
THIÊN CHÚA BAO BỌC CON BẰNG ÂN NGHĨA VỚI LƯỢNG HẢI HÀ 

 

 
Bà Catherine Dugimont là tín hữu tân tòng người Pháp thuộc giáo phận 

Amiens, miền Bắc nước Pháp. Xin giới thiệu chứng từ của bà với tựa 

đề: ”THIÊN CHÚA không ngừng ban Tình Yêu của Người cho tôi”. 

 

Phục Sinh năm 2001 tôi lãnh bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Ngày 

hôm ấy tôi được dìm sâu trong đại dương tình yêu của THIÊN CHÚA Cha, Con 

và Thánh Thần. Với tư cách là người chịu phép rửa, tôi ý thức mình là con yêu 

dấu của THIÊN CHÚA là CHA. THIÊN CHÚA không ngừng ban cho tôi Tình Yêu 

của Người. Đối với Ngài, tôi là con duy nhất. 

 

Ngày hôm ấy tôi hiểu rằng được rửa tội tức là chấp nhận mình được yêu thương bởi THIÊN CHÚA là 

CHA, được cứu rỗi bởi Đức Chúa GIÊSU KITÔ và được linh hoạt bởi Thánh Thần của Sự Sống và Niềm 

Vui. Được rửa tội tức là Thưa Vâng đáp lại Tình Yêu mà THIÊN CHÚA dành cho chúng ta. 

 

Thế nhưng, thảm hại thay, tôi đã trở mặt quay lưng với THIÊN CHÚA Tình Yêu. Tôi thích chọn mặt 

hàng xấu thay vì trân trọng kho tàng duy nhất quý báu. Nhưng THIÊN CHÚA luôn nhẫn nhục trước các 

”bẻ gãy giao ước” của tôi. Người không ngừng gọi tôi đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn. Người cho tôi 

cơ hội hồi tâm thống hối trở về với Người. 

 

THIÊN CHÚA chúng ta là Đấng Tha Thứ. Đó là danh xưng tôi nghĩ ra để gọi Người. Cứ mỗi lần tôi quay 

lưng trở gót phản bội Người, tôi biết rõ là tôi làm biến dạng, làm méo mó giao ước của Người. Thế 

nhưng Người vẫn trao tặng tôi một cuộc sống được đổi mới, được canh tân. 

 

Đến đây thì tôi xin nói về bí tích Giải Tội. Đối với tôi, bí tích Giải Tội - bí tích Tha Thứ - chiếm một chỗ 

thật quan trọng trong cuộc đời tôi. Bí Tích không xóa bỏ các hành vi xấu xa tôi đã phạm, nhưng nó 

tháo gỡ các xiềng xích giam hãm tôi, cất đi gánh nặng đang đè bẹp tôi. Đối với tôi, THIÊN CHÚA là 

Đấng Giải Thoát. 

 

Người ta thường đặt câu hỏi: ”Sao lại phải xưng thú tội lỗi với một Linh Mục? Xưng tội trực tiếp với 

THIÊN CHÚA có phải dễ hơn không?”Đúng vậy! Thế nhưng, vị Linh Mục mà tôi bày tỏ tội lỗi chính là vị 

đại diện cho Cộng Đoàn các tín hữu. Ngài tiếp rước tôi. 

 

Xưng tội với Linh Mục giúp tôi nhận thức mình là thành phần của một Giáo Hội bị tổn thương vì hành 

vi phản chứng tá của tôi. Cuộc xưng tội được dựa trên Lời Chúa soi sáng cho một số khía cạnh đen tối 

của cuộc đời tôi. Tôi cần đến sự tha thứ mà Giáo Hội trao tặng tôi, sự tha thứ không đến từ Giáo Hội, 

nhưng đến từ Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng là suối nguồn. Khi tôi lãnh bí tích Giải Tội thì chính Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ hiện diện tại đó để nâng tôi đứng lên. Giống như Người từng làm với người phụ nữ 

xứ Samaria. Người tiếp tục đề nghị với chúng ta về nước hằng sống, tức là Tình Yêu THIÊN CHÚA. 

Người mời chúng ta hãy đến kín múc nơi nguồn suối không bao giờ cạn. 

 

Bí Tích Giải Tội - bí tích Hòa Giải - đối với tôi là cuộc gặp gỡ hân hoan với THIÊN CHÚA. Bởi vì, mỗi 

thành phần của cuộc sống tôi tìm thấy trở lại ý nghĩa của nó. Vị Linh Mục đang hiện diện ở đó để giúp 

tôi tự thiết đặt vị trí của mình trong sự thật trước mặt THIÊN CHÚA và chọn lựa những hành động thực 

tiễn như cầu nguyện, chia sẻ, cố gắng v.v. Những hành động này diễn tả ước nguyện của tôi là hăng 

hái lên đường. Bởi vì, tôi đã được THIÊN CHÚA nâng dậy qua sự tha thứ của Người. Giờ đây tôi cương 

quyết dấn thân sống cuộc đời thật nghiêm minh, chính trực. 



 

Sự tha thứ của THIÊN CHÚA luôn luôn là điều có thể xảy ra bằng cách làm cho cuộc vận động trở nên 

thật sự chân thành. Khi nhận mình là kẻ tội lỗi, tôi tin rằng Tình Yêu vô biên của THIÊN CHÚA sẽ luôn 

luôn dũng mạnh nhất. Cuộc đối thoại, cuộc xưng thú tội lỗi với vị Linh Mục là dấu chứng hữu hiệu cho 

việc hòa giải của tôi với THIÊN CHÚA và với các anh chị em của tôi. Tôi sống bí tích Giải Tội với trọn 

niềm vui và sự thanh thản! 

 

... ”Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng 

Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội 

lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi 

bằng ân nghĩa với lượng hải hà, ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân 

ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng .. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình 

thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, 

không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ 

thờ Người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng 

ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ 

kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi” (Thánh 

Vịnh 103(102),1-5/8-14). 

 

(”LE DIMANCHE”, Bimensuel de L'Église Catholique de la Somme, 22 Février 2013, 143è Année de 

diffusion, trang 10-11) 
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