
TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ VƯỢT QUÁ MỌI HIỂU BIẾT 

 

 
... Đêm Vọng Phục Sinh 30-3-2013 tại giáo xứ Thánh nữ Anna thuộc giáo 

phận Nantes miền Bắc nước Pháp, bà Nathalie Julaud đã lãnh bí tích 

Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo, duy nhất, thánh thiện và tông 

truyền. Bà năm nay 32 tuổi và làm nghề buôn bán. Xin nhường lời cho 

bà diễn tả niềm vui được rửa tội. 

 

Cha Mẹ tôi chọn việc không rửa tội cho con cái lúc chúng tôi mới sinh ra 

hầu để cho chúng tôi quyền tự quyết định khi lớn khôn: muốn hay không 

muốn trở thành tín hữu Công Giáo. Riêng tôi, ngay từ thơ bé tôi đã cảm 

thấy có một cái gì đó còn thiếu trong cuộc đời tôi. Thế rồi dòng đời trôi, 

mãi cho đến ngày tôi cho ra chào đời đứa con trai đầu lòng Nathanael. 

Cuộc sinh nở đúng thật là một cú hãm! Bởi lẽ, trong lúc lâm bồn, nhiều 

rắc rối bất ngờ xuất hiện tưởng chừng như tôi nắm chắc cái chết. Nhưng 

rồi tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thoát chết, tôi cảm thấy có 

nghĩa vụ phải dâng lời cảm tạ. Bởi vì, có Ai đó đã canh chừng tôi. Người Ấy chính là THIÊN CHÚA! Tâm 

tình tri ân này chiếm trọn con người tôi và tôi như nghe một tiếng nói tự bên trong: ”Con muốn được 

rửa tội!” Chính sức mạnh nội tâm này thúc giục tôi xin Rửa Tội cho con trai tôi và cho tôi. 

 

Lịch trình chuẩn bị lãnh bí tích Rửa Tội - tức thời gian dự tòng - kéo dài trong vòng hai năm theo tiết 

nhịp các cuộc gặp gỡ mỗi tháng một lần. Các buổi học hỏi này cho phép tôi dừng lại, xét vì tôi có một 

đời sống khá bận rộn với công ăn việc làm. Nhưng nhất là cho phép tôi kín múc một ít thức ăn nuôi 

dưỡng đời sống tâm linh. Thánh Lễ tiếp rước các tân dự tòng vào cộng đoàn các tín hữu Công Giáo là 

thời điểm thật quan trọng đối với tôi. Đây là lần đầu tiên các tân dự tòng chúng tôi xuất hiện trước 

toàn thể cộng đoàn xứ đạo. Và sự tiếp rước nồng hậu của các tín hữu trong cộng đoàn đã để lại nơi tôi 

một kỷ niệm không bao giờ mờ xóa. Tôi thật sự xúc động. 

 

Sau đó còn diễn ra 3 lần gặp gỡ vào các Chúa Nhật thứ ba, thứ tư và thứ năm Mùa Chay với cộng 

đoàn giáo xứ. Đây là những chặng đường đặc biệt trong lộ trình tiến về Đêm Vọng Phục Sinh, Đêm mà 

chúng tôi sẽ được Rửa Tội. Vào lần gặp gỡ thứ nhất, tôi tiếp nhận những nghi thức mà tôi chưa hề 

biết. Vào lần gặp gỡ thứ hai tôi bắt đầu làm quen với các nghi thức này và tôi tự nhủ: ”Mình phải tiếp 

nhận để tiến đến việc lãnh bí tích Rửa Tội”. Sang đến lần gặp gỡ thứ ba vào Chúa Nhật thứ năm Mùa 

Chay thì tôi đã hoàn toàn đổi khác. Tôi cảm thấy nẩy sinh trong tôi tâm tình hy vọng, vui tươi và chờ 

đợi mau chóng đến ngày lãnh bí tích Rửa Tội. Đây là những tâm tình mà tôi chưa hề cảm nhận trước 

đó. Giờ đây hồi tưởng lại những nghi thức diễn ra vào ba Chúa Nhật Mùa Chay trước khi tiến đến nghi 

thức Rửa Tội vào Đêm Vọng Phục Sinh, tôi thấy rằng quả thật chúng đã giữ vai trò quan trọng trong 

tiến trình chuẩn bị. Chúng góp phần làm cho Đức Tin được lớn lên trong tôi. 

 

Dĩ nhiên bước chung kết diễn ra trong Đêm Vọng Phục Sinh lúc tôi lãnh bí tích Rửa Rội. Đây là thời 

điểm đong đầy các xúc động thánh thiêng. Tôi đã cẩn thận mời gia đình cùng bạn hữu đến chia sẻ với 

tôi giây phút trọng đại trong cuộc đời tôi. Khung cảnh buổi Canh Thức Vọng Phục Sinh hoàn toàn mới 

lạ và vô cùng linh thiêng, một khung cảnh mà tôi chưa từng biết đến. Một bầu khí tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc lắng nghe và được xâm chiếm trọn vẹn. Tôi cũng thật sự ngỡ ngàng khi thấy có rất nhiều 

người tỏ ra cảm phục trước hành động tôi xin lãnh bí tích Rửa Tội. Giây phút linh thiêng cảm động 

nhất chính là lúc vị Linh Mục đổ nước trên đầu tôi. Tôi tự để cho mình được xâm chiếm bởi niềm vui 

bao la và một xúc động tràn bờ. Tôi tự nhủ: ”Alleluia, mình đã được rửa tội rồi!” Niềm xúc động đã 

được mọi người có mặt chia sẻ. 



 

Giờ đây, tôi tiếp tục chuẩn bị lãnh bí tích Thêm Sức. Bí tích Thêm Sức đưa chúng tôi đến việc gặp gỡ 

và mở rộng lòng cho tha nhân. Chính với niềm vui mà tôi chờ đợi ngày được lãnh bí tích Thêm Sức. 

 

... ”Tôi quỳ gối trước mặt CHÚA CHA là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện 

xin CHÚA CHA, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh chị em 

được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được 

vững vàng. Xin cho anh chị em, nhờ lòng tin, được Đức Chúa KITÔ ngự trong tâm hồn; xin 

cho anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các 

thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết Tình Yêu 

của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, là Tình Yêu vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh chị em sẽ được 

đầy tràn tất cả sự viên mãn của THIÊN CHÚA. Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng 

đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. 

Xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến muôn thưở muôn đời. 

Amen” (Êphêsô 3,14-20). 

 

(”Église en Loire-Atlantique”, Le mensuel des catholiques du diocèse de Nantes, No 27, Mai 2013, 

trang 8) 
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