
   ÔI ĐỨC TIN CÔNG GIÁO THẬT TUYỆT ĐẸP!  
 

 
Bà Gaelle là tín hữu Công Giáo Pháp được rửa tội và theo học giáo lý trong 
thời niên thiếu. Bà từng đi nhà thờ tham dự Thánh Lễ cho đến khi xưng tội và 
rước lễ lần đầu. Sau đó thì xa lìa Giáo Hội, tuy vẫn thỉnh thoảng đến nhà thờ 

vào những dịp lễ lớn cùng với gia đình. Nhưng đó chỉ là hành động tôn giáo 
hoàn toàn vì ”thói quen”. Không hơn không kém. 
 
Lớn lên đi vào cuộc sống bà thi hành một nghề nghiệp đôi khi nặng chĩu âu lo 
và đầy xúc động. Cứ mỗi lần như thế bà cảm thấy nhu cầu đẩy cửa bước vào 
một thánh đường để kín múc nhiên liệu thiêng liêng. 

 
Rồi bà gặp đức lang quân, xuất thân từ một gia đình Công Giáo sống đạo chân 

thành. Hai vợ chồng có ba con và đều xin rửa tội cho cả ba đứa. 
 
Dòng đời lặng lẽ trôi qua cho đến khi một biến cố đau thương xuất hiện trong 
đại gia đình. Người anh họ của bà Gaelle đột ngột từ trần sau một tai nạn thảm 

thương. Mặc dầu đau đớn vô cùng, nhưng Thánh Lễ an táng - do các thân nhân trong gia đình chuẩn 

bị chu đáo - diễn ra thật đẹp và thật trang trọng. Đặc biệt, chính Đức Tin kiên cường của hiền thê 
người quá cố là động lực khiến bà Gaelle đặt lại vấn đề tôn giáo của mình. Bà như được mời gọi phải 
canh tân cuộc sống nội tâm. Bà ngỡ ngàng kêu lên: 
- Ôi Đức Tin Công Giáo tuyệt đẹp! Ôi sức mạnh thiêng liêng kỳ diệu đáng quý biết bao! Tôi thật sự 
cảm nhận sự hiện diện của THIÊN CHÚA là CHA khoan nhân, là Đấng từ ái vô biên! 
 
Biến cố thứ hai góp phần vào việc đưa bà Gaelle trở lại với Giáo Hội Công Giáo là khi gia đình bà dọn 

về sống nơi thành phố Orléans cách thủ đô Paris 120 cây số. Thái độ đón tiếp niềm nỡ của giáo xứ mới 
như gieo vào lòng bà ước muốn phải đi xa hơn trên con đường thiêng liêng. Bà liên lạc với một nhóm 
gồm những người ”tái khởi hành” ở cùng trường hợp như bà để chuẩn bị lãnh bí tích Thêm Sức. Bà 
Gaelle kể lại lộ trình thiêng liêng trải qua như sau. 

 
Trong nhóm, mỗi người đều hoàn toàn tự do đặt các câu hỏi. Không ai có mặc cảm bị xét đoán. Nhóm 

không đông người lắm khiến cho việc trao đổi dễ dàng. Câu hỏi của người này cũng giúp ích cho người 
kia và chúng tôi cùng tiến bước trong thanh thản an bình. Chúng tôi cũng được nghe giải thích về một 
số việc thực hành đạo hoặc được làm sáng tỏ về một số kinh đã dọn sẵn. Chẳng hạn đối với tôi, trước 
đây tôi rất khó đọc Kinh Tin Kính. Giờ đây tôi cảm thấy dễ dàng hơn khi đọc Kinh này. Rồi chúng tôi 
đọc Kinh Thánh. Nhờ một số văn bản Kinh Thánh, chúng tôi đào sâu ý nghĩa Lời của Đức Chúa GIÊSU 
KITÔ và tìm cách ứng dụng vào đời sống thường nhật. 
 

Tôi không hối tiếc gì về hành trình trở về với Đức Tin Công Giáo. Hay nói theo ngôn ngữ ngày nay là 
”tái khởi hành”! Trái lại tôi cảm thấy thật hài lòng. Bởi vì, khi đi vào hành trình thiêng liêng lúc đã 
trưởng thành giúp tôi ý thức rõ ràng hơn về Đức Tin của tôi. Chính tôi chọn lựa con đường trở về với 
Giáo Hội Công Giáo. Nếu tôi làm cuộc hành trình này lúc còn nhỏ tuổi, hẳn sẽ có một hiệu quả khác. 
Phần tôi năm nay đã 40 tuổi rồi. Tôi ước ao tiếp tục học hỏi và đào sâu về Lời Chúa. Tôi cũng ghi tên 
tham dự một khóa huấn luyện trong giáo phận. 

 

... Đó là một trường hợp tín hữu Công Giáo Pháp trở về với Đức Tin và việc sống đạo. Thời gian gần 
đây, Giáo Hội Công Giáo Pháp hân hoan đón rước con số đông đảo các người trưởng thành xin học 
đạo, lãnh phép rửa tội và gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Lý do nào thúc đẩy họ đi đến quyết định chọn 
Kitô Giáo? Thưa là vì hầu hết họ cùng có ước nguyện chung về sự sống, về tình yêu và muốn tìm kiếm 
một ý nghĩa cho cuộc đời. 
 

Người tân tòng không bao giờ nói suông trên lý thuyết. Trái lại, họ đi vào thực tế. Họ kể lại cuộc đời 
họ. Nếu họ kể lại cuộc đời mình chính vì họ linh cảm rằng, những gì không có lợi lộc vật chất lại ẩn 
chứa một giá trị khác. Nhưng họ không biết diễn tả ra sao. Họ chưa có thể nói về THIÊN CHÚA và tác 
động của Ngài trong đời sống của họ. Đây là điều khó khăn vì họ đang ở trong giai đoạn đầu. Họ chờ 



đợi THIÊN CHÚA tỏ lộ cho họ. Và THIÊN CHÚA dần dần tỏ lộ trong thời gian họ học giáo lý. Có các Linh 
Mục hướng dẫn và có các người đồng hành với các tân tòng để giúp họ tiến đến cuộc gặp gỡ thân tình 
với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 
 
Một người tháp tùng các tín hữu tân tòng kể lại kinh nghiệm như sau. 

Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của chúng tôi là tham dự vào tiến trình biến đổi mà Đức Chúa GIÊSU 
KITÔ tác động nơi mỗi tân tòng. Các khuôn mặt khép kín ban đầu dần dần tiếp nhận ánh sáng cho 
đến lúc hoàn toàn mở rộng cho tha nhân và cho cuộc sống! Rõ ràng là có một ”cái trước” và một ”cái 
sau” của tín hữu tân tòng. Hiệu quả của ơn thánh Chúa thật tuyệt vời! 
 
... Ông Phaolô nói với các kỳ mục trong Hội Thánh Êphêxô rằng: ”Anh em hãy ân cần lo cho 
chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy 

chăn dắt Hội Thánh của THIÊN CHÚA, Hội Thánh Người đã mua bằng Máu của chính mình .. 
Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho THIÊN CHÚA và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức 
xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được 
thánh hiến .. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách 

làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Đức Chúa GIÊSU đã dạy: ”Cho thì có phúc hơn là 
nhận” (Sách Công Vụ tông đồ 20,28+32+35). 

 
(”Catholiques dans le Loiret”, La vie du diocèse d'Orléans, No 5, Mai 2012, trang 14-15). 
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