
NHÂN DANH THẦY, HỌ SẼ TRỪ ĐƯỢC QUỶ CẦM ĐƯỢC RẮN VÀ DÙ CÓ UỐNG 

NHẰM THUỐC ĐỘC THÌ CŨNG CHẲNG SAO! 

 

... Hành trình ơn gọi linh mục của một thầy đang thụ 

huấn tại Chủng Viện Đền Thánh Đức Bà Tình Yêu THIÊN 

CHÚA - Divino Amore - cách trung tâm thủ đô Roma 

khoảng 20 cây số. 

Tôi tên Emmanuel Zanutta 29 tuổi và là con thứ ba trong 

một gia đình Công Giáo thật đạo đức. Tôi được hồng phúc 

tiếp nhận Đức Tin, một nền giáo dục tôn giáo nghiêm 

chỉnh và một mẫu gương lành thánh từ Song Thân cũng 

như từ các anh chị em khác trong gia đình. Tôi mang hai 

dòng máu Ý-Pháp và luôn sống với gia đình tại thủ đô 

Paris. 

Tôi lên 11 tuổi khi anh cả Stefano 25 tuổi lâm bệnh ung 

thư máu. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tuần lễ anh không 

còn sử dụng được đôi chân. Thật là cú sốc kinh hoàng đối 

với tôi. 

Một năm sau tôi chứng kiến cái chết của anh sau cuộc hấp 

hối kéo dài 11 tháng. Nụ cười của anh suốt trong 11 tháng 

đau đớn khủng khiếp đã thật sự hoán cải lòng tôi. Sức 

mạnh của Song Thân khi tức khắc chấp nhận thánh ý THIÊN CHÚA đã khẳng định với tôi rằng: 

- THIÊN CHÚA hiện diện trong gia đình tôi! 

Trong bài giảng Thánh Lễ an táng Cha Berson nói về các ân huệ THIÊN CHÚA ban cho chúng ta và anh tôi 

đã dùng ân huệ để phục vụ Ngài. Chúng ta không chọn cho mình ngày sinh ngày tử nhưng chúng ta có 

thể chọn cho mình một lối sống xứng đáng với sự tự do hoàn toàn của chúng ta. 

Năm 13 tuổi cùng với anh trai Lorenzo chúng tôi giúp lễ trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XII diễn ra 

tại thủ đô Paris từ ngày 19 đến 24-8-1997. 

Trong một chuyến hành hương Lộ-Đức tôi gặp một người bạn linh mục là Cha Christophe và tôi tâm sự 

với Cha rằng: 

- Nếu Đức Chúa GIÊSU gọi, hẳn mình sẽ rất sung sướng được bước theo Chúa, nhưng còn chờ một dấu 

hiệu! 



Năm 22 tuổi Đức Mẹ MARIA tặng cho tôi một 

người Chị thiêng liêng mà tôi gặp trong sứ vụ tôi 

thi hành bên nước Palestina tại Giêrusalem. Đó 

là nữ tu Rita. Từ đó Chị luôn cầu nguyện cho tôi 

cũng như tôi luôn cầu cho Chị. 

Tôi ngước mắt nhìn lên Trời và tôi thưa với 

Chúa: 

- Chúa lấy mất anh con nhưng bù lại Chúa cho 

con một người chị. Con xin cảm tạ Chúa vô vàn! 

Năm 23 tuổi sau khi tốt nghiệp ngành kinh tế 

quản lý tôi gia nhập đội binh cứu hỏa và làm việc 

trong vòng 5 năm. Thời gian này tôi chứng kiến 

không biết bao nhiêu đau khổ, bao cái chết, bao 

tai nạn lưu thông, bạo hành, hỏa hoạn, tự tử và 

bệnh tật ... Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho các 

nạn nhân và mỗi khi có thể, tôi đều vạch hình 

Thánh Giá trên trán của họ với ý nghĩ tôi ban cho 

họ các bí tích sau cùng. 

Năm 27 tuổi tôi vừa là nhân viên cứu hỏa vừa là giáo sư môn kinh tế quản lý tại ngôi trường mà anh tôi 

làm phó hiệu trưởng. Đây là trường công lập nhưng điều này không ngăn cản tôi nói về nền tu đức và về 

THIÊN CHÚA với các thanh thiếu niên. Tôi ghi nhận sự kiện người dân khao khát THIÊN CHÚA và thiếu 

những tín hữu dám làm chứng cho họ thấy về Đức Tin của mình! 

Năm 2012 tôi gặp lại Cha Christophe và ngài hỏi thăm ơn gọi của tôi đi đến đâu rồi. Tôi trả lời là tôi cảm 

tạ THIÊN CHÚA cho tôi một cuộc sống mà tôi thích, rất linh động nhưng tôi vẫn giữ nguyên ước nguyện 

trong lòng và chờ đợi tiếng Chúa gọi. Cha khuyên tôi nên làm một chọn lựa. Vậy là câu chuyện trở thành 

khá rõ ràng: Tôi phải chọn lựa! 

Sau cuộc gặp gỡ này tôi thuật lại cho Cha Linh Hướng nghe, ngài kêu lên: 

- Đúng rồi! Đã đến lúc phải chọn! 

Thật là những giây phút tuyệt vời bởi vì tôi nhận ra là các ngài cầu nguyện cho tôi. 

Tôi liền đến gặp vị phụ trách ơn gọi của Tổng Giáo Phận Paris. Cùng thời điểm này tôi chia sẻ ước nguyện 

bước theo Đức Chúa GIÊSU với một người bạn mà tôi gặp tại Giêrusalem. Anh là chủng sinh tại Chủng 

Viện Đền Thánh Đức Bà Tình Yêu THIÊN CHÚA - Divino Amore - ở Roma. Anh mời tôi đến dự một cuộc 

tĩnh tâm ngắn tại Đền Thánh. Tôi đến và còn trở lại đây ba lần nữa. Tôi ghi khắc trong tâm trí lời vị tôi tớ 

Chúa là Linh Mục Umberto Terenzi (1900-1974) nói: 

- Tất Cả - Luôn Luôn - Tức Khắc - Sẵn Sàng. 



Đúng thế! Sẵn Sàng là câu chuyện cuộc đời 

tôi. 

Mỗi lần đến kính viếng Đức Mẹ MARIA tại 

Đền Thánh Tình Yêu THIÊN CHÚA tôi đều 

cảm thấy được an bình. Tôi phó thác trong 

vòng tay bảo trợ của Đức Mẹ. 

Năm 2013 tôi chính thức gia nhập Chủng 

Viện. Thật không dễ chút nào khi phải từ bỏ 

gia đình, bạn bè, thành phố quê sinh và quê 

hương thân yêu của tôi. 

Từ đó đến nay một năm đã trôi qua. Tôi cảm 

thấy mình đã tìm được chỗ đứng trong Cộng 

Đoàn tuyệt đẹp này, nơi mà ngày qua ngày 

tôi học biết củng cố Đức Tin và trở nên điều 

THIÊN CHÚA muốn cho tôi. Ave Maria! 

 

... Đức Chúa GIÊSU phán: ”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). 

 

(”La Madonna del Divino Amore”, Bollettino mensile, Anno 82 - No 1 - Aprile 2014, trang 4-5) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


