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....Thầy Benjamin Dewitte là tu huynh salésien hiện đang thực tập tại 
Nice ở miền Nam nước Pháp. Chương trình thực tập hướng tới thiên chức 
linh mục. Xin nhường lời cho thầy nói về ơn gọi salésien: dâng hiến cuộc 
đời phục vụ giới trẻ. 
 
Tôi là tu huynh salésien khấn tạm từ bốn năm nay. Tôi tuyên khấn lần đầu 
trong vòng hai năm. Sau đó tôi lập lại lời khấn và mùa hè năm 2012 nơi 

trại hè các bạn trẻ ở Alsace tôi khấn lại trong vòng ba năm. Tôi đang trên 
hành trình tiến tới thiên chức linh mục. Tôi chọn trở thành tu huynh và linh 
mục cùng lúc. Tôi từng nghe nhiều cuộc bày tỏ tâm tình nên đối với tôi việc 

trở thành linh mục là chuyện đương nhiên. 

 
Trước đó tôi nghĩ sẽ chọn lối sống của các linh mục triều. Nhưng rồi tôi khám phá ra thánh Gioan 
Bosco (1815-1888) trong thời gian tôi học ở chủng viện tại La Castille trong vùng Var. Thánh Gioan 

Bosco đã dâng hiến cuộc đời cho giới trẻ. Chính thánh nhân đã nghĩ ra phương thức sư phạm để giáo 
dục người trẻ: một phương thức đặt nền tảng trên lòng tin tưởng. Đối với các tu sĩ salésiens thì người 
trẻ có một khối óc và họ biết sử dụng khối óc này. Họ có một con tim biết yêu thương và xứng đáng 
được hy sinh trọn cuộc sống cho họ. Có ba cột trụ trong đường hướng sư phạm của các tu sĩ salésiens: 
lý trí, đức tin và tình cảm. Nhưng trước tiên phải tạo mối quan hệ tin tưởng. 
 

Trước thời gian này, tôi là ký túc sinh nơi học viện Béatitudes trong vùng Vosges cho đến khi thi đậu 
tú tài. Trong nội trú tôi thực thi phương pháp sư phạm mặc dầu không ý thức như thế. Thật vậy, tôi 
lãnh trách nhiệm phụ trách huynh đoàn trong các công tác phục vụ. Tôi là anh trưởng cho các lớp đệ 
tứ và đệ tam. Điều này làm nẩy sinh nơi tôi ước muốn trở thành nhà giáo dục. Ngay khi một bạn trẻ 
gặp khó khăn, không hiểu tại sao bạn trẻ ấy tìm ngay đến tôi để bộc bạch tâm tình. Đối với tôi, sự 
kiện này khuyến khích tôi phải đào sâu vấn đề. 
 

Thế rồi khi phân vân chọn lựa giữa linh mục triều và tu sĩ salésien, tôi cầu nguyện và xin Trời Cao gởi 
đến cho tôi một tín hiệu. Và tôi nhận được tín hiệu. Không cách xa chủng viện La Castille bao nhiêu có 
một nhà salésien. Tôi thường đến cầu nguyện cùng thánh Gioan Bosco nhưng không biết tại đây có 
những người như thánh nhân. Sau khi biết được rồi tôi liền đọc hiến pháp của các tu sĩ salésiens. Tôi 
linh cảm ngay đây là linh đạo dành cho tôi. Tôi đạp xe đến La Navarre nơi có trường học salésien. Tôi 
liền xin ơn soi sáng cho biết việc tôi khám phá thánh Gioan Bosco có đúng thật là con đường dành cho 
tôi không. 

 
Trường học có một truyền thống: hàng năm vào ngày mùng Một tháng Giêng chúng tôi rút tên một vị 
thánh để học biết cho suốt cả năm. Tôi đưa tay vài rổ đựng tên các vị thánh và rút trúng tên thánh 
Gioan Bosco! 
 
Từ hơn một năm rưỡi nay tôi thực tập nơi trường trung học Don-Bosco ở Nice. Tôi làm cố vấn giáo dục 

chính cho trường trung học huấn nghệ. Theo chương trình tôi phải thực tập trong vòng hai năm. Tôi 
giúp các học sinh giải quyết các vấn đề của họ. Trong năm đầu tiên, các học sinh không biết rõ lý lịch 

của tôi ngoài việc họ biết tôi là tín hữu Công Giáo. Nhưng sang năm thứ hai thì tôi tỏ lộ rõ ràng tôi là 
một tu huynh salésien. Tôi muốn các bạn trẻ biết rằng, đời sống của một tu sĩ salésien được dâng hiến 
để phục vụ giới trẻ. 
 
Tôi có thể chọn lối sống của một người cha gia đình. Nhưng tôi muốn dâng hiến cuộc đời để phục vụ 

Phúc Âm cũng có nghĩa là Tin Mừng. Trong Phúc Âm, tôi thích nhất 2 mối phúc đầu tiên: Phúc thay ai 
có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia 
nghiệp. Đây là hai mối phúc tóm lược các mối phúc khác. Khiêm Tốn là cánh cửa đưa chúng ta vào 
cuộc sống vĩnh cửu. 
 
... Thấy đám đông, Đức Chúa GIÊSU lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 



Người mở miệng dạy họ rằng: ”Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ 
được THIÊN CHÚA ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được THIÊN 
CHÚA cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được THIÊN CHÚA xót thương. 

Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy THIÊN CHÚA. Phúc thay ai xây 
dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con THIÊN CHÚA. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 
chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh chị em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại 
và vu khống đủ điều xấu xa. Anh chị em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh 
chị em ở trên Trời thật lớn lao” (Matthêu 5,1-12). 
 
(”Les Nouvelles religieuses”, Bimensuel du diocèse de Nice, No 420, 22 Marzo 2013 Anno XVII, trang 

18-19) 
 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 
 

 

 

 


