
                               NÀY CON ĐÂY! CON XIN ĐẾN! 
 

Thứ tư ngày 24-6-2011 tại đền thánh Sainte-Anne-la-Palud thuộc giáo phận Quimper 

và Léon (miền Bắc nước Pháp) khoảng 250 thiếu niên nam nữ tụ họp để học hỏi về 

giáo lý và nghe chứng từ về ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ. Xin trích dẫn ba chứng từ tiêu 

biểu: Nữ Tu, Linh Mục và Giám Mục. 

 

... Nữ Tu Marie-Benoit thuộc dòng Nữ Tỳ Chiên THIÊN CHÚA. 

Dì còn nhớ như in cái buổi chiều ngày thứ tư 13-5-1981. Năm ấy Dì là thiếu nữ và 

đang trong giờ học giáo lý. Lúc đó khoảng sau 5 giờ chiều. Bỗng một người lớn tuổi 

hốt hoảng đi thẳng vào phòng học và loan báo cho mọi người biết tin buồn. Ông nói: 

- Người ta muốn mưu sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II! 

Thế là học sinh ngưng tức khắc buổi học giáo lý và tất cả cùng đi vào nhà thờ để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Giống y như 

biến cố xưa được Sách Công Vụ Tông Đồ kể lại khi thánh Phêrô bị bắt rằng: ”Hội Thánh không ngừng dâng lên THIÊN CHÚA lời 

cầu nguyện khẩn thiết cho Ông” (CV 12,5). 

 

Khi bước vào tuổi dậy thì, một cuộc hành hương nơi Đền Thánh Đức Mẹ MARIA đã ghi dấu ấn thứ hai và là bước chung kết đưa 

Dì vào cuộc hành trình tiến đến ơn gọi tu dòng. Ngay lúc ấy lòng Dì cảm thấy ước muốn được ở với Đức Chúa GIÊSU KITÔ và cầu 

nguyện liên lĩ với Người. Dì cũng nồng nhiệt ước muốn đồng hành với các bệnh nhân và những người đau khổ. 

 

... Cha Yves Tano (Linh Mục Phi Châu) đang thi hành công tác mục vụ nơi hạt Quimperlé. 

Cha bắt đầu con đường đi vào ơn gọi Linh Mục nhờ một bạn trai cùng tuổi. Một ngày, người bạn này nói với Cha là anh muốn 

trở thành Linh Mục. Nhưng anh lại sợ không dám bày tỏ ước nguyện với các Linh Mục Thừa Sai đang có mặt nơi cứ điểm truyền 

giáo. Anh nhờ Cha tháp tùng anh đến ghi danh vào một nhóm thanh thiếu niên muốn tìm hiểu ơn gọi. Vào cuối buổi nói chuyện, 

một vị Linh Mục đặt thẳng câu hỏi với Cha rằng: ”Còn con, con đã chọn vị đồng hành với con chưa?” Cho đến lúc ấy, Cha chưa 

hề nghĩ đến vấn đề ơn gọi. Cha liền ghi danh vào nhóm tìm hiểu ơn gọi. 

 

Cha kiên trì trên con đường tìm hiểu ơn gọi và gia nhập Chủng viện rồi được thụ phong Linh Mục. Suốt cuộc hành trình, Cha 

khám phá ra Tình Yêu điên rồ Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Thế, dành cho mỗi người chúng ta, cho toàn thể nhân loại. Cha 

cũng khám phá ra rằng: 

- Cho đi thì được nhiều niềm vui hơn là nhận lãnh. 

 

Cha cầu chúc cho tất cả các con cũng được hồng phúc có kinh nghiệm về Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng yêu thương các con hơn 

bất cứ người nào khác! 

 

... Đức Cha Jean Marie Le Vert, Giám Mục giáo phận Quimper và Léon. 

Cha nhớ khi còn là thiếu niên, các bạn cùng trường thường chế nhạo Cha vì Cha là tín hữu Công Giáo. Thế nhưng cùng lúc, mỗi 

khi có vấn đề gì khó khăn các bạn lại tìm đến với Cha để tỏ bày tâm sự hoặc để hỏi ý kiến. Khi bước vào tuổi trưởng thành, câu 

chuyện người thanh niên giàu có trong Phúc Âm tìm đến gặp và hỏi Đức Chúa GIÊSU cho biết phải làm điều gì tốt để được 

hưởng sự sống đời đời (Matthêu 19,16-22) cứ lảng vảng trong đầu. Sau cùng, Cha quyết định cởi bỏ binh phục rời ngành Thủy 

Quân Lục Chiến và gia nhập Đại Chủng Viện. 

 

Người ta không bao giờ lầm lẫn khi bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Để theo Chúa cần phải biết Chúa. Biết Chúa nhờ học giáo 

lý và nhất là nhờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Nếu có ai trong các con được Đức Chúa GIÊSU KITÔ kêu gọi bước theo Ngài thì 

các con đừng do dự cũng đừng sợ hãi đáp lại: 

- Lạy Chúa, này con đây! Con xin đến! 

 

... Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Đức Chúa GIÊSU rằng: ”Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. 

Vậy chúng con sẽ được gì?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Thầy bảo thật anh em, anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời 

tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và 



phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống 

vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Matthêu 19,27-29). 
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