 

Giáo Phận Lyon ở miền Nam nước Pháp) 

 

... Gabriel 11 tuổi: ”Với một Đức Tin trẻ thơ” 

Trong lớp CM2 của con, con biết rõ có rất ít bạn 

học sống đạo chân thành. Các bạn chế diễu nhạo 

cười vì con thường xuyên đi nhà thờ tham dự 

Thánh Lễ Chúa Nhật. Ban đầu con hơi cảm thấy khó 

chịu và bực bội. Nhưng rồi con tự nhủ: 

- Đâu có hề hấn gì! Mình là tín hữu Công Giáo mà! 

Đơn giản thế thôi. Còn ai muốn nói gì thì cứ nói! 

Không sao hết! 

Con tin nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ sống lại. Người là 

Vua của chúng ta. Vì thế chúng ta phải cố gắng 

sống như thế nào để tiến gần đến Người và để 

được hưởng phúc trường sinh. 

Dĩ nhiên là con thừa hưởng Đức Tin do Cha Mẹ con truyền lại. Nhưng Đức Tin của con cũng đến từ cuộc 

gặp gỡ với các Linh Mục, đặc biệt là với Cha Tuyên Úy Hướng Đạo của chúng con. Gần đây Nhóm Hướng 

Đạo của chúng con đi hành hương Rocamadour và con cảm thấy được tăng cường sức mạnh thiêng liêng 

trong lúc xưng tội. Con cũng là chú giúp lễ. Con sống công tác phục vụ này như để giúp giáo dân cầu 

nguyện. Con rất thích cầu nguyện và con thường cầu nguyện một mình trong căn phòng mà con ở chung 

với một trong các em trai của con. Con cầu nguyện khi chú bé bắt đầu ngủ và chú bé rất dễ ngủ. Lên 

giường là bé ngủ ngay! Thế là con cầu nguyện và hát. Con cầu nguyện cùng Đức Chúa GIÊSU, Đức Trinh 

Nữ MARIA, Thánh Cả GIUSE và Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel, bổn mạng của con. 

 

... Bà Valérie tín hữu tân tòng: ”Đức Tin của tôi tăng trưởng” 

Lãnh bí tích Rửa Tội năm 2012, tôi luôn luôn tìm kiếm một chiều kích thiêng liêng mà vẫn chưa gặp 

được, ngay cả khi tôi vẫn luôn luôn tin rằng có sự hiện hữu của một thực tại khác. 

Hai người ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời tôi: Bà Ngoại với Đức Tin sâu xa và thân phụ - qua lối sống 

của người - đã truyền đạt cho tôi những giá trị nền tảng rất gần với các giá trị của Kitô Giáo. 



Trong nghi lễ tiếp nhận các dự tòng vào Giáo Hội Công 

Giáo, sách nghi thức có đặt cho mỗi dự tòng câu hỏi: 

- Bạn xin điều gì với Giáo Hội? 

và mỗi dự tòng phải trả lời: 

- Đức Tin! 

Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu, bởi lẽ tôi nghĩ rằng 

mình đã có Đức Tin rồi mà, đâu cần phải xin nữa! Thế 

nhưng dọc theo cuộc hành trình tôi mới khám phá ra rằng 

Đức Tin tăng trưởng, Đức Tin lớn lên. Đối với tôi thì Đức 

Tin bất tận và Đức Tin cứu tôi. 

Giờ đây cái nhìn của tôi trên chính tôi, trên tha nhân và 

trên cuộc sống đã thay đổi. Nó ở trên một mức độ khiến 

tôi cảm thấy ngỡ ngàng xúc động. Ngày hôm nay tôi nhìn 

mọi sự mọi vật mọi người với đôi mắt Đức Tin. 

 

... Linh Mục Patrice Roumieu: ”Nhìn thẳng vào sự nghi ngờ” 

Trước khi bước theo Đức Chúa GIÊSU thì điều tốt hơn cả là chuyện vãn với Người, truyền thông với 

Người, điều mà chúng ta gọi bằng từ chung là Cầu Nguyện. Thông thường là Xin Ơn, rồi đến Cám Ơn khi 

tôi được an ủi hay được khích lệ .. và Xin Lỗi khi tôi cảm thấy mình là kẻ thủ phạm. 

Tin là ”cảm thấy”, ”cảm nhận”, ”là chắc chắn” rằng có Một Người yêu tôi và sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi 

trong nỗi cô đơn! Một Người trông chừng tôi, nói tóm tắt là như thế. 

Tin không phải là một lựa chọn mà là một xác tín vượt xa sự đồng thuận của tôi! Đức Tin không những 

chỉ nằm trên mức độ thông minh và lý trí mà còn là cuộc gặp gỡ với Đấng vượt hẳn lên trên chúng ta. 

Đức Tin không giải thích được nhưng là để sống .. ngay cả khi Kinh Thánh, Phúc Âm giúp chúng ta hiểu rõ 

hơn Đức GIÊSU KITÔ là Ai, THIÊN CHÚA là Ai .. Qua Đức Tin (tín thác nơi THIÊN CHÚA) Thần Khí Người 

giúp tôi sống và hiểu Người. 

Nơi giáo xứ trong Hội Đoàn mà tôi là Linh Mục Tuyên Úy, có những bạn trẻ và người lớn đôi khi sống 

trong nghi ngờ, trong đêm tối của Đức Tin. Thông thường đó là những vấn nạn về căn tính THIÊN CHÚA, 

về điều Chúa muốn gì nơi chúng ta, về sự hiện diện thường thinh lặng của Người. Đáng buồn thay, có 

những người trưởng thành và các bạn trẻ không dành thời giờ để nhìn thẳng vào sự nghi ngờ của mình 

và để suy tư - lúc ấy, cần dùng trí thông minh biết bao - và nhất là để cầu nguyện trong điềm tĩnh, trong 

thinh lặng để tiếp nhận Đấng ước muốn biết bao trao tặng cho con người các giải đáp của Người. 

Hiểu biết hơn THIÊN CHÚA là Ai: từng là và luôn luôn là một hành trình của khám phá, của gặp gỡ và của 

sự sống. 



 

 

... ”Đức GIÊSU KITÔ vốn dĩ là THIÊN CHÚA mà không 

nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với 

THIÊN CHÚA nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, 

mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống 

như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời 

cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. 

Chính vì thế THIÊN CHÚA đã siêu tôn Người và tặng 

ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. 

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh GIÊSU cả trên trời 

dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quz; 

và để tôn vinh THIÊN CHÚA CHA, mọi loài phải mở 

miệng tuyên xưng rằng: ”Đức GIÊSU KITÔ là CHÚA” 

(Philipphê 2,6-11). 

 

 

 

(”EGLISE A LYON”, La Magazine De L'Actualité Diocésaine, No 7, Juillet-Aout 2013, trang 20-25) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


