
HÃY RAO GIẢNG LỜI CHÚA LÚC THUẬN TIỆN CŨNG NHƯ LÚC KHÔNG THUẬN 

TIỆN! 

 

... Thứ bảy ngày 28-6-2014 Đức Hồng Y Philippe 

Barbarin, Tổng Giám Mục Lyon bên nước Pháp đã 

truyền chức linh mục cho 3 tiến chức. Đó là qu{ 

thầy: Gael De Breuvand, Jean-Baptiste Aubert và 

Nathanael Valdenaire. Xin giới thiệu chứng từ ơn gọi 

của 3 tân Linh Mục. Trước hết xin nhường lời cho 

Cha Gael De Breuvand. 

Ngay từ thơ ấu tôi đã hấp thụ một nền giáo dục tôn 

giáo vững chắc từ gia đình. Chính Song Thân dạy tôi 

cầu nguyện. Lớn lên tôi theo học môn giáo lý và 

điểm quy chiếu thường nhật luôn luôn là THIÊN 

CHÚA. Thời niên thiếu tôi mơ ước trở thành bác sĩ, 

binh sĩ và linh mục!!! Đặc biệt tôi giữ kín trong lòng 

ước nguyện trở thành linh mục. Năm 14 tuổi tôi ký 

thác tâm sự với một Linh Mục và ngài khuyên tôi 

đào sâu mối quan hệ với Đức Chúa GIÊSU KITÔ đồng 

thời trân trọng giữ gìn ước muốn làm linh mục. Sau 

khi đậu tú tài tôi không chọn ngành bác sĩ nhưng 

nghĩ đến chuyện gia nhập Chủng Viện. Mặc dầu vậy, 

tôi vẫn do dự chưa dám quyết định. Tôi chọn ngành 

sử học rồi thi hành nghĩa vụ quân dịch và gia nhập 

quân đội năm 22 tuổi. Tôi ở trong quân đội 8 năm. 

Năm 2005 quân đội gởi tôi đến lãnh địa Ả Rập Thống Nhất với sứ vụ làm việc trong một hãng dân sự về 

quân cụ. Thời gian một năm tại đây cho phép tôi có những liên hệ trực tiếp với một giáo xứ khiến tôi 

nghĩ rằng tôi có thể sống không cần quân đội. Lễ Giáng Sinh năm ấy tôi trở về Pháp và đến sống một 

tuần nơi một đan viện. Tại đây thời gian chín mùi đủ để tôi có thể sẵn sàng đáp lại Tiếng Chúa Gọi. 

Thời kz huấn luyện khởi đầu tại Paray-le-Monial nơi tôi trải qua một năm tiền chủng viện thể theo lời 

yêu cầu của Đức Hồng Y Philippe Barbarin. Đây là thời gian giúp tôi đặt nền tảng cho việc cầu nguyện và 

đời sống bí tích. Sau đó tôi học hai năm tại chủng viện Saint-Irénée ở Lyon rồi 3 năm tại Chủng Viện ở 

Roma. Nơi kinh thành muôn thưở tôi như được đụng chạm đến tính chất hoàn vũ của Giáo Hội Công 

Giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. Trong Chủng Viện chúng tôi có đến 87 quốc tịch khác nhau! 

Đúng thật là nét đa dạng cho phép chúng tôi trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời!!! 

Ước muốn đầu tiên của tôi là làm cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ được nhận biết, được kính yêu và được tôn 

thờ. Tôi cầu mong sẽ truyền đạt Người qua việc đồng hành, huấn giáo và hồng ân các bí tích. 



... Chứng từ của tân Linh Mục Jean-Baptiste 

Aubert. 

Tôi là trai út của gia đình có ba người con. Ngay 

từ niên thiếu tôi đã dấn thân trong các sinh 

hoạt giáo xứ. Giáo xứ gần giống như gia đình 

thứ hai của tôi. Trước ngày xưng tội và rước lễ 

lần đầu tôi đã là chú bé giúp lễ. Tôi giữ một kỷ 

niệm khó quên với Ca Đoàn mà tôi là thành 

viên. Qua các phục vụ khác nhau này tôi khám 

phá ra một cộng đoàn giáo xứ sống động nhiệt 

thành và hiệp nhất. Nhưng nhất là Cha Sở giáo 

xứ là Cha Fealy đã gây một ảnh hưởng rất lớn 

đối với tôi. Ngài là vị Linh Mục có Đức Tin sâu 

xa, sốt sắng cầu nguyện và luôn quan tâm chú ý 

đến những kẻ bé nhỏ nhất. Chính các mẫu 

gương lành thánh đã đưa tôi đến quyết định 

đáp lại Tiếng Chúa Gọi. 

Vốn là hướng đạo sinh và là nhân viên thiện 

nguyện giúp khiêng cáng bệnh nhân nơi Trung 

Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, tôi khám phá ra rằng 

cần phải đặt trọn niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA thì mới có thể tiến bước. Khi gần gũi các bệnh nhân 

tôi tự nhủ: Mình mạnh khoẻ như thế này, tại sao lại nghi ngờ???. Nơi Lộ Đức, bên cạnh các người đau 

yếu tật nguyền tôi gặp được một Giáo Hội đầy lòng thương cảm. Và tôi xin gia nhập Chủng Viện. 

Tôi qua một năm phân định ơn tại Paray-le-Monial. Sau đó tôi tiếp tục học trình tại Chủng Viện Saint-

Irénée ở Lyon trước khi tiếp tục theo đuổi việc học tại Bruxelles thuộc vương quốc Bỉ và chịu chức phó tế 

năm 2013. 

Đối với tôi, mẫu gương của các Vị Giáo Hoàng gần đây nhất minh chứng gương mặt đích thật của Giáo 

Hội Công Giáo. Với Đức Gioan Phaolô II là sức mạnh của Hy Vọng. Với Đức Biển Đức XVI là đòi hỏi của Sự 

Thật, của Huấn Luyện và tìm kiếm THIÊN CHÚA trong mọi sự. Với Đức đương kim Giáo Hoàng Phanxicô 

là lòng thương cảm và một tiếng gọi đi đến với tha nhân. 

... Chứng từ của tân Linh Mục Nathanael Valdenaire. 

Tôi là con thứ tư trong gia đình có 6 anh chị em. Ngay từ nhỏ tôi đã thực hành việc cầu nguyện chung 

trong gia đình. THIÊN CHÚA luôn luôn hiện diện và là thành phần của cuộc đời tôi. Khi còn là một thiếu 

niên tôi đã ước ao dâng hiến toàn thân cho THIÊN CHÚA. Tôi đặc biệt ước muốn trở thành một nhà giáo 

dục chuyên biệt. Năm 18 tuổi tôi rời thành phố quê sinh để đến sống một năm nơi Cộng Đoàn Con Tàu 

do ông Jean Vanier thành lập. Qua một năm tôi gia hạn thêm một năm nữa vì cảm kích tinh thần của 

Cộng Đoàn dành trọn sức lực và khả năng để phục vụ các anh chị em tàn tật, những người kém may mắn 

nhất. Đây là thời gian phúc lành giúp tôi tiến bước trên con đường ơn gọi linh mục. 



Hai năm sống cạnh các anh chị em khuyết tật dạy tôi chỉ chú 

{ đến điều chính yếu: đó là yêu thương và được yêu thương. 

Đôi khi các anh chị em khuyết tật minh chứng cho tôi thấy 

rằng: ”Những người bình thường lại là những kẻ tàn tật Tình 

Yêu!”. Các anh chị em khuyết tật dạy chúng ta biết chấp 

nhận các giới hạn và các yếu đuối của chúng ta. Tôi thường 

ngỡ ngàng trước niềm vui hàng ngày của các anh chị em tàn 

tật. Các cuộc gặp gỡ diễn ra trong chân thành và đi thẳng 

vào trái tim. Thời gian sống tại Cộng Đoàn Con Tàu giúp tôi 

được chữa lành, biết chấp nhận các bất toàn và tự để mình 

được yêu thương. Tôi cũng cảm nghiệm thế nào là niềm vui 

của việc dâng hiến. 

Ngoài ra trong thời gian sống bên Phi Châu và có dịp viếng 

thăm các tù nhân tôi đã khám phá ra niềm vui tỏ lộ trên 

khuôn mặt của những người đang sống trong hoàn cảnh đau 

thương khốn cùng. Đây chỉ có thể là niềm vui đến từ THIÊN 

CHÚA!!! 

 

... ”Trước mặt THIÊN CHÚA và Đức GIÊSU KITÔ, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất 

hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận 

tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và 

chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng chạy 

theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ 

ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận 

trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn 

chức vụ của anh. Còn tôi, tôi sắp đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc 

thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa 

dành cho người công chính. Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày 

ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện” 

(2Timôthê 4,1-8). 

 

(”EGLISE A LYON”, Le Magazine De L'Actualité Diocésaine, No 06, Juin 2014, trang 22-23) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 


