
HÃY Ở LẠI TRONG THẦY NHƯ THẦY Ở LẠI TRONG ANH EM 

 

Ngày 27-6-2010 thầy Johannes Kaufmann 33 tuổi 

người Đức thụ phong Linh Mục tại 

Benediktheuern. Vị chủ phong là Đức Cha Adrian 

van Luyn, dòng Salesien, Giám Mục giáo phận 

Rotterdam bên Hòa Lan và là Chủ Tịch Hội Đồng 

Giám Mục Âu Châu. Xin nhường lời cho Cha 

Johannes Kaufmann kể lại con đường đưa tới ơn 

gọi tu dòng Salesien Don Bosco. 

Ngay từ nhỏ tôi đã muốn trở thành Linh Mục và 

tôi lớn lên với ước nguyện này. Tôi may mắn có 

những kinh nghiệm nho nhỏ giúp tôi quyết định 

chọn con đường đi theo ơn gọi mà không gặp cản 

trở nào. Giờ đây tôi có thể đơn sơ nói rằng tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Sở dĩ tôi chọn trở thành Linh 

Mục Salesien là vì tôi đặc biệt có hai mối tình riêng: 

- Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Thế, và các bạn trẻ! 

Tôi xuất thân từ gia đình Công Giáo thật đạo đức gồm Cha Mẹ và một em trai. Chính Mẹ tôi là người đầu 

tiên nói với tôi về THIÊN CHÚA và dạy tôi cách thức biểu lộ lòng yêu mến Ngài. Cha Mẹ tôi giáo dục con 

cái trong sự tôn trọng tự do và chỉ có ước nguyện duy nhất là làm sao cho hai anh em chúng tôi có tương 

lai an bình và hạnh phúc. 

Vào thời còn là học sinh trung học tôi hân hạnh xem một cuốn phim nói về cuộc đời thánh Gioan Bosco 

(1815-1888), vị tông đồ nhiệt thành và là Người Cha của giới trẻ. Thế rồi lúc theo học thần học nơi Đại 

Chủng Viện của giáo phận, vào một năm tôi được chỉ định làm người chuẩn bị lễ mừng thánh Gioan 

Bosco vào ngày 31-1. Trong Thánh Lễ hôm ấy, tôi cảm nhận một điều gì đó thật đặc biệt. Tôi cảm thấy 

như chính thánh Gioan Bosco chạm đến tôi, thức tỉnh tôi. Và cũng từ ngày ấy, ngài không rời tôi nữa. 

Phần tôi, tôi quyết định gia nhập dòng Salesien Don Bosco. 

Hiện nay Giáo Hội Công Giáo tại Đức trải qua một thời cực-kz khó khăn vì thiếu các Linh Mục trẻ. Giáo 

Hội hình như không thành công trong việc sử dụng đúng đắn thứ ngôn ngữ của quần chúng. Thế nhưng 

cùng lúc, Giáo Hội Công Giáo tại Đức lại tràn đầy tình bác ái, lòng yêu thương anh chị em đồng loại, bất 

kể nơi đâu, trên khắp bốn phương trời. Giáo Hội Công Giáo Đức tận lực trong công cuộc trợ giúp nhân 

đạo các bệnh nhân, người đau khổ, các bậc cao niên, giới trẻ và các hoạt động truyền giáo. 

Trong khi đó thì tình hình các tu sĩ Salesien tại Đức cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng. Tuy nhiên đối 

với tôi thì đây không phải là tình trạng hoàn toàn tiêu cực, bởi vì nó giúp chúng tôi sống tình hiệp thông 

và chia sẻ huynh đệ. Tình trạng khủng hoảng cũng giúp chúng tôi trở về với nguồn cội, với nền tu đức 

nguyên thủy ban đầu của dòng Salesien Don Bosco. 



Hiện tại tôi làm việc mục vụ tại Chemnitz một vùng có rất 

ít tín hữu Công Giáo, chỉ chiếm khoảng 5%. Trong khi đó 

những người tuyên bố mình vô thần chiếm đến 80%. 

Riêng về giới trẻ Đức thì tôi có thể khẳng định rằng người 

trẻ Đức luôn luôn tươi vui. Như bao bạn trẻ khác trên thế 

giới, các bạn trẻ Đức cũng có nhiều mộng ước và một ý 

chí vươn lên để tận hưởng cuộc sống. Nghiên cứu gần 

đây cho thấy giới trẻ Đức hướng về tương lai với niềm hy 

vọng tràn trề. Các bạn trẻ Đức ước muốn tìm được công 

ăn việc làm và biết tôn trọng các giá trị nền tảng, các giá 

trị truyền thống cổ xưa. Tuy nhiên, không phải bộ mặt xã 

hội Đức chỉ toàn màu hồng mà cũng có màu đen. Đó là 

vấn đề người trẻ không thể hội nhập vào xã hội vì lý do 

nghèo đói, bần cùng cũng như gặp khó khăn trên con 

đường học vấn cộng thêm các vấn đề gia đình và xã hội. 

Người ta thường bảo phép lành đầu tay của tân Linh Mục mang lại rất nhiều ơn lành của THIÊN CHÚA. 

Riêng đối với tôi, tôi tin tưởng vững chắc rằng THIÊN CHÚA sẽ giúp các Linh Mục biết xây dựng các mối 

liên hệ tốt đẹp và vững chắc trong thế giới, nơi gia đình, giữa các bạn trẻ và người già cả cũng như giữa 

người giàu và người nghèo. Bởi vì tất cả chúng ta đều là con cái của cùng một CHA trên Trời. 

... 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). 

(”Il Bollettino Salesiano”, Rivista fondata da Giovanni Bosco nel 1877, Gennaio 2011, trang 40) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


