
CHÚA LÀ ĐỒN LŨY CHE CHỞ, CON TIN TƯỞNG VÀO NGÀI! 

 
 
... Sau ba năm theo học tại Đại Chủng Viện ở Ars, miền Trung nước Pháp, 
thầy Jean-Pierre Daynes chuyển đến học tại Đại Chủng Viện Miền Saint-

Cyprien ở Toulouse, miền Nam nước Pháp. Tại đây Thầy kết thúc năm 
thần học thứ nhất. Với 42 tuổi đời - từng là kế toán viên - Thầy cảm thấy 
thật hạnh phúc vì đã đáp lại tiếng gọi của Chúa và của Giáo Hội. Xin 
nhường lời cho Thầy Jean-Pierre Daynes. 
 
Đối với kinh nghiệm cá nhân của tôi thì ơn gọi chính là dâng hiến cuộc đời 
cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đây không phải là ý muốn riêng của tôi, lựa 

chọn riêng của tôi nhưng đích thật là lời đáp trả trong Đức Tin cho một 
tiếng kêu gọi. Tôi thích so sánh ơn gọi với hạt giống được THIÊN CHÚA 

gieo vãi vào lòng đất. Hạt giống có thể bị chôn vùi trong một thời gian dài 
và rồi vào một ngày nào đó nó bỗng đâm chồi nẩy lộc. Đây chính là kinh 
nghiệm cá nhân của tôi. 
 

Gia đình tôi sống đạo chân thành vì thế tôi lớn lên trong sự tiếp nối sống 
Đức Tin, cho dầu vào tuổi dậy-thì có khơi lên những vấn nạn. Sau đó tôi dấn thân hoạt động trong 
giáo xứ. Tôi phụ trách nhóm trẻ của ca đoàn và của văn phòng tuyên úy. Tôi còn là thành viên của 
Nhóm Mục Vụ. Tôi cũng tham gia Trung Tâm Tiếp Đón Đức Mẹ Lộ Đức trên bình diện toàn quốc. Song 
song với các công tác tông đồ này, tôi cũng theo đuổi con đường sự nghiệp với tư cách là kế toán viên 
trong vòng 18 năm. Suốt khoảng thời gian ấy, vấn đề về ơn gọi cứ thỉnh thoảng lại trở về trong tâm 
trí tôi. Sau cùng chính một Cha Sở giúp tôi hiểu rằng: quả thật tôi được Chúa kêu gọi để trở thành 

Linh Mục. 
 
Thế là tôi làm một cuộc chuyển hướng, một bước tiến chung kết. Tôi quyết định từ bỏ tất cả và xin gia 
nhập Đại Chủng Viện. Người ta nghe tiếng Đức Chúa GIÊSU phán: “Hãy đến theo Thầy” và người ta 

nhận thức cách sâu xa rằng câu nói chứa đựng một chiều kích cao cả hơn nhiều so với một tiếng kêu 
gọi. Bước vào Đại Chủng Viện là khởi đầu thời gian phân định ơn gọi và bắt đầu công trình xây dựng 
các nền tảng cho cuộc sống linh mục tương lai. 

 
Chương trình huấn luyện trong Đại Chủng Viện giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Đây là chương trình 
huấn luyện đầy đủ trên cả ba bình diện: trí thức, thiêng liêng và mục vụ. Hiện tại vào mỗi cuối tuần 
tôi đến sinh hoạt tông đồ nơi giáo xứ Moissac. Đây là những công tác mục vụ rất hữu ích và thật quan 
trọng đối với tôi, xét vì ơn gọi của tôi là Linh Mục triều, làm việc cho giáo phận. Nhưng trước đó, 
những dấn thân hoạt động tông đồ của tôi với tư cách là giáo dân cũng là những kinh nghiệm rất quý 

báu giúp tôi hiểu rõ hơn về thừa tác vụ linh mục. 
 
Thời gian đại chủng viện kéo dài đã bốn năm trôi qua. Bốn năm được củng cố cho chọn lựa đáp lại 
tiếng Chúa kêu gọi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi học cách thức sống trung thực với chính mình và 
với tha nhân nhờ đời sống chung trong Đại Chủng Viện. Tôi hoàn toàn đặt để đời tôi trong vòng tay 
khoan hồng yêu thương của THIÊN CHÚA và trong kinh nguyện. Tôi ký thác cho THIÊN CHÚA mọi yếu 
đuối mỏng giòn của tôi với niềm ý thức sâu xa rằng THIÊN CHÚA thường tuyển chọn những người kém 

khả năng. Chân lý này gieo vào lòng tôi niềm thanh thản an toàn. Nhưng nhất là tôi luôn luôn nhắc đi 
nhắc lại với chính mình: 
- Đức Chúa GIÊSU KITÔ không hề tước đoạt cái gì của chúng ta cả. Trái lại Người trao ban tất cả. 
 
... ”Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với 
Chúa rằng: ”Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là nơi con nấu ẩn, là đồn lũy che chở, con tin tưởng vào 
Ngài”. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì 

che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. 
Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành 
hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù 
hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn .. Bạn sẽ không gặp 



điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ 

gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. 
Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán: ”Kẻ gắn 
bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến 

Ta, Ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho 
sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ Ta ban” (Thánh Vịnh 91(90)). 
 
(”Bulletin catholique du diocèse de Montauban”, No 7, 3 Avril 2013, Bimensuel, trang 132-133) 
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