
THIÊN CHÚA CHÚNG TA THỜ GIỜ ĐÂY BAN ƠN CỨU ĐỘ 

 

Đêm Vọng Phục Sinh 23-4-2011 tại nhà thờ Chính Tòa Aix-en-

Provence, miền Nam nước Pháp, anh Olivier, 21 tuổi, nhận cùng lúc 

ba bí tích khai tâm Kitô Giáo. Thật là biến cố trọng đại, một hồng ân 

vô biên của THIÊN CHÚA Từ Bi, xét vì anh từng là ngôi sao của nhạc 

Rock cuồng điên, là đồ đệ của Satan. Xin nhường lời cho anh Olivier. 

Đối với tôi, đây không phải là cuộc trở về với Đức Tin Công Giáo, bởi vì 

tôi xuất thân từ một gia đình vô thần. Vậy mà năm nay tôi nhận cùng 

một lúc ba bí tích: Rửa Tội, Thánh Thể và Thêm Sức trong Đêm Vọng 

Phục Sinh. 

Tiếp xúc đầu tiên của tôi với Kitô Giáo diễn ra vào năm tôi lên lớp 6 khi 

vào học trong một Trường Công Giáo. Tôi nhớ rõ Sách Sáng Thế của 

Cựu Ước khơi động nơi tôi một nghi vấn phản loạn: 

- Tại sao THIÊN CHÚA lại tạo dựng nên một cây để rồi không cho phép 

được đụng đến nó? 

Niềm phản loạn chống lại THIÊN CHÚA cứ tăng dần với thời gian khi tôi đối diện với các vấn đề của cá 

nhân tôi. Kể từ năm lớp 11, tôi bắt đầu chú ý đến hiện tượng Cầu Cơ. Rồi tôi đọc Kinh Thánh với mục 

đích tìm ra những điểm chống đối với tất cả những gì viết trong Kinh Thánh. Sự chống đối mạnh đến độ 

tôi đi đến chỗ ”gọi hồn người chết” và tham dự các buổi “lễ đen” của nhóm thờ ma lạy quỷ, tôn thờ 

Satan! 

Vào lớp 12 năm cuối cùng bậc trung học, tôi thật sự là một thành viên của Nhóm Nhạc Rock cuồng điên 

(VRP). Tôi đúng là một tên quỷ hiện hình: tôi mặc đồ đen, mặc áo sơ-mi đỏ và mang một chiếc nhẫn to 

tướng. Tôi được bầu làm ngôi sao nhạc Rock sáng chói của trường. Ngoài sự kiện là đại diện của lớp, tôi 

còn xuất hiện ở khắp nơi trong ban cố vấn của lớp, của trường. 

Tôi nhớ đã viết một bài báo chống đối việc treo ảnh tượng thánh, kể cả việc tôi dám lật ngược ảnh 

Thánh Giá. Tôi cảm thấy mình là một kẻ siêu cường. Và Satan thật hài lòng, hắn đáp ứng ngay mọi 

nguyện vọng của tôi. Tôi đâu ngờ rằng tôi phải trả một giá thật đắt: tôi tìm cách tự tử, muốn kết liễu đời 

mình cho xong! 

Dần dần cuộc đời tôi lấy lại an tĩnh nhờ tiếp xúc với những người có Đức Tin. Câu ”THIÊN CHÚA là Tình 

Yêu” từ từ thức tỉnh tôi khiến tôi tự đặt câu hỏi: 

- Không biết có nên, và có thể, trở về với THIÊN CHÚA hay không??? 

Thời gian đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn đôi khi cảm thấy thất vọng hoặc xấu hổ thẹn thùng. Có lúc tôi 

như một người điên, và mấy tên quỷ cũ, tìm cách quay trở lại chiếm hữu tôi! 



Sau cùng, nhờ một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp với một thiếu nữ. Nàng là 

kẻ không tin nhưng lại có đủ các đức tính tốt và các giá trị nền tảng. 

Gia đình nàng chứng tỏ một tình yêu bao la như nhận chìm tôi vào 

biển tình. 

Cuối cùng tôi quyết định chọn con đường lãnh bí tích Rửa Tội hầu 

Đức Tin được chuyển từ lãnh vực trí thức sang lãnh vực tình cảm. 

Tiếp đó, tôi được dịp có những cuộc gặp gỡ đáng nhớ với nữ tu 

Thérèse, với Cha Gilles-Marie nơi giáo xứ sinh viên và với một cộng 

đoàn các đan sĩ. Tất Cả gợi lên nơi tôi niềm ao ước và sức mạnh 

muốn sống tốt hơn. Tôi chính thức chuẩn bị để lãnh bí tích Rửa Tội 

và Thêm Sức vào Đêm Vọng Phục Sinh. Đáp câu hỏi: ”Con có từ bỏ 

Satan không?” tôi nghĩ là câu trả lời của tôi đã có một tiếng vang 

thật đặc biệt, làm dội lên trong toàn nhà thờ! 

Hiện tại tôi sống trong an bình thanh thản. Tôi cảm thấy một niềm 

khát vọng Vô Biên Tuyệt Đối. Nhưng tôi luôn luôn cẩn trọng giữ mình để không rơi vào thái độ cực đoan 

quá khích. Cám ơn Chúa tôi nhận được rất nhiều ơn lành của THIÊN CHÚA. 

... Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một Người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và 

đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có 

điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu 

đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con 

rồng đứng chực sẵn trước mặt Người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay Con 

Bà. Bà đã sinh được một Người Con, một Người Con Trai, Người Con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn 

dắt muôn dân. Con Bà được đưa ngay lên THIÊN CHÚA, lên tận ngai của Người. Còn Người Phụ Nữ thì 

trốn vào sa mạc; tại đó THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho Bà một chỗ ở, để Bà được nuôi dưỡng ở đó, 

trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày. 

Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao 

chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ 

sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, 

mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và 

các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời: 

“THIÊN CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, 

giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người, 

giờ đây cũng biểu dương quyền bính” (Khải Huyền 12, 1-10). 

(”Église d'Aix et d'Arles” (Diocèse d'Aix-en-Provence et d'Arles), Revue Mensuelle Diocésaine 

d'Informations, n.44, Juin 2011, trang 20-21) 
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