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Xin trích chứng từ của các tu sĩ salésiens trẻ về mẫu gương và giáo 

huấn của thánh Gioan Bosco (1815-1888) áp dụng trong cuộc sống 
thường ngày. 
 
1. Thầy Ernest Xavier 30 tuổi người Bỉ đang học thần học tại thủ đô 
Roma. Thầy cũng giữ nhiệm vụ linh hoạt nơi trung tâm giới trẻ, dạy giáo lý 
tại giáo xứ và nơi nhà tù. 
 

Hình ảnh đánh động tôi nhất là hình ảnh một Gioan Bosco trẻ tuổi giữ thăng 

bằng trên sợi dây cuộc đời, hai chân đứng thật vững trong cuộc sống hàng  
ngày, đầu ngẩng cao nhìn lên Trời kết hợp với THIÊN CHÚA, hai tay giang ra theo hình thánh giá 
hướng về cây sự sống. Đây là hình ảnh thật tương ứng với trọn cuộc đời của Don Bosco. Thánh nhân 
luôn luôn tìm cách hướng dẫn giới trẻ tiến về sự phát triển toàn vẹn, đong đầy sức sống, và hướng về 
THIÊN CHÚA. Ngài luôn luôn tìm cách lay động sức nhạy cảm nơi mỗi một người trẻ! Theo gương ngài, 
tất cả chúng tôi được mời gọi leo lên sợi dây cuộc đời và dám bước đi từng bước với cái nhìn hướng 

thẳng đến chân trời. 
 
2. Thầy Phêrô Nguyễn Ngọc Lương người Việt 34 tuổi đang học thần học tại Đại Học Công Giáo 
Lyon. Cùng lúc, thầy hoạt động mục vụ trong phong trào Hướng Đạo và nơi Phòng Tuyên Úy. 
 
Tôi đặt chân lên đất Pháp vì niềm tin nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ và vì đáp lại tiếng Chúa gọi mỗi ngày 

trong cầu nguyện, trong sinh hoạt và trong sứ mệnh salésien, và hiện diện bên cạnh giới trẻ. Tôi luôn 
luôn đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi Đức Mẹ Phù Hộ, bởi vì chính hiền mẫu tôi dạy cho tôi ngay 

từ khi tôi còn thơ bé. Chính Đức Mẹ MARIA tháp tùng ơn gọi của tôi từ mãi mãi, ngay lúc khởi đầu, 
hôm qua, hôm nay và ngày mai. 
 
Có hai câu nói của Don Bosco khắc ghi trong tâm trí tôi: Ước gì các bạn trẻ chẳng những được yêu 
thương nhưng chính họ cũng phải biết yêu thương. Ai biết yêu thương và được yêu thương thì sẽ có 

được tất cả, đặc biệt là những người trẻ. Và một câu nói khác của Don Bosco: Không có tình cảm thì 
cũng không có tin tưởng; không có tin tưởng cũng không có giáo dục. Như thế tôi hiểu rằng, chính tình 
yêu THIÊN CHÚA điều động tôi và tràn ngập trong tôi như nơi Don Bosco và đặc biệt trong đời sống 
Cộng Đoàn. 
 
3. Thầy Vinh Sơn Liêm Trần Ngọc Minh Tuấn người Việt 31 tuổi đang học thần học năm thứ hai 
tại IPER Học Viện Mục Vụ Khoa Tôn Giáo tại Lyon. 

 
Tháng 10 năm 2002 tôi gia nhập tiền-tập-viện dòng Don Bosco. Năm 2007 sau khi hoàn tất 3 năm 
triết học tôi quyết định ra đi truyền giáo nơi hải ngoại. Ước nguyện truyền giáo luôn mãnh liệt nơi tôi 

giống như ước nguyện trở thành linh mục. Cùng với 6 anh em salésiens người Việt khác chúng tôi trao 
phó trong tay Bề Trên quyết định sai chúng tôi ra đi nơi đâu tùy ý. Sau thời gian chuẩn bị, tôi được gởi 
đến Pháp ngày 10-10-2007. 

 
Có một biến cố trong cuộc đời Don Bosco gây ấn tượng mạnh nơi tôi. Đó là lúc thánh Gioan Bosco gởi 
Cha Michele Rua (1837-1910) lên đường đi Mirabello thuộc tỉnh Ferrara, miền Bắc nước Ý. Ngài nói: 
- Xin Cha đừng để mình bị khuấy động bởi bất cứ lý do nào! 
 
Lời nhắn nhủ nhắc tôi luôn tự hỏi: Điều gì cho phép chúng tôi không mảy may xao xuyến trong hành 
trình truyền giáo của chúng tôi? Thưa, chính THIÊN CHÚA gọi và sai chúng tôi ra đi truyền giáo. Ngài 

luôn luôn hiện diện với chúng tôi. Chúng tôi chỉ tìm kiếm vinh quang THIÊN CHÚA và ơn cứu rỗi của 
người trẻ. Chân phước Michele Rua đã ghi khắc và thi hành sít sao lời nhắn nhủ của Cha thánh Gioan 
Bosco. Chân phước Michele Rua trở thành gương mẫu cho tôi trong tư cách là con và là môn đệ của 
Don Bosco. 



 
4. Thầy Phêrô Hoàng Minh Chiến người Việt 33 tuổi. Hiện tại thầy học thần học tại Lyon và tham 
gia các sinh hoạt của dòng Don Bosco tại đây. 
 
Ước muốn ra đi truyền giáo rất mạnh nơi tôi trong thời gian 3 năm học triết học. Tôi cầu nguyện, phân 

định và bàn thảo với Bề Trên. Vào thời kỳ ấy, Cha Tổng Cố Vấn lo về truyền giáo đến viếng thăm Việt 
Nam. Tôi nói chuyện trực tiếp với Cha Tổng Cố Vấn. Ngài đặt ba điều kiện: có sức khoẻ tốt, có khả 
năng học ngoại ngữ, làm việc chung và biết kể chuyện Cuộc Đời Đức Chúa GIÊSU cho người khác. Tôi 
thấy là mình có thể đáp ứng ba điều kiện này nên tôi viết thư cho Ban Cố Vấn về Truyền Giáo và được 
chấp thuận. 
 
Điều đánh động lòng tôi nhất trong cuộc đời Don Bosco là thấy rằng thánh nhân luôn kết hợp mật thiết 

với THIÊN CHÚA. Ngay cả khi Don Bosco làm nhiều điều đi nữa thì cũng chính THIÊN CHÚA ban lửa 
cho sứ mệnh của ngài, cho ơn gọi của ngài. Đó cũng chính là điều trao ban linh hoạt trong cuộc đời 
truyền giáo salésien của tôi. 

 
... Đức Chúa GIÊSU nói với Nhóm Mười Một: ”Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan 
báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, 

thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ 
trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm 
thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người 
này sẽ được mạnh khoẻ” (Máccô 16,15-18) .. ”Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để 
đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em” (Luca 
10,19). 
 

(”DBA Don Bosco Aujourd'hui”, Bulletin Salésien - Bimestriel - Janvier-Février 2012, 133è Année, No 
968, trang 19-20) 
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