
THIÊN CHÚA LÀ THUẪN ĐỠ CỨU GIÚP CON! 

 

... Chúa Nhật 26-5-2013 tại nhà thờ Thánh Louis ở 

Roche-sur-Yon, Đức Cha Alain Castet, Giám Mục 

giáo phận Luçon (Đông Nam nước Pháp), truyền 

chức phó tế vĩnh viễn cho ba thầy Michel 

Giraudeau, Patrick Point và Sébastien Mandin. Xin 

nhường lời cho ba tân chức nói về ơn gọi phục vụ. 

... Phó tế vĩnh viễn Sébastien Mandin 36 tuổi làm 

việc trong ngành điện, lập gia đình với bà Carine 

và có 4 con trai tuổi từ 14 đến 7. 

Tôi đích thân cảm nhận tiếng Chúa gọi cách đây 

khoảng 8 năm, sau cuộc tĩnh tâm tại Foyer de 

Charité (Tổ Ấm Bác Ái) ở Tressaint. Có thể nói đây 

là điểm chung kết của tiếng gọi, bởi vì mấy ngày 

trước đó, có ba người trong gia đình và nơi giáo 

xứ đã nêu vấn đề với tôi: ”Tại sao anh không làm 

phó tế vĩnh viễn?”. Cứ mỗi lần như thế tôi đều trả 

lời: ”Không! Chức vụ ấy không dành cho tôi!”. Vài 

ngày sau, cùng với hiền thê và các con, chúng tôi đi tham dự tuần tĩnh tâm dành cho các gia đình, như 

chúng tôi vẫn làm mỗi năm. Và chính trong tuần tĩnh tâm ấy mà mỗi người trong hai vợ chồng tôi đều 

cảm nhận một tiếng gọi từ nội tâm. Chúng tôi liền đem câu chuyện bàn thảo với một Linh Mục để xem 

chúng tôi có đi đúng con đường THIÊN CHÚA muốn không. Mỗi vị Linh Mục được hỏi đều trả lời với 

chúng tôi: ”Anh chị đừng nói Có nhưng cũng đừng nói Không!” Sau đó Cha Tuyên Úy phụ trách phó tế 

vĩnh viễn nói với tôi: ”Anh còn trẻ, nhưng chúng tôi sẽ huấn luyện anh!” Thế là cùng với hiền thê Carine 

chúng tôi làm một phân định trước khi chính thức bước vào hành trình chuẩn bị tiến đến chức vụ phó tế 

vĩnh viễn. 

... Phó tế vĩnh viễn Michel Giraudeau 52 tuổi làm việc trong ngành kế toán, lập gia đình với bà Clotilde 

và có 5 con. 

Một ngày, hai vợ chồng tôi được một giáo dân và Cha Sở giáo xứ Saint-Mathurin mời đến nhà xứ để nói 

chuyện. Cả hai đề nghị tôi đặt vấn đề phó tế vĩnh viễn. Tôi hơi ngỡ ngàng nhưng không từ chối mà chỉ 

xin lấy giờ để suy nghĩ, bởi lẽ tôi là người không bao giờ đóng kín cửa, ngay cả khi tôi không hiểu tại sao 

họ lại nêu vấn đề với tôi! Vợ chồng chúng tôi liền dành ra một năm để phân định trước khi gia nhập 

Nhóm các phó tế vĩnh viễn của giáo phận. 

Ngày hôm nay thì tôi có thể nói rằng Tiếng Chúa gọi lại đến với tôi sau một thời gian dài vùi sâu trong 

quá khứ. Thật vậy, lúc còn niên thiếu tôi từng ước nguyện trở thành linh mục. Sau khi đậu tú tài tôi vào 



đại chủng viện Angers và học hai năm tại đây. 

Nhưng rồi tôi cảm thấy mình không thể sống đời 

độc thân nên xuất tu và lập gia đình. Từ đó tôi 

quên bẵng ơn gọi linh mục. 

... Phó tế vĩnh viễn Patrick Point 42 tuổi là bác sĩ 

chuyên khoa làm việc nơi nhà thương Montaigu, 

lập gia đình với bà Cécile và có 4 con tuổi từ 15 

đến 7. 

Ơn gọi phó tế vĩnh viễn đến với tôi qua nhiều 

giai đoạn. Một hôm, một phó tế vĩnh viễn nơi 

một giáo xứ ở thủ đô Paris, từng là bạn học cũ, 

bỗng hỏi tôi lúc tôi mới lập gia đình: ”Có ngày 

nào đó bạn muốn trở thành phó tế vĩnh viễn 

không?”. Nhưng rồi tôi bỏ qua một bên câu 

chuyện đã nói. Sau đó tôi được mời gia nhập 

nhóm đồng hành với dự tòng. Sau cùng một 

thành viên cộng đoàn mục vụ giáo xứ và Cha Sở 

đích thân đến nhà để nói chuyện với tôi về vấn 

đề phó tế vĩnh viễn. Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng 

vẫn giữ điềm tĩnh vì vấn đề đáp ứng một cái gì 

đó vẫn còn nằm sâu nơi nội tâm tôi. Nhưng hiền 

thê tôi thì có phản ứng không thuận lợi. Chúng tôi phải dành ra một năm để bàn thảo, phân định. Cuối 

cùng nàng chấp thuận và tôi chính thức gia nhập nhóm chuẩn bị tiến đến chức vụ phó tế vĩnh viễn. 

 

... Đây là lời chúc phúc mà ông Môsê, người của THIÊN CHÚA, đã chúc phúc cho con cái Israel trước 

khi qua đời: ”Hỡi Giơrusun, chẳng có ai như THIÊN CHÚA, Người ngự đến giúp ngươi, lẫm liệt uy 

hùng, xa giá Người là trời cao mây thẳm. THIÊN CHÚA của thời thái cổ là một nơi ẩn náu; dưới đất 

này, cánh tay Người đã hành động từ xưa; Người xua đuổi kẻ thù cho khuất mắt ngươi, và Người 

phán: 'Hãy tiêu diệt'. Israel sống yên hàn; suối Giacóp là dòng suối biệt lập, trong miền đất có lúa mì 

và rượu mới, ở đó, cả trời cũng nhỏ sương. Hỡi Israel, ngươi thật có phúc! Ai được như ngươi, hỡi 

dân được THIÊN CHÚA cứu? Người là thuẫn đỡ cứu giúp ngươi, là lưỡi gươm đem lại cho ngươi 

chiến thắng. Các kẻ thù ngươi sẽ nịnh bợ cầu thân, còn ngươi sẽ chà đạp các đỉnh cao của chúng” 

(Sách Đệ Nhị Luật 33,26-29). 

 

(”Catholiques en Vendée”, La Vie de l'Église de Luçon, n.78, 7 Mai 2013, trang 10-11) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  


