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Đêm Thứ Bảy Tuần Thánh Vọng Phục Sinh 3-4-1999, cô Catherine 

Zephir lãnh bí tích Rửa Tội tại nhà thờ giáo xứ Lộ Đức (Nam 

Pháp). Gia nhập Giáo Hội Công Giáo năm 26 tuổi, cô Catherine đã 

có suy tư chín mùi và quyết định nghiêm chỉnh. Chính cô nói về 

hồng ân bí tích Rửa Tội. 

Hồi tháng 10 năm 1998, khi ghi tên vào ”Trường Phúc Âm” tại 

Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, tôi khởi sự tiến bước về phép Rửa 

Tội, nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Cuộc gặp gỡ trao 

ban ý nghĩa đích thực cho cuộc đời tôi. 

Tôi không hề được giáo dục theo tinh thần Kitô cũng không lớn lên 

trong môi trường Kitô Giáo. Tôi thấm nhiễm các giá trị khác với các 

giá trị được Giáo Hội Công Giáo đề cao. Các giá trị ấy không hẳn 

gắn liền với tiền bạc hoặc thuần túy vật chất nhưng là thứ nhãn 

quan về tự do, tình yêu và tiện nghi xây dựng trên cá nhân chủ 

nghĩa. Đó là các thứ giá trị mà giới trẻ thuộc thế hệ chúng tôi theo đuổi và tìm kiếm. 

Ngoài ra, tôi có tâm tình “phản loạn” chống lại tất cả: gia đình, học đường và xã hội. Tôi gớm ghét mối 

tương giao vụ-hình-thức mang tính chất hời-hợt giả-hình! Với một đầu óc chĩu nặng thành kiến như thế, 

dĩ nhiên tôi cắt đứt mọi quan hệ với tha nhân, sống khép kín trong lâu đài ”cá nhân chủ nghĩa”! Tôi 

chẳng hề quan tâm đến Giáo Hội Công Giáo. 

Thế nhưng tận thẳm sâu tâm lòng tôi luôn tìm kiếm sự thật và tự do. Ước nguyện sâu xa này dẫn dắt tôi 

trong các đối tượng liên quan đến nghệ thuật, âm nhạc và cung cách hành xử ”không giống ai”! Nhờ vậy 

tôi không bị rơi vào hố thẳm của ”đĩ-điếm hoang-đàng”! 

Cứ thế, năm tháng xuân trẻ cuộc đời trôi qua trong ”bất bình” và ”khát vọng” không được thỏa mãn. Tôi 

ngập chìm trong âu lo và dằn vặt không ngừng. Chủ nghĩa cá nhân khiến tôi tách biệt với người chung 

quanh. Tôi cảm thấy thật cô đơn. 

Chính trong bế tắc nơi ngõ cụt không lối ra ấy mà tôi được hồng phúc gặp gỡ Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Chính Ngài giải tỏa các xung khắc diễn ra nơi nội tâm khiến tôi đau khổ. Chính Ngài giúp tôi nhận thức 

rằng: 



- Sống trong sự thật và trong tự do là sống trong tình 

yêu, giống như chính Đức Chúa GIÊSU yêu thương 

toàn thể nhân loại và từng người cách riêng .. Khi 

nhập thể, Đức Chúa GIÊSU chia sẻ thân phận làm 

người, chấp nhận bị giới hạn trong thời gian và 

không gian. Nhưng điều này không hề cản ngăn Đức 

Chúa GIÊSU mang Chân Lý, Tình Yêu và Tự Do đến 

cho loài người. Trái lại, Thánh Giá và Cuộc Khổ Nạn 

của Ngài giải thoát nhân loại và trao ban cho con 

người sự thật, tự do và tình yêu, giúp con người có 

khả năng yêu thương và tiếp nhận người khác. 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã giao hòa tôi với người khác, khởi đầu với gia đình tôi. 

Tôi quên nói là chính nhờ quen biết các Kitô hữu và lối sống gương mẫu của vài tín hữu Công Giáo mà tôi 

gặp được Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chính nhờ họ mà tôi bắt đầu hưởng nếm hương vị ngọt ngào của Lời 

Chúa. Cũng chính nhờ các tín hữu Công Giáo mà cuộc đời tôi được cứu thoát, được tái sinh trong cuộc 

sống mới nhờ bí tích Rửa Tội. 

Trước đó, tôi từng cảm thấy nhu cầu cầu nguyện thường xuyên và tìm hiểu kỹ hơn về Giáo Hội Công 

Giáo. Khát vọng này thúc đẩy tôi ghi tên vào ”Trường Phúc Âm” tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Nơi 

”Trường Phúc Âm”, tôi học biết cách thức nhận định đúng đắn trong quan hệ với người khác và dấn 

thân giúp đỡ người nghèo. Chính trong kinh nguyện đều đặn tôi khám phá ra ơn gọi đích thực của mình. 

Tôi tìm hiểu điều gì Chúa muốn tôi phải làm và cố gắng thực thi thánh ý THIÊN CHÚA. 

Sống ơn gọi tín hữu Công Giáo là ra khỏi chính mình, sống hòa hợp với tha nhân, với Đức Tin và với ơn 

thánh Chúa. Tất cả điều này ban hạnh phúc đích thực cho con người. 

... ”Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam 

kết giữ quyết định công minh của Ngài. Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục, theo lời Ngài, xin 

cho con được sống. Lạy Chúa, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng và dạy con biết những quyết định 

của Ngài. Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm, song luật Ngài, con vẫn không quên” (Thánh Vịnh 

119, 105-109). 

(”Lourdes Magazine”, Giugno/1999, trang 23) 
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