
XÂY DỰNG CUỘC ĐỜI TRÊN ĐÁ TẢNG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO 
 

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ XXVI diễn ra tại Madrid, thủ đô nước Tây Ban Nha, từ ngày 16 

đến 21 tháng 8 năm 2011. Đã có khoảng gần 2 triệu bạn trẻ tham dự Đêm Canh Thức và 

Thánh Lễ bế mạc vào Chúa Nhật 21-8 tại phi trường Cuatro Vientos. Giáo Hội Công Giáo 

Pháp có 50 ngàn bạn trẻ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Madrid, trong số này có 4400 

bạn trẻ thuộc Tổng Giáo Phận thủ đô Paris. 

 

Kể từ khi được thành lập đến nay, mỗi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là một kinh nghiệm đặc biệt, 

một biến cố tôn giáo tuyệt vời để lại nơi tâm hồn các bạn trẻ được hồng phúc tham dự 

những kỷ niệm khó quên. Nhưng nhất là, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ thường đưa các bạn trẻ 

đến những quyết định cao cả như chọn lối sống linh mục, dâng hiến cuộc đời trong bậc tu trì 

hoặc dấn thân phục vụ tha nhân, đặc biệt những người nghèo khổ, những kẻ bị bỏ rơi ngoài lề xã hội. Xin trích dịch chứng từ của 

vài bạn trẻ thuộc Tổng Giáo Phận Paris về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Madrid như là lời mời gọi xây dựng cuộc đời trên đá tảng 

Đức Tin Công Giáo. 

 

Paul-Emile 20 tuổi thuộc giáo xứ Sainte-Odile ở quận XVII. 
Trong Đêm Canh Thức và Thánh Lễ cử hành tại phi trường, tôi thật sự xúc động vì sự hiện diện thật lâu của Đức Thánh Cha 

Biển-Đức XVI ở giữa chúng tôi. Chúng tôi trông thấy ngài rất rõ và quan sát ngài thật gần. Chúng tôi thấy ngài tươi cười để yên 

cho chúng tôi vỗ tay tán thưởng. Hoặc lúc ngài đứng lên. Cả những lúc ngài nhắm mắt như tập trung tư tưởng. Chúng tôi cảm 

nhận rằng Đức Thánh Cha đang có mặt tại đây là để lắng nghe giới trẻ. Ngài dành thời giờ trao đổi với chúng tôi. Tất cả những gì 

Đức Thánh Cha nói với chúng tôi suốt trong thời gian này là những lời củng cố tôi trong Đức Tin và trong cách thức tôi phải 

sống Đức Tin như thế nào. Chính Đức Thánh Cha khuyến khích chúng tôi làm chứng cho Đức Tin trong nét đơn sơ bình dị 

thường ngày. Ngài cổ động chúng tôi loan báo Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ thể theo sự đặc thù của bản thân từng 

người và thể theo nhân cách của mỗi người. Không hề có một lược đồ chung cho các tín hữu Công Giáo muốn sống tốt lành đạo 

đức nhưng có đến trăm phương nghìn cách, có muôn vàn thiện tâm thiện ý để yêu mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Giáo Hội của 

Người. 

 

Sau cùng, tôi đặc biệt xúc động khi Đức Thánh Cha dâng hiến giới trẻ cho Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Nghi thức thánh 

hiến đã hiệp nhất tất cả chúng tôi nên MỘT. Tôi nghĩ rằng mỗi một bạn trẻ có mặt hôm ấy sẽ không bao giờ quên, sẽ nhớ mãi 

nhớ mãi, nhất là vào những giờ phút khó khăn khi thử thách đổ ập xuống cuộc đời. 

 

Ladislas 17 tuổi thuộc giáo xứ Saint-Philippe-du Roule ở quận VIII. 
Đây là lần đầu tiên Em tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cho Em cơ hội khám phá ra tính chất đại đồng 

phổ quát của Giáo Hội Công Giáo, bởi vì trong Nhóm chúng em có sự hiện diện của các bạn trẻ thuộc Giáo Hội Công Giáo Đông 

Phương, trong số này có các bạn trẻ đến từ Irak. Các bạn trẻ Irak đã trải qua kinh nghiệm kinh hoàng của các vụ khủng bố xảy ra 

hồi tháng 10 năm 2010. Thế nhưng chứng từ của các bạn trẻ Irak tha thứ cho các kẻ bách hại gieo tang tóc đau thương cho gia 

đình mình, thật là bài học cao cả cho Em và là một đế tựa củng cố Đức Tin của Em. Em cũng rất trang trọng và quý chuộng các 

buổi học giáo lý với các Giám Mục. Những vị Giám Mục mà chúng em không bao giờ có dịp quen biết và đến gần. Chúng em 

thấy các ngài quá xa xôi. Giờ đây thì chúng em cảm thấy các Giám Mục thật gần gũi. Chúng em lắng nghe lời dạy của các ngài, 

kể cả việc chúng em có thể đặt câu hỏi trực tiếp và được nghe các ngài giải thích tường tận. Thật vô cùng quý giá.  

 

Sixtine 28 tuổi thuộc giáo xứ Saint-Léon ở quận XV. 
Cuộc quy tụ đám đông khổng lồ tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ở Madrid thật sự làm tôi choáng váng. Tôi trông thấy tận mắt đủ mọi 

màu da, ngôn ngữ, quốc tịch và bao nhiêu xứ sở đất nước khác nhau. Tất cả nói lên nét hoàn-vũ của Giáo Hội Công Giáo. Từ 

Đêm Canh Thức chúc tụng ngợi khen sang đến Thánh Lễ trọng thể vào Sáng Chúa Nhật. Trước đó là cuộc tiếp đón Đức Thánh 

Cha tại quảng trường Cibeles. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ minh chứng khuôn mặt một thế hệ trẻ thật hạnh phúc vì được sống và 

thuộc về Giáo Hội Công Giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. Các bạn trẻ cũng hân hoan và hãnh diện bước theo Đức Thánh 

Biển Đức XVI, vị Giáo Hoàng không hề sợ hãi khi phải đề ra những giáo huấn có tính chất đòi buộc, nhưng cùng lúc, cũng biểu 

lộ một gương mặt dịu hiền từ ái của Vị Chủ Chăn nhân lành. Có thể nói rằng, các bạn trẻ đến đây là để tìm kiếm một thức ăn 

chân thật và một thức uống có sức mạnh giải khát. Đây là cuộc tìm kiếm tâm linh và là nỗi khao khát Tình Yêu, Sự Thật và Công 

Lý. 

 

... Quan Philatô trở vào dinh, cho gọi Đức Chúa GIÊSU và nói với Người: ”Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Đức 

Chúa GIÊSU đáp: ”Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về Tôi?” Quan Philatô trả lời: ”Tôi là 

người Do-thái sao? Chính dân của Ông và thượng tế đã nộp Ông cho tôi. Ông đã làm gì?” Đức Chúa GIÊSU trả lời: 

”Nước Tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước Tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của Tôi đã chiến đấu không để Tôi 

bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước Tôi không thuộc chốn này”. Quan Philatô liền hỏi: ”Vậy Ông là Vua sao?” 

Đức Chúa GIÊSU đáp: “Chính ngài nói rằng Tôi là Vua! Tôi đã sinh ra và đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng 

cho Sự Thật. Ai đứng về phía Sự Thật thì nghe tiếng Tôi”. Quan Philatô nói với Đức Chúa GIÊSU: ”Sự Thật là gì?” 
(Gioan 18,33-38). 



 

(”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1392, 25 AOUT 2011, 

trang 6-7) 
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