
CON NGƯỜI ĐƯỢC TRỞ NÊN CÔNG CHÍNH NHỜ ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ! 

 

... Cô Marie là thanh nữ Công Giáo 18 tuổi hiện sống tại 

đảo Corse ở miền Nam nước Pháp. Mùa hè năm 2013 khi 

tham dự Ngày Giới Trẻ tại Rocamadour và tại Lộ Đức cô 

đã nhận được ơn thánh biến đổi hoàn toàn. Xin nhường 

lời cho cô kể lại chặng đường trải qua với niềm tri ân sâu 

xa THIÊN CHÚA là CHA Nhân Lành. 

Khi lên đường tham dự Ngày Giới Trẻ tại Rocamadour 

con ra đi với một chút Đức Tin. Con có Đức Tin nhưng 

không hề chăm sóc Đức Tin. Con không biết cầu nguyện. 

Con không biết thờ lạy Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Con 

cũng không bao giờ biết dâng lời cảm tạ ngợi khen chúc 

tụng THIÊN CHÚA. 

Thế rồi ngay buổi chiều hành hương nơi nhà nguyện Đức 

Bà Đen ở Rocamadour con đã bắt đầu nhận được ơn 

thánh biến đổi. Con nhận ra sự hiện diện sống động của 

Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA trong toàn thể bầu khí 

trang trọng thân thương nơi nhà nguyện bé nhỏ này. 

Một sự hiện diện gây xúc động mạnh, huy hoàng nhưng 

cùng lúc lại vô cùng ưu ái dịu hiền khiến con không cầm được nước mắt. Con khóc ròng. Nước mắt tuôn 

ra đầm đìa. Nhưng buổi chiều hôm ấy, con đã không thể tiến lên bàn thánh rước Mình Thánh Chúa. Bởi 

vì con không xứng đáng. Con phải đi xưng tội để lãnh ơn tha thứ. Và đó là điều con đã làm ngay sau đó. 

Khi đến trung tâm thánh mẫu Lộ Đức, lần đầu tiên, con tham dự buổi Chầu Thánh Thể. Con thờ lạy Mình 

Thánh Chúa với trọn tâm hồn, tâm trí và thể xác. Con quz gối nhưng con ước muốn sấp mình thờ lạy 

Chúa thật sâu thật sâu. Con còn tự nghĩ mình thật bất xứng để ngước mắt nhìn lên Mình Thánh Chúa. 

Con vẫn còn đôi mắt đong đầy giòng lệ nhưng giờ đây là những giọt nước mắt của niềm vui. Một cái gì 

đó ngưng lại, một cánh cửa mở ra và con trông thấy luồng ánh sáng chói chang. Thân thể con như ngừng 

thở nhưng linh hồn con lần đầu tiên được hít thở tràn đầy sau một thời gian dài bị ngưng thở. Nói tắt 

một lời, con đang quz gối tại một nơi chốn lộng lẫy linh thiêng với sự hiện diện thật sự của Đức Chúa 

GIÊSU Thánh Thể. Lần đầu tiên con ý thức được linh hồn con khao khát Đức Chúa GIÊSU biết là chừng 

nào. Bởi vì, linh hồn con tỉnh dậy sau giấc ngủ mê. Giờ đây linh hồn con được sưởi ấm, được an ủi và 

cảm thấy đói khát Đức Chúa GIÊSU. Linh hồn con lâu ngày bị mất sức bị khô cằn giờ đây linh hồn con 

cảm thấy cần đến Đức Chúa GIÊSU. Linh hồn con không thể sống không có Người. 

Kể từ sau Ngày Giới Trẻ tại Rocamadour và tại Lộ Đức con trở thành một người yêu đời. Con thích giao 

tiếp với người khác. Con tận hưởng và cảm thấy vui sướng trong tất cả những gì con sống mỗi ngày. Con 

suýt bị chết vì đói nên giờ đây con không thể sống mà không rước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Rồi con 



cảm thấy nhu cầu đi thăm Chúa, thờ lạy Chúa và phục vụ Chúa .. Đúng thế. Ngày hôm ấy Đức Chúa 

GIÊSU đã giải thoát con khỏi cơn ngủ mê từng ngăn cản con tận hưởng sự sống và yêu đời. Chính Người 

cất nỗi buồn của con và nâng con chỗi dậy. 

Ngày hôm nay mỗi lần con nói với ai rằng ”tôi yêu bạn” thì con hiểu rõ mình nói gì. Bởi lẽ, con biết phải 

yêu thương như thế nào cho đúng nghĩa. Bởi vì, con đã biết thờ lạy Đấng con phải thờ lạy. Chính nhờ 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ mà cuộc đời con được hoàn toàn thay đổi! 

Sau khi con trở về từ Lộ Đức thì những người quen biết con trước đó không nhận ra con. Con gây ngạc 

nhiên cho chính thân mẫu con và cho một số đông bạn bè. Rồi nhiều người thân trong gia đình theo con 

đi tham dự Thánh Lễ. Con không còn sợ hãi để nói chuyện với người khác. Con cũng không tìm cách làm 

vui lòng ai hoặc trốn tránh ai. Trái lại, con thèm muốn tranh cãi và bàn thảo với hết mọi người. 

Con đã tìm được hạnh phúc, được lành bệnh và gặp sự sống! Làm sao mà con có thể không làm chứng 

với hết mọi người về những gì THIÊN CHÚA đã thực hiện nơi con? Không. Không thể được. Con phải nói 

to lớn tiếng cho mọi người nghe rằng: 

- Chính Đức Chúa GIÊSU đã hành động trong con và chính Người đã biến đổi con! 

Con xin tri ân cảm tạ Chúa về cuộc sống mới mà Người ban cho con. Con yêu cuộc sống mới này vô cùng 

và còn hơn thế nữa: 

- Hôm nay con yêu cuộc sống này nhờ Chúa và với Chúa. 

 

... ”Quả thế, người ta được THIÊN CHÚA làm cho công chính nhờ lòng tin vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất 

vinh quang THIÊN CHÚA, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ THIÊN CHÚA ban không, nhờ 

công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ. THIÊN CHÚA đã đặt Người làm nơi xá tội, 

nhờ Máu của Người cho những ai có lòng tin. Như vậy, THIÊN CHÚA cho thấy Người là Đấng Công 

Chính. Trước kia, trong thời THIÊN CHÚA nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng 

bây giờ, Người muốn cho thấy rằng Người vừa là Đấng Công Chính vừa làm cho kẻ tin vào Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ được nên công chính” (Roma 3,22-26). 
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