
        MỖI ƠN GỌI LÀ MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU 
 
... Đầu tháng 9 năm 2011 Đức Cha Guy de Kerimel, Giám Mục giáo phận Grenoble-Vienne 

(Đông Nam Pháp), chỉ định Linh Mục Joseph Antin làm Cha Tổng Đại Diện. Xin nhường lời 

cho Cha Joseph Antin nói về ơn gọi và cuộc sống Linh Mục. 

 

Tôi nhận ra Tiếng Chúa gọi vào năm 13 tuổi. Lúc ấy tôi đã quyết định theo đuổi nghề nông 

nối nghiệp thân phụ. Thế nhưng Tiếng Chúa gọi khiến tôi thay đổi hướng đi và chấp nhận 

việc từ bỏ. Tôi gia nhập Tiểu Chủng Viện. 

 

Thời gian Tiểu Chủng Viện giúp tôi chín mùi ơn gọi. Trước khi chuyển lên Đại Chủng Viện tôi được gởi đi phục vụ các anh chị em 

tàn tật trong vòng hai năm và một năm làm việc tại nhà thương. Các sinh hoạt này nằm trong chương trình huấn luyện có mục 

đích giúp trưởng thành về mặt nhân bản và tạo cho tôi có một trái tim từ bi bác ái, nhạy cảm trước mọi nỗi khổ đau của con 

người. 

 

Kể từ năm thứ hai ở Đại Chủng Viện tôi được huấn luyện chung với các Đại Chủng Sinh của Tu Hội Prado, nằm ở khu vực 

Gerland của thành phố Lyon. Thời gian này tôi ghi dấu ấn sâu đậm bởi Cha Olivier de Bérranger, lúc ấy là Linh Mục phụ trách 

huấn luyện. Tôi được Đức Cha Michel Mondésert (1916-2009) phong chức Linh Mục vào năm 1977. 

 

Sau khi thụ phong Linh Mục tôi được chỉ định làm Tuyên Úy Thanh-Lao-Công (JOC) và làm Cha Phó giáo xứ Péage-de-Roussillon 

trong 5 năm. Tiếp đến trong vòng 10 năm tôi làm việc mục vụ tại hạt có giáo xứ Chân Phước Mẹ Teresa Calcutta. Tôi đặc biệt 

liên hệ với Nhóm Hành Hương Lộ-Đức và cùng với Nhóm làm cuộc hành hương ngay năm đầu tiên sau khi thụ phong Linh Mục. 

Nhóm Hành Hương này thường quy tụ các bạn trẻ trong Giáo Phận và tháp tùng các bạn trẻ đi hành hương Lộ-Đức. 

 

Hơn 20 năm sau khi chịu chức Linh Mục, bắt đầu từ năm 1998, công tác mục vụ của tôi phân làm đôi. Bán phần tôi làm việc mục 

vụ cho ”Tổ Ấm Bác Ái - Foyer de Charité” ở Châteauneuf-de-Galaure và bán phần tôi phụ trách giáo xứ Thánh Giuse. Rồi từ năm 

2008 tôi vừa làm việc cho giáo xứ Saint Bruno de Chartreuse vừa phụ trách các Chủng Sinh của Giáo Phận. Chính trong thời gian 

này mà tôi khám phá ra sự hiện diện của các đan sĩ chiêm niệm: Tiểu Muội và Tiểu Đệ Bethléem. Các đan sĩ sống đích thật Lời 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ từ trên Thánh Giá trối lại Hiền Mẫu Ngài cho Thánh Gioan: 

- Này là Mẹ Con! 

 

Trong cuộc đời, tôi may mắn gặp những tín hữu Công Giáo và những Giám Mục, Linh Mục sống Đức Tin Công Giáo cách chân 

thành, mỗi người trong hoàn cảnh khác biệt của mình. Họ là những môn đệ đích thật của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Họ tự để cho 

Ngài hướng dẫn và điều khiển cuộc đời. Cuộc sống của họ như chiếu sáng sứ điệp Tình Yêu của THIÊN CHÚA! Họ gieo rắc không 

biết bao nhiêu điều lành điều thiện dọc dài con đường họ đi trên cõi trần gian này. 

 

Đặc biệt tôi hân hạnh quen biết những vị sống sâu thẳm ơn gọi của mình. Tôi chỉ xin nêu hai danh tánh. Đức Cha Olivier de 

Bérranger giám mục giáo phận Saint Denis và bà Marthe Robin (1902-1981), nhà thần bí của Giáo Hội Công Giáo Pháp. Tôi chấp 

nhận phục vụ ”Tổ Ấm Bác Ái - Foyer de Charité” vì biết rõ nữ tôi tớ Chúa Marthe Robin hằng kín đáo tháp tùng tôi bằng kinh 

nguyện. Cùng với Cha Finet, Linh Mục giáo phận Lyon, bà Marthe Robin thành lập Tổ Ấm Bác Ái. Tôi cũng thật sự xúc động về 

cách thức bà Marthe Robin sống kết hiệp mật thiết với Đức Chúa GIÊSU KITÔ như thế nào và cách thức bà sống bí tích rửa tội 

như thế nào với tư cách là bệnh nhân. 79 tuổi thọ nhưng bà lại bị liệt giường đến 50 năm! 

 

Xin nói vắn tắt về Tổ Ấm Bác Ái - Foyers de Charité. Tổ Ấm Bác Ái quy tụ các giáo dân thánh hiến - nam và nữ - đôi khi cũng có 

các cặp vợ chồng. Công tác chuyên biệt của Tổ Ấm Bác Ái là tổ chức các buổi tĩnh tâm dành riêng cho giáo dân. Trong thinh lặng, 

THIÊN CHÚA nói với con tim của mỗi người. Các buổi tĩnh tâm có mục đích giúp tín hữu Công Giáo hưởng nếm Lời sống động 

của THIÊN CHÚA, gặp gỡ Đấng ngự trong mỗi một người và để cho Ngài lôi cuốn chúng ta về với niềm vui Phục Sinh: 

- Chết cho tội lỗi và tái sinh trong cuộc sống mới. 

 

Mỗi ơn gọi là một con đường riêng, một câu chuyện tình yêu riêng. Đúng thế. Nhưng ơn gọi sẽ được bền đỗ đến cùng nếu trong 



cuộc hành trình, ơn gọi gặp được những ơn gọi khác, những cách thức khác bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Lúc ấy, những 

người đi theo ơn gọi sẽ tạo thành một mạng lưới huynh đệ yêu thương, sẽ khích lệ nhau sống kiên trung đến cùng. 

 

Đối với một Linh Mục thì có mối liên hệ chặt chẽ giữa tiếng gọi của Giáo Hội và lời đáp trả của Linh Mục. Nhưng trong mọi sự, 

chúng tôi luôn được hoàn toàn tự do. Không bao giờ bị ép buộc. Chức vụ Tổng Đại Diện vượt quá khả năng của tôi. Nhưng tôi 

sẵn sàng chấp nhận trong sự tuân phục với lòng khiêm tốn và cảm thấy tâm hồn thật bằng an. Đây cũng là một cách thức bước 

theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi hân hoan chu toàn trách nhiệm giao phó với trọn tâm tình tin tưởng phó thác. 

 

... Kinh Cầu Cho Các Linh Mục 

 

Lạy Chúa GIÊSU là Linh Mục cao trọng, là Đấng Tế Lễ đời đời. Bởi lòng quá yêu dấu loài người là anh em của Chúa, nên Chúa 

đã mở kho tàng Trái Tim Cực Thánh Chúa, mà lập ra chức vị linh mục, thì nay chúng con cũng xin Chúa khấn đổ vào lòng các 

Linh Mục những dòng nước trường sinh, bởi lòng thương yêu vô cùng Trái Tim Chúa. Xin Chúa sống trong các Linh Mục và 

dùng các ngài mà ban phát ơn lành của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa hành động với các Linh Mục, và dùng các ngài mà 

hành động trong thế gian. Lại xin Chúa làm cho các Linh Mục được hoàn toàn giống Chúa, mà trung thành bắt chước các 

nhân đức cao trọng của Chúa, để nhân danh Chúa, và nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần, các đấng ấy nhiệt thành, làm những 

việc xưa Chúa đã làm, mà cứu người ta cho được rỗi. Lạy Đấng Cứu Chuộc loài người! Xin Chúa nhìn xem biết bao nhiêu kẻ 

đang nằm trong bóng tối tăm lầm lạc. Xin Chúa xem đến vô số giáo hữu theo đường tội lỗi, hòng sa xuống vực sâu. Xin Chúa 

trông đến biết bao người bần cùng đói khát, những người dốt nát mê muội, và những kẻ yếu đuối nhát hèn, đang rên rỉ than 

khóc, vì không có Linh Mục coi sóc, giữ gìn. Xin Chúa dùng các Linh Mục mà ở lại với chúng con. Xin Chúa sống trong các Linh 

Mục, và dùng các ngài mà hành động, và trở lại dưới thế gian này mà dạy dỗ, tha thứ, yên ủi, tế lễ và kết hợp mối tình yêu 

mến, ràng buộc lòng Chúa với loài người chúng con cho đến trọn đời. Amen. 

 

(”relais38, L'Église en Isère” Le Mensuel Des Communautés Catholiques De L'Isère”, N.228 - Septembre 2011, trang 8) 
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