
ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ THẬT GẦN GŨI VÀ MUỐN CHÚNG TA ĐẾN VỚI NGÀI 

 

Sau những chặng đường lên cao xuống thấp, đi đi về về giữa Đức 

Tin và nghi ngờ, Thầy Emmanuel Poppon quyết định gia nhập 

Chủng Viện Hội Thừa Sai Paris trong hành trình tiến đến thiên chức 

Linh Mục. Xin nhường lời cho Thầy. 

Tôi chào đời tại Dole nơi rặng Jura ở vùng Đông Trung nước Pháp. 

Năm nay tôi 31 tuổi và là con thứ ba trong gia đình có 4 người con. 

Thân phụ tôi gốc Lyon và làm việc nơi Bệnh Viện thành phố. Thân 

mẫu tôi gốc Martinique và ở nhà chăm sóc giáo dục con cái. Tôi học 

trọn chương trình trung học tại Dole. Sau khi đậu tú tài tôi chuyển 

đến thành phố Lyon để học ngành bác sĩ. 

Mặc dầu chào đời trong gia đình Công Giáo sống đạo nghiêm chỉnh 

và có học giáo lý hẳn hoi nhưng mãi đến năm 16 tuổi lòng tôi mới 

mở ra cho đời sống tâm linh khi đọc Thánh Vịnh 120. Chỉ lúc ấy tôi 

mới hiểu THIÊN CHÚA là Đấng Hằng Sống và chính Ngài điều khiển 

trời đất muôn loài chứ không phải chỉ là một tư tưởng trừu tượng. Sau đó khi chăm chú đọc lại Phúc Âm 

tôi cũng hiểu thêm rằng Đức Chúa GIÊSU KITÔ thật gần gũi và Ngài muốn chúng ta đến với Ngài. Mặc 

khải này đã chiếu sáng cuộc đời tôi. Nó giống như chân trời bao la mới mẻ mở rộng trước mắt và làm 

đảo ngược các mối quan tâm hàng đầu của tôi. 

Nhưng nhất là, tôi cảm thấy một tiếng gọi mời tôi hãy sống kết hiệp với THIÊN CHÚA trong mỗi giây phút 

cuộc đời. Tôi liền nghĩ đến một nếp sống chiêm niệm. Tôi tưởng tượng mình sẽ trở thành đan sĩ. Nhưng 

rồi thực tế cuộc đời đã kéo tôi ra khỏi ”cơn khủng hoảng thần bí”! Khi cầm trong tay cái bằng tú tài tôi 

nghĩ mình phải nghiêm chỉnh xây dựng tương lai. Tôi lên đường đến thành phố Lyon để ghi danh vào 

phân khoa bác sĩ. 

Thế nhưng khi ghi danh rồi tôi mới thấy đây không phải là chỗ của tôi. Tôi linh cảm như có cái gì đó ngăn 

tôi lại. Đúng thế. Nhân cuộc tĩnh tâm dịp Lễ Các Thánh Nam Nữ tôi ý thức điều tôi muốn làm. Đó là phục 

vụ Đức Chúa GIÊSU KITÔ và công trình cứu độ của Ngài trong thế giới. Ý tưởng xuất hiện như một làn 

chớp. Tôi liền trình bày với Cha Sở và ngài giới thiệu tôi với một Vị Linh Hướng. Nhưng tôi không vào 

ngay Chủng Viện. Tôi đợi thêm một năm để chín mùi quyết định. Sau cùng, năm 1999, tôi gia nhập 

Chủng Viện Saint-Iréné ở Lyon thuộc giáo phận Saint-Claude. 

Nhưng con đường ơn gọi của tôi không phẳng lặng mà gặp chao đảo. Sau một học kz, tôi xin đi Tokyo 

thủ đô Nhật Bản trong vòng hai năm. Khi trở về Pháp, tôi đặt lại vấn đề ơn gọi Linh Mục. Tôi hoang mang 

mất hướng, không biết phải quyết định ra sao. Cơn khủng hoảng kéo dài khiến vào năm 2006, thay vì 

làm đơn xin lãnh chức phó tế, tôi xin rút lui. Tôi rời chủng viện hai năm, từ 2006 đến 2008. 



Tôi cứ sống trong đắn đo do dự. Tôi không biết mình sẽ đi về 

đâu và muốn gì! Tôi cứ bị ám ảnh bởi tư tưởng: Có thật mình 

muốn trở thành Linh Mục để phục vụ hay là để được phục vụ? 

Sau cùng, chính lúc dấn thân thực sự vào một công việc mà tôi 

hiểu rằng điều chính yếu đối với tôi là phục vụ Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ trong thế giới, vượt lên trên mọi nỗi lo âu sợ hãi. Phục vụ 

bằng cách dâng hiến toàn thân cho công trình cứu chuộc của 

Ngài. Đó chính là { nghĩa cuộc đời tôi. Sau một kz tĩnh tâm, tôi 

quyết định tiếp tục chương trình huấn luyện. Không những tôi 

khám phá ra trung tâm cuộc đời tín hữu Công Giáo của tôi mà cả 

nền tảng một cuộc sống dâng hiến phục vụ Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ và Phúc Âm của Ngài. 

Năm 2009 tôi ghi danh vào Đại Học Công Giáo Lyon để hoàn tất 

môn thần học rồi sau đó chính thức xin gia nhập Chủng Viện của 

Hội Thừa Sai Paris. 

Tại sao tôi lại chọn Hội Thừa Sai Paris? Thưa bởi vì, qua tiếp xúc với Các Linh Mục ngay trên cánh đồng 

truyền giáo và trong các công tác tông đồ mục vụ của các ngài, tôi thật cảm kích. Cách thức các Linh Mục 

Hội Thừa Sai Paris hiện diện trong thế giới và phục vụ Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ đã thu hút tôi. Các Vị 

dung hòa hai chiều kích tự do và trung tín cách tuyệt diệu. Thêm vào đó, một khi tiếp xúc với Các Linh 

Mục Hội Thừa Sai Paris bạn cảm thấy ngay mình được tiếp nhận vào trong một huynh đoàn, sống tinh 

thần của một Đại Gia Đình. Chính các l{ do này đưa tôi đến quyết định gia nhập Chủng Viện Hội Thừa Sai 

Paris, trong tiến trình đưa đến thiên chức Linh Mục. 

... Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán: “Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng 

sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là Mục Tử, và vì chiên không thuộc về anh, 

nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ 

làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Thầy biết chiên của Thầy, và 

chiên của Thầy biết Thầy, như THIÊN CHÚA CHA biết Thầy, và Thầy biết THIÊN CHÚA CHA, và Thầy hy 

sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Gioan 10,11-15). 

(”MISSIONS ÉTRANGÈRES de Paris” (Asie et Océan Indien), N 457, Janvier 2011, trang 56-57) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


