
  THẦN KHÍ SỰ THẬT SẼ DẪN ĐƯA ANH EM ĐẾN SỰ THẬT TOÀN VẸN! 

 

 

 
Chúa Nhật 20-5-2012 tại nhà thờ Thánh Phêrô thuộc hạt Vilan của giáo phận 
Nimes ở miền Nam nước Pháp, Đức Cha Robert Wattebled đã ban bí tích Thêm 
Sức cho 33 người lớn và 4 bạn trẻ. Trong số những người lớn, có khoảng 20 

người là tín hữu Công Giáo nhưng không sống đạo và xa lìa Giáo Hội. Nay họ 
trở về với Giáo Hội Công Giáo và xin lãnh bí tích Thêm Sức. 
 
Có 3 lý do thôi thúc họ xin lãnh bí tích Thêm Sức: 
- Cảm thấy cuộc đời trống rỗng và muốn tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc sống. 
- Cảm thấy khao khát tìm kiếm THIÊN CHÚA. 

- Muốn bước đi trong cộng đoàn Giáo Hội cùng với tất cả những anh chị em đã tháp tùng mình. 

 
Xin trích chứng từ của hai tín hữu Công Giáo lãnh bí tích Thêm Sức. Họ bày tỏ tâm tình tri ân trong 
buổi cử hành phụng vụ vào Chúa Nhật 20-5-2012. 
 
Bà Marine. Con cảm thấy thật xúc động khi có mặt tại đây ngày hôm nay trong nhà thờ Thánh Phêrô 
này. Con được rửa tội cách đây gần 30 năm. Trong thời niên thiếu, con không xưng tội cũng không 

rước lễ lần đầu. 
 
Khi con gặp hiền phu con, anh ấy cũng chưa được rửa tội, nhưng cả hai chúng con đều ước ao được 
làm lễ thành hôn nơi nhà thờ. Đúng thật là một ngày hồng phúc vì nó đã mở rộng trái tim chúng con 
cho THIÊN CHÚA. Một thời gian sau chúng con có đứa con gái đầu lòng. Khi xin rửa tội cho con gái, 
hiền phu con cũng quyết định chuẩn bị xin lãnh bí tích Rửa Tội, còn con thì xin được xưng tội và rước 
lễ lần đầu. Các biến cố vừa nói xảy ra cách đây vài tuần. Đúng thật là một ngày hân hoan ngập tràn 

niềm vui khi mà sau cùng rồi thì cả hai chúng con đã có thể cùng nắm tay nhau và ra trình diện trước 

mặt THIÊN CHÚA. Kể từ đó chúng con cảm thấy sẵn sàng và thật hạnh phúc được tiến về THIÊN CHÚA 
và bước đi với THIÊN CHÚA. 
 
Ngày hôm nay con xin thành thật thú nhận rằng niềm hạnh phúc của ngày rước lễ lần đầu đã nhường 
chỗ cho một chút lo sợ rụt-rè. Bởi lẽ bí tích Thêm Sức là sức mạnh và thật quan trọng đối với con. 
Trước đây thỉnh thoảng con nghi ngờ rằng mình không xứng đáng lãnh bí tích Thêm Sức, nhưng giờ 

đây con cảm thấy được Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn và đồng hành. Con hy vọng rằng rồi đây dọc 
dài cuộc đời con, sức mạnh của Chúa Thánh Linh sẽ tiếp hợp với Đức Tin của con và giúp con sống 
cạnh Đức Chúa GIÊSU KITÔ với tư cách là tín hữu Công Giáo. 
 
Một bạn trẻ tên Gael. Có nhiều lý do thúc đẩy con đi đến quyết định xin lãnh bí tích Thêm Sức. 
Nhưng có lẽ lý do nổi bật nhất chính là sự kiện từ gần hai năm qua con cứ được thôi thúc phải tìm 

kiếm THIÊN CHÚA. Bởi vì, không có THIÊN CHÚA nên cuộc đời con thật vô nghĩa! 
 
Con được rửa tội từ lúc nhỏ và con xưng tội rước lễ lần đầu cách đây 5 năm. Những khó khăn trong 

cuộc đời thường đưa con đến chỗ đặt câu hỏi: 
- Không rõ THIÊN CHÚA có thật sự hiện hữu không? 
 
Con được may mắn làm nhiều cuộc hành hương trong năm 2011 và đặc biệt là một kỳ tĩnh tâm nơi 

đan viện Đức Bà Sénanque. Các đan sĩ Xitô đã giúp con thật nhiều trong việc đặt con trong bối cảnh 
Đức Tin của con. Thêm vào đó, năm 2011 diễn ra Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Madrid, thủ đô nước Tây 
Ban Nha. Trước khi lên đường đi Madrid, nhóm trẻ chúng con đã có dịp gặp gỡ và quen biết nhau tại 
Bagnols rồi tại Saint Gilles. Đó là những kỷ niệm khắc sâu trong lòng con. 
 
Sau cùng, thời gian tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ở Madrid chẳng những cho con cơ hội được trông thấy 
Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI mà còn cho con cơ hội nói về Đức Tin của con nữa. Các thời điểm chia sẻ 

này thật sâu sắc và để lại nơi chúng con các kết quả thật phong phú. Cuộc sống thường ngày không 
dễ dàng trôi chảy nhưng con biết rằng THIÊN CHÚA thật gần gũi với con bất cứ nơi đâu con đang sống 
và ở lại mãi mãi với con. 



 
Ngày hôm nay, con nhận dầu Thánh Linh xức trên con như một dấu chỉ hoàn tất cuộc hành trình 
thiêng liêng của con và như một khởi đầu cho câu chuyện tình yêu mới trong cuộc đời con. Hy vọng 
rằng con có thể làm chứng cho Tình Yêu THIÊN CHÚA trong lòng một người đang cần đến Tình Yêu 

Người, giống như người ta từng làm như thế đối với con. Để kết thúc, con xin bày tỏ lòng tri ân đối với 
tất cả những ai đã cho phép con tiến bước trong Đức Tin, những người hiện diện nơi đây cũng như 
những người vắng mặt. Con xin chân thành cám ơn. 
 
... Khi Giuđa (phản bội) đi rồi, Đức Chúa GIÊSU nói với nhóm 11 tông đồ rằng: ”Thầy ra đi thì 
có lợi cho anh em vì Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ 
chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.. Khi nào Thần 

Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều 
gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những 
điều sẽ xảy đến” (Gioan 13,31/16,7-8+13). 
 

(”Église de Nimes”, L'actualité de la vie catholique dans le Gard, No 11, 10 Juin 2012, trang 15-17). 
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