
   BIẾT LẤY CHI ĐỀN ĐÁP VÌ MỌI ƠN LÀNH NGƯỜI ĐÃ BAN CHO? 

 
Chúa Nhật 25-9-2011 tại nhà thờ Notre-Dame Limite, Đức Cha Georges Pontier, Tổng Giám Mục Marseille (Nam Pháp), truyền 

chức phó tế cho thầy Martin Durin. Xin nhường lời cho thầy nói về con đường ơn gọi. 

 

Ngày đặt chân đến Marseille cách đây đúng 10 năm tôi không hề tưởng tượng trước một cuộc 

phiêu-lưu kỳ-thú trên cả bốn bình diện: nhân bản, thiêng liêng, trí thức và hội thánh! Hoàn toàn 

Không! Vì thế, ngày hôm nay, sau khi lãnh chức phó tế trong hành trình tiến đến thiên chức linh 

mục, tôi chỉ có thể dùng lời Thánh Vịnh để bày tỏ lòng cảm tạ tri ân THIÊN CHÚA: 

- Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho? 

 

Tôi cũng liên tưởng đến bức tranh Người Samaritano Nhân Hậu của đại họa sĩ Vincent Van 

Gogh (1853-1890) người Hòa-Lan. Phải chăng Người Samaritano Nhân Hậu cũng chính là THIÊN 

CHÚA, Đấng giàu lòng trắc ẩn, hằng thi thố cho chúng ta không biết bao nhiêu điều thiện hảo? 

 

Cá nhân tôi - như bao phàm nhân khác - từng kinh nghiệm giới hạn và tội lỗi. Nhờ hồng ân THIÊN CHÚA, tôi nhận biết và gặp gỡ 

Đấng đã tha thứ mọi tội lỗi và ban bình an cho tôi. Đấng ấy là Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đấng mà lòng tôi mong mỏi tìm kiếm. Đấng 

đã đang và sẽ mãi mãi ở bên hữu tôi! 

 

Nhà Trọ của Đức Chúa GIÊSU - Người Samaritano Nhân Hậu - dưới cái nhìn của tôi rõ ràng là Giáo Hội Công Giáo. Ở đây, là Giáo 

Hội tại Marseille này. Chính Giáo Hội Marseille - với các vị Chủ Chăn, các tôi tớ Đức Chúa KITÔ và bạn hữu - đã tháp tùng, 

khuyến khích và giúp tôi phân định ơn gọi rồi lãnh chức phó tế chuẩn bị thụ phong linh mục. Tôi nghĩ đến tất cả các giáo xứ, 

cộng đoàn Đức Tin và Ánh Sáng, Chủng Viện Thánh Luca cũng như những người không quen biết mỗi khi tôi có dịp chạm mặt 

trên đường phố. 

 

Ngày qua ngày, tôi đã phân định ơn gọi - với sự trợ giúp của rất nhiều người thuộc các giai tầng khác nhau - và từ từ thực hiện 

ước nguyện thầm kín của lòng tôi, nếu diễn tả theo lời Thánh Vịnh thì đó là: 

- Con xin nâng chén mừng ơn cứu độ và dâng lễ tế tạ ơn trước toàn thể dân Người. 

 

Tiếng Gọi nhập thể trong một câu chuyện: câu chuyện cuộc đời tôi. Vì thế tôi xin bày tỏ lòng ghi ơn sâu xa đối với Cha Mẹ, gia 

đình, bạn hữu đã làm cho tôi không biết bao nhiêu điều lành. Chính nhờ tình thương của mọi người mà THIÊN CHÚA chuẩn bị 

cho lòng tôi sẵn sàng đi vào cuộc phiêu lưu của phục vụ và đức tin! 

 

Tôi nhìn chức vụ phó tế như một chương trình sống: phục vụ THIÊN CHÚA qua việc phục vụ người thân cận, đặc biệt là các anh 

chị em nghèo khổ. Bởi vì, tiếp rước một trẻ thơ cũng là tiếp rước chính Đức Chúa GIÊSU! 

 

Buổi lễ truyền chức phó tế diễn ra tại nhà thờ ”Notre-Dame Limite - Đức Bà Biên Cương” với sự có mặt đông đảo của nhiều 

người, thật cảm động. Những nhộn nhịp vui tươi của ngày lễ đã dần dần lắng xuống. Nhưng tôi cầu xin cùng THIÊN CHÚA biến 

các phấn-khích của ngày lễ thành niềm hăng say nội tâm, không kém phần sống động. 

 

Đặc biệt, lễ truyền chức diễn ra nơi nhà thờ dâng kính Đức Mẹ với tước-hiệu độc nhất vô nhị trên thế giới: ”Đức Bà Biên 

Cương”. Tôi xin diễn dịch danh xưng như sau. ”Đức Bà Biên Cương” là gạch nối giữa giới hạn phàm nhân chúng ta với Tình Yêu 

Vô Biên Vô Hạn của THIÊN CHÚA. 

 

Nguyện xin Đức Mẹ MARIA ban cho chúng ta ơn biết nhận ra suối nguồn của mọi niềm vui phấn khởi là Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Chính Ngài là Đấng Cứu Thế hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Nhờ Ngài mà Tình Yêu THIÊN CHÚA, lòng Từ Bi Lân Tuất của 

Ngài trải rộng từ đời nọ đến đời kia! 

 

... ”Lòng con yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng con khẩn nài. Người lại lắng tai ngày con kêu cứu .. Chúa là Đấng nhân từ 

chính trực, THIÊN CHÚA chúng ta một dạ xót thương, hằng gìn giữ những ai bé mọn, con yếu đuối, Người đã cứu con .. Biết 



lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Con xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh 

THIÊN CHÚA. Lời khấn nguyền với Chúa, con xin giữ trọn, trước toàn thể dân Người. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của 

những ai trung hiếu với Người .. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh THIÊN CHÚA. Lời khấn nguyền với Chúa, con 

xin giữ trọn, trước toàn thể dân Người, tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi, hỡi Giêrusalem!” (Thánh Vịnh 116(115)). 

 

(”Église à Marseille”, Le Mensuel du Diocèse de Marseille, No 10, Novembre 2011, trang 9) 
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