
Ai Muốn Theo Thầy, Phải Từ Bỏ Chính Mình, 

Vác Thập Giá Mình Mà Theo! 
 

 

Chúa Nhật 28-6-2015 Đức Giám 

Mục giáo phận Évreux miền Bắc 

nước Pháp đã truyền chức phó tế 

cho thầy Jimmy Faucillers. Đây 

là chặng cuối trước khi thụ phong 

Linh Mục. Xin nhường lời cho 

thầy gợi lại hành trình Ơn Gọi chín 

mùi theo dòng thời gian nhờ những 

gặp gỡ và suy tư trong cuộc sống. 

 Tôi chào đời tại Pont-Audemer 

cách đây 27 năm. Sau thời tiểu học 

và trung học, tôi tiếp tục học thêm 

4 năm ở đại học Caen và đậu cao 

học lịch sử. 

 Ơn Gọi nẩy sinh nơi giáo xứ. Lúc nhỏ tôi nhớ mình đã chú ý đến vấn đề thiếu Linh Mục và đã 

nói khi nào lớn lên tôi sẽ trở thành Linh Mục vì thấy trong làng không còn Linh Mục nữa. Nhưng 

đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Đến năm 11 tuổi tôi ước ao trở thành chú giúp lễ, nhưng chuyện 

không mấy dễ dàng bởi lẽ gia đình tôi không sống đạo. Rất may là Cha Sở - lúc bấy giờ là Cha 

Phiippe Bénard - rất chú tâm đến việc thành lập một Ban Giúp Lễ cho giáo xứ. Nhờ vậy mà tôi 

có dịp gia nhập vào một Nhóm trẻ rất sống động. Ngoài công tác giúp lễ chúng tôi còn có thêm 

các sinh hoạt khác như hành hương, tĩnh tâm và tương trợ huynh đệ. Các sinh hoạt này giúp tôi 

tăng trưởng trong Đức Tin, ước muốn phục vụ Đức Chúa GIÊSU KITÔ qua thừa tác vụ Linh 

Mục và qua việc phục vụ tha nhân. 

 Khi bước vào đại học, vấn đề định hướng cuộc đời mỗi ngày một trở nên nghiêm chỉnh hơn. 

Nhận ra nơi giới sinh viên có nhiều bạn trẻ không cảm thấy thoải khiến tôi càng ý thức một cách 

cụ thể hơn tầm quan trọng chỗ đứng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong cuộc đời tôi cùng với 

bao ơn lành Chúa ban cho tôi và đã dưỡng nuôi đời sống thiêng liêng của tôi. Tôi hiểu rằng Con 

người được dựng nên để sống với THIÊN CHÚA!!! Sự kiện này cật vấn tôi và thúc đẩy tôi 

cương quyết quy hướng cuộc đời tôi về với Phúc Âm hầu cho cuộc sống được hạnh phúc và 

được phát triển toàn vẹn. Chính trong bối cảnh này mà ơn gọi Linh Mục được đặt ra một cách 

nghiêm chỉnh. 



 Sau thời gian suy tư, tôi chấp nhận đáp lại Tiếng Gọi. Mỗi Ơn Gọi là một mầu nhiệm. Ơn Gọi 

vượt quá tầm hiểu biết của con người. Chúng ta như được đặt trước cái bất tận của THIÊN 

CHÚA, Đấng ban tất cả cho chúng ta vì tình yêu, giờ đây, Chúa lại hỏi xin một vài người - mặc 

cho các hạn hẹp và bất toàn của họ - bằng lòng dâng hiến tất cả để nối tiếp công trình của THIÊN 

CHÚA trong thế giới hôm nay. Năm ấy tôi vừa tròn 18 tuổi. Ở vào lứa tuổi ấy, đây là chuyện 

không mấy dễ dàng. 

 Thế là tôi bắt đầu tìm một Cha Linh Hướng. Tôi thường xuyên đến gặp Cha để trao đổi tâm tình 

và để bàn hỏi. Đời sống cầu nguyện và việc xưng tội đều đặn đã nối chặt mối quan hệ của tôi với 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ và dẫn đưa tôi đến việc thực thi một lối sống đúng với tư cách là một 

tín hữu Công Giáo. Việc dấn thân phục vụ tha nhân cũng giữ vai trò quan trọng trong cuộc đời 

sinh viên của tôi vào lúc ấy. Khi mọi sự rõ ràng, tôi trình bày quyết định với Cha Mẹ. Các ngài 

đã đơn sơ chấp nhận mặc dầu không khỏi ngạc nhiên và bỡ ngỡ một chút. 

 Tôi gia nhập Chủng Viện Ars và trải qua thời gian 6 năm tại đây. Đây là 6 năm hồng phúc. Khi 

nói 6 năm hồng phúc không có nghĩa là mọi chuyện đều trôi chảy nhẹ nhàng. Chủng Viện không 

phải chỉ là trường dạy tri thức nhưng còn là nơi huấn luyện cách sống vừa nhân bản vừa Kitô. 

Nhờ khung cảnh cộng đoàn, cùng với thời gian phân chia hòa điệu giữa cầu nguyện và học hành, 

chúng tôi được học để biết chính mình, biết tha nhân và nhất là biết Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Chúng tôi được tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng, dệt mối kết hiệp sâu xa với Thầy Chí 

Thánh. Về mặt nhân bản, chúng tôi cũng từ từ khám phá ra chiều kích vừa cao cả vừa yếu đuối 

của thân phận con người. Ngoài ra tình thân hữu sâu đậm giữa các chủng sinh cũng mang lại cho 

tôi những hoa quả tốt lành. 

 Để kết thúc, tôi khiêm tốn xin mọi người cầu nguyện để tôi trở thành một Linh Mục thánh thiện, 

một dụng cụ mềm dẽo ngoan ngoãn trong bàn tay THIÊN CHÚA. Xin cũng cầu nguyện cho các 

Gia Đình Công Giáo để từ nơi đây có thể phát sinh nhiều Ơn Gọi. Sau cùng, xin cầu nguyện để 

ai được Chúa kêu gọi thì đừng sợ hãi đáp lại Tiếng Gọi!!! 

 

 ... Rồi Đức Chúa GIÊSU gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: ”Ai 

muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu 

mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy và vì Tin Mừng, thì sẽ 

cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào 

có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và 

tội lỗi này, ai hổ thẹn vì Thầy và những lời Thầy dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ 

ấy, khi Con Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của CHA 

Người” (Marco 8,34-38). 

 (”Église d'Évreux”, Mensuel de l'Église Catholique de l'Eure, No 39, Juin 2015, trang 12-13) 

 Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 



 


