
HƯỚNG ĐẠO SINH THAY BẠN TRỞ THÀNH LINH MỤC 

 

Vào một buổi chiều tuyệt đẹp, Gianni thỏ thẻ với hiền mẫu: 

- Mẹ à, con ước ao trở thành Linh Mục, phụng sự THIÊN CHÚA và 

phục vụ các linh hồn. 

Câu nói bất ngờ của cậu quý tử (14 tuổi) như lưỡi gươm xé rách 

lòng bà Anna. Bà quyết liệt từ chối: 

- Không! Không! Con không thể trở thành Linh Mục! Hãy dẹp tức 

khắc ý tưởng đen tối ấy! Đây chỉ là ý nghĩ chóng qua. Ngày còn bé, 

cũng có lần Mẹ thầm nghĩ: lớn lên mình sẽ dâng hiến cho THIÊN 

CHÚA trong dòng tu. Nhưng rồi Mẹ không bao giờ trở thành nữ tu, 

bởi vì, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua như mây khói! 

Dầu nói thế, nhưng từ ngày ấy trở đi, bà Anna tìm đủ mọi cách để 

cắt đứt nơi tâm lòng Gianni ước muốn trở thành Linh Mục. Lý do 

dễ hiểu: Gianni là con trai độc nhất trong một gia đình Ý giàu có, 

tiền rừng bạc biển! 

Mấy năm trôi qua, Gianni không hề nhắc đến nguyện ước của mình. Chàng vừa đậu tú tài, mãn bậc 

trung học. Nhưng bà Anna không quên. Bà cùng chồng kín đáo tổ chức một chuyến du hành, nói là để 

tưởng thưởng cậu quý tử, nhưng thật ra là cố ý không cho Gianni có giờ nghĩ đến giấc mơ trở thành Linh 

Mục! 

Gianni sung sướng tiếp nhận đề nghị của Cha Mẹ. Chàng vui hưởng cuộc dạo chơi qua các nước Âu Châu 

mà trạm dừng cuối cùng là Lộ-Đức, Trung Tâm Thánh Mẫu nổi tiếng của Pháp Quốc và của toàn thế giới. 

Ngoài tâm tình đạo đức của một thanh niên ngoan hiền, Gianni còn là hướng đạo sinh gương mẫu. 

Chàng sung sướng và hãnh diện mỗi khi có dịp khoác lên mình bộ đồng phục hướng đạo. Tại Lộ-Đức, khi 

trông thấy một nhóm hướng đạo sinh hăng say phục vụ bệnh nhân hành hương, Gianni vui vẻ nhập bọn. 

Với bộ đồ hướng đạo, Gianni nhanh nhẹn khiêng cáng, đẩy xe lăn hoặc giúp các bệnh nhân tắm suối Đức 

Mẹ Lộ-Đức.. 

Rồi một buổi chiều, Gianni bước vào Bệnh Viện tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức. Nhìn quanh một lượt, 

bỗng đôi mắt chàng dừng lại nơi chiếc giường ở góc cuối căn phòng. Một bệnh nhân trẻ - trạc tuổi 

Gianni - đang lần hạt Mân Côi, lần hạt một cách sốt sắng. Gianni bỗng cảm mến ngay người bạn chưa 

quen .. Chàng thật sự xúc động, nước mắt lưng tròng. Đang định lui gót, bỗng Gianni nghe tiếng nói yếu 

ớt vang lên và bàn tay vẫy chàng đến gần. Ghé sát tai bạn, Gianni nghe tiếng nói: 

- Bạn thật tốt lành khi bước chân vào đây. Mình có nhiều điều muốn nói với bạn. Mình đang đợi bạn. 

Mình biết chắc thế nào bạn cũng đến! 



Hết sức ngạc nhiên Gianni hỏi: 

- Bạn đợi mình thật sao? Đây là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau mà! 

Người bệnh nói: 

- Chính Đức Mẹ MARIA đưa bạn đến đây. Mình có thể quả quyết như thế! Bởi vì, mình tha thiết xin 

Đức Mẹ cho mình gặp và nhận ra một người phải thay thế chỗ của mình! 

Gianni lại càng lúng túng hơn. Chàng hỏi lại: 

- Thay thế chỗ bạn ư? 

Người bệnh siết chặt tay Giannni và giải thích: 

- Đúng! Bạn phải thay chỗ mình. Mình sắp chết. Hãy nhìn cho kỹ: đúng là phép lạ nếu mình vẫn còn 

sống. Mình đến đây với hy vọng khỏi bệnh để có thể theo đuổi ơn gọi Linh Mục. Nhưng THIÊN CHÚA 

gọi mình vào con đường khác .. Nhưng lời hứa của một hướng đạo sinh thì .. thánh thiêng mà mình 

lại không thực hiện được. Vậy .. 

Chăm chú lắng nghe người bệnh nói đến đây, bỗng tâm hồn Gianni như bừng sáng. Tiếng Chúa gọi ngày 

nào như vang lên cách rõ rệt: ”Con hãy trở thành Linh Mục của Cha!” Trong khi đó, người bệnh lấy lại 

sức và nói tiếp: 

- Vậy mà, mặc dầu không biết mình là ai, bạn đã đến đây. Chắc hẳn bàn tay Đức Mẹ đưa dẫn bạn. Mà 

một khi Đức Mẹ muốn thì không ai có thể từ chối .. Chính Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội đã 

chọn bạn.. Vậy mình xin trao bạn lời thề hứa của mình để bạn chu toàn .. 

Gianni thật sự xúc động. Chàng không thể nào cầm được nước mắt. Với con tim xuân trẻ trong trắng và 

với ý chí sắt đá của người trưởng thành, Gianni cúi xuống nói sát vào tai bạn: 

- Vâng, mình xin hứa làm trọn lời thề của bạn. Xin bạn an tâm ra đi. Chỉ xin bạn thưa với Chúa rằng: một 

hướng đạo sinh - luôn luôn sẵn sàng - thay thế chỗ người bạn gục ngã. Trên Thiên Đàng, xin bạn trở 

thành Thiên Thần Hộ Thủ của mình. Nơi trần gian, mình sẽ trở thành Linh Mục thay chỗ bạn. 

... ”Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín 

của Ngài. Vâng, con nói: ”Tình thương Chúa được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được 

thiết lập trên Trời”. Xưa Chúa phán: ”Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã thề cùng Đavít, 

nghĩa bộc Ta, rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua 

muôn thế hệ”. Lạy Chúa, thiên đình xưng tụng những kz công của Chúa, cộng đoàn chư thánh ca ngợi 

lòng thành tín của Ngài” (Thánh Vịnh 89, 2-6). 

(Sac. Pietro Ceccato, ”Alla Scuola della Madonna”, Centro Mariano Montfortano, 1961, trang 236-238) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  


