
THẦY LÀ CÂY NHO VÀ CHA THẦY LÀ NGƯỜI TRỒNG NHO 

 

Từ ngày 12-2-2010 nơi các nhà sách ở Ý xuất hiện tác phẩm ”Lạy 

CHA, rồi sẽ còn có Linh Mục trong tương lai Hội Thánh không?” 

Đó là cuốn sách của Cha Massimo Camisasca, Bề Trên Huynh 

Đoàn Linh Mục Thừa Sai Thánh Carlo Borromeo. Huynh Đoàn do 

chính Cha thành lập từ năm 1985 và hiện có mặt nơi bốn góc trên 

thế giới. Xin nhường lời cho Cha. 

Tôi là Linh Mục hạnh phúc và tôi nghĩ rằng các Linh Mục đều 

hạnh phúc. Tuy nhiên, đó là niềm hạnh phúc đến từ THIÊN CHÚA. 

Bởi vì, nếu Linh Mục tìm kiếm hạnh phúc nơi trần gian thì sẽ không 

có hạnh phúc. Và các hệ lụy sẽ từ đó nẩy sinh. Cuốn sách thành 

hình từ ước nguyện tôi muốn kể lại kinh nghiệm cuộc đời Linh Mục 

từ 25 năm qua. Tôi dấn thân trọn vẹn trong việc giáo dục người trẻ 

tiến về thiên chức Linh Mục cũng như điều khiển Huynh Đoàn Linh 

Mục do chính tôi thành lập. Tôi nghĩ đó là điều hợp lý và tự nhiên 

nếu tôi cống hiến cho các Linh Mục hoa quả dịu ngọt của những 

năm tôi sống đời Linh Mục trong vui tươi và hạnh phúc. Nó giống 

như lời tự thú rút từ kinh nghiệm bản thân. 

Linh Mục được THIÊN CHÚA tuyển chọn để thông phần vào đời sống và sứ vụ của Ngài. Cái chính yếu 

trong cuộc đời Linh Mục không phải là các hoạt động mục vụ nhưng là mối liên hệ thân tình liên lĩ với 

THIÊN CHÚA. Nếu không có mối kết hiệp mật thiết với THIÊN CHÚA thì không sớm thì muộn, Linh Mục sẽ 

cảm thấy chán nản mệt mỏi vì các hoạt động đè nặng trên đôi vai. Hoặc Linh Mục có thể rơi vào ảo 

tưởng khi nghĩ rằng có thể cứu rỗi các linh hồn nhờ các các hoạt động của mình. Trái lại, đức bác ái thôi 

thúc Linh Mục trở thành người cộng tác với một công trình vượt lên trên mọi khả năng của Linh Mục. 

Linh Mục cần sống cách tuyệt đối trong thinh lặng và cầu nguyện. Không có thinh lặng và cầu nguyện 

thì cũng không có đời sống Linh Mục. Kể cả đời sống của một tín hữu Công Giáo cũng cần phải có thinh 

lặng và cầu nguyện. Cái nâng đỡ vững mạnh nhất cho Linh Mục đến từ các hoạt động mà Linh Mục được 

tuyển chọn để thi hành: rao giảng Lời Chúa, cử hành Thánh Lễ, ban các Bí Tích và giáo dục cộng đoàn 

dân Chúa. Nhưng tất cả có thể dễ trở nên máy móc hoặc nhàm chán nếu Linh Mục không kín múc sức 

mạnh từ Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Ngoài ra cũng nên nhấn mạnh và đề cao sự độc thân Linh Mục. Độc thân quả thật đáng khích lệ và thật 

cao cả trong cuộc đời Linh Mục. Độc thân dìm sâu Linh Mục trong chính cuộc sống của Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ. Độc thân giúp con tim Linh Mục luôn ở trong trạng thái thanh tẩy các tình cảm và giúp Linh Mục 

dấn thân trọn vẹn trong công tác phục vụ những người mà THIÊN CHÚA ủy thác cho Linh Mục chăm sóc. 

Hôn Nhân là một ơn gọi. Độc Thân cũng là một ơn gọi. Cả hai làm sáng tỏ và bổ túc cho nhau. Và cần ghi 

nhớ không phải sự độc thân Linh Mục làm giảm ơn gọi Linh Mục. Vấn đề là số con cái trong các gia đình 



giảm sút. Thêm vào đó thiếu vắng nền giáo dục tôn giáo dành cho 

con em trong các gia đình cũng như thiếu các nhà giáo dục hướng 

dẫn giới trẻ yêu mến và tiến đến thiên chức Linh Mục. THIÊN CHÚA 

luôn luôn kêu gọi và kêu gọi cách dồi dào. Nơi nào các Giám Mục 

dành ưu tiên cho việc giáo dục giới trẻ, tuyển chọn kỹ lưỡng các nhà 

giáo dục thì nơi đó các chủng viện đầy ắp các chủng sinh. 

Các tín hữu Công Giáo ngày nay không cần các Linh Mục chỉ lập đi lập 

lại một số điều. Họ cần các Linh Mục biết đào sâu Kinh Thánh, nêu 

cao mẫu gương của Vị Thánh. Nếu Linh Mục liên lĩ học hỏi Lời Chúa 

và suy gẫm Lời Chúa thì các bài giảng của Linh Mục sẽ có sức mạnh 

thuyết phục và giúp tín hữu sống thánh thiện. 

Cần lưu ý đến tầm quan trọng của tình bạn tình huynh đệ giữa các 

Linh Mục. Đó cũng là kinh nghiệm chính trong cuộc đời Linh Mục của 

tôi. Tôi nghĩ rằng THIÊN CHÚA cho tôi hưởng nếm hương vị ngọt 

ngào của tình bạn để giúp tôi hiểu rõ hơn thế nào là mối tình bạn 

hữu Ngài dành cho tôi. Tình bạn thâm sâu ý nghĩa nhất nẩy sinh với 

các cộng sự viên của tôi. Thật vậy, không thể trở thành bạn hữu thân thiết nếu không cùng hợp tác để 

thực hiện chung một công trình nào đó thật cao cả. Tôi không bao giờ một mình đảm trách bất cứ nhiệm 

vụ nào trong cuộc đời Linh Mục của tôi. Tôi luôn dành phần lớn thời giờ cho việc đào tạo các cộng tác 

viên của tôi. 

Khía cạnh tôi muốn nhấn mạnh là tâm tình phụ tử của Linh Mục. Linh mục được tuyển chọn để trở 

thành người Cha trong một thế giới mà hình như thiếu vắng các người cha gia đình thật sự chu toàn 

phận vụ của mình. Có lẽ các bậc làm cha mẹ nên noi theo mẫu gương của các Linh Mục trong lãnh vực 

giáo dục. Giáo dục con cái nên người. 

... Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Thầy là cây nho thật, và CHA Thầy là người trồng 

nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, 

thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ Lời Thầy đã nói với 

anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh 

hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây 

nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, 

vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành 

nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và 

Lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm CHÚA CHA 

được tôn vinh chính là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Gioan 15,1-8). 

(”Messaggero di Sant'Antonio”, Mensile illustrato a cura dei Frati Minori Conventuali, Anno 112, n. 3, 

Marzo 2010, trang 74-76) 
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