
CON NGƯỜI ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ VÀ HIẾN DÂNG MẠNG SỐNG 

 

Cứ vào dịp cuối tuần, thầy Hubert de Richemont đi làm mục vụ tại 

hạt Sablé-sur-Sarthe thuộc giáo phận Le Mans ở miền Tây Bắc nước 

Pháp. Xin nhường lời cho thầy nói về chặng đường chuẩn bị tiến đến 

thiên chức linh mục. 

Trước năm 21 tuổi, tôi không hề nghĩ đến chuyện chọn lối sống linh 

mục. Điều này kể hơi lạ, bởi vì tôi sinh trưởng trong một gia đình Công 

Giáo đạo đức và từng là hướng-đạo-sinh hoạt động trong giáo phận Le 

Mans. Có lẽ lúc ấy tôi chưa sẵn sàng nghe theo tiếng Chúa gọi chăng? 

Tôi gia nhập Đại Chủng Viện Thánh Gioan ở thành phố Nantes vào 

tháng 9 năm 2004. Thời gian trôi qua đã 6 năm. Nhiều người thấy nó 

hơi dài. Nhưng tôi thì không có cùng ý nghĩ ấy. Đối với tôi, hành trình 

của một đại chủng sinh không giống như hành trình của một sinh viên. 

Chủng Sinh không phải chỉ hoàn tất một học trình hay đạt đến một 

lãnh vực chuyên môn. Không phải như thế. Bởi vì Chủng Viện là nơi 

chốn đào tạo, làm lớn mạnh những gì chúng tôi đã có, làm phát triển những ơn thánh chúng tôi đã nhận 

được từ THIÊN CHÚA. Chủng Viện giúp chúng tôi chín mùi nhân cách hầu chuẩn bị đón nhận tiếng gọi 

chung kết để tiến đến thiên chức linh mục. Chủng sinh không học hỏi đi theo một kiểu mẫu nhưng đúng 

ra là khám phá ra điều Chúa đã ban cho mỗi người và điều Chúa sắp ban cho chúng tôi để chúng tôi 

phục vụ Người và phục vụ Giáo Hội, dưới cái nhìn quảng đại bao dung trìu mến của THIÊN CHÚA. 

Điều tôi cảm nghiệm được trong thời gian 6 năm Chủng Viện chính là: THIÊN CHÚA tác động theo nhịp 

bước của tôi. Tôi khám phá ra THIÊN CHÚA là Vì Chăn Chiên đặc biệt yêu thương và biết rõ từng con 

chiên. THIÊN CHÚA thật sự biết rõ tôi. Ngài biết Ngài sẽ dẫn tôi đến đâu. Phần tôi, để trở thành mục tử 

tốt lành sau này thì ngay bây giờ, tôi phải học làm con chiên ngoan hiền, luôn lắng nghe và đi theo tiếng 

gọi của Vị Mục Tử Nhân Lành là THIÊN CHÚA. 

Tôi có trải qua kinh nghiệm thừa sai trong vòng hai năm ở Hồng Kông. Tại Hồng Kông tôi khám phá ra 

một thế giới khác. Hồng Kông là thành phố lớn với 8 triệu dân cư, với những tòa nhà cao, với những cây 

cầu nối và một cuộc sống ồn ào náo nhiệt. Tôi gặp những Cộng Đoàn Công Giáo thật linh động với 

khoảng 1500 người lớn được rửa tội hàng năm. Đời sống của Giáo Phận Hồng Kông trong một xã hội 

không biết Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Tin Mừng Cứu Độ của Ngài là một thí dụ có lẽ sẽ ghi dấu ấn trong 

chương trình mục vụ tương lai của tôi. Các tín hữu Công Giáo nói tiếng Pháp ở Hồng Kông đã chỉ cho tôi 

thấy một cộng đoàn thừa sai đã tìm được trong việc Loan Báo Tin Mừng một đà phát triển thiêng liêng 

thật vững mạnh. 

Cùng với hai đại chủng sinh khác tôi lãnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Như thế, chúng tôi nhận sứ vụ 

suy gẫm Lời Chúa để Lời Chúa ở trong chúng tôi và để chúng tôi loan báo Lời Chúa cho các cộng đoàn tín 

hữu mà chúng tôi được gởi đến phục vụ. Cũng giống như thế đối với việc cầu nguyện và bí tích Thánh 



Thể. Chúng tôi có sứ vụ hướng dẫn các buổi cầu nguyện chung và trao 

Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân hay trong các buổi cử hành Thánh 

Lễ. Đây là những dấu hiệu làm thành cuộc sống của toàn thể Giáo Hội 

và thừa tác vụ của các Linh Mục. 

Ngày 26-6-2011 tôi được phong chức phó tế trong lộ trình tiến đến 

thiên chức linh mục trong giáo phận Le Mans nơi giáo xứ Sablé mà tôi 

làm việc mục vụ vào mỗi cuối tuần từ một năm rưỡi nay. Chức phó tế 

là một hồng ân THIÊN CHÚA. Chính Ngài ban cho chúng tôi ơn bác ái, 

ơn nhưng không, ơn chia sẻ cho toàn Giáo Hội và toàn thế giới nhờ 

công nghiệp vô biên của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ con 

người. Ngài là Đấng Cứu Độ và là Vị Tôi Tớ đầu tiên phục vụ toàn thể 

nhân loại. Khi cúi xuống rửa chân cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly 

vào Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã thánh hiến chúng tôi thành những linh mục 

phục vụ, vượt hẳn ranh giới phàm nhân tục lụy. Lãnh chức phó tế tức là tôi tham dự vào sứ mệnh phục 

vụ trọn cuộc đời tôi. 

Tôi còn tiếp tục chương trình của Đại Chủng Viện thêm một năm nữa, xét vì cứ một tuần trên hai tuần 

thì tôi phục vụ nơi giáo xứ. Sau đó nếu mọi sự trôi chảy như Chúa muốn, tôi sẽ được thụ phong linh 

mục. Tôi học hỏi được nhiều điều khi chia sẻ cuộc sống nơi các giáo xứ, bởi vì, ”hạt giống” của chủng 

sinh, để được lớn mạnh, cần phải được trồng trong đất! 

... Đức Chúa GIÊSU nói với các môn đệ: ”Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, 

những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn 

làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm 

đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ 

và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Matthêu 20,25-28). 

(”Église en Sarthe” Mensuel de l'Église Catholique diocèse du Mans, n. 61, Juin 2011, trang 10-11) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


