
PHỤC VỤ GIỚI TRẺ TRONG THIÊN CHỨC LINH MỤC 

 

... Đúng ra, không phải tôi chọn trở thành Linh Mục mà là chính 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ chọn tôi. Riêng tôi, trong tuổi trẻ, tôi ước 

mong làm một cái gì để thay đổi thế giới. Nghĩa là, tôi mong muốn 

mang niềm hy vọng đến cho thế giới, cũng như ủi an, chữa lành, 

soi sáng và giúp đỡ tha nhân tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Và đối với 

tôi, chỉ có thiên chức Linh Mục mới giúp tôi thực hiện lý tưởng cao 

quý này. 

Kể từ ngày dấn thân phục vụ giới trẻ trong tư cách Linh Mục, tôi 

hiểu sâu xa hơn vấn đề của người trẻ. Vấn đề chính yếu nằm trong 

phạm vi tinh thần. Giới trẻ tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời và mong 

muốn gặp nơi người lớn mẫu gương sống động. Bạn trẻ cần đặt 

niềm tin và trái tim của mình nơi một người nào đó. Khi niềm tin 

và tình yêu đặt không đúng chỗ thì tất cả thảm họa cuộc đời phát 

sinh từ đó. 

Trong cuộc sống, mọi bạn trẻ đều cảm thấy cần có một người lớn tuổi yêu thương và đặt niềm tin tưởng 

nơi họ. Và ngược lại, nếu bạn trẻ không tìm được người để tin tưởng, yêu thương, thì họ cũng khó đặt 

niềm tin nơi THIÊN CHÚA, Đấng mà họ không trông thấy. 

 

Càng sống gần và chia sẻ ưu tư khát vọng của người trẻ tôi càng khám phá ra rằng: tận nơi sâu thẳm của 

mỗi bạn trẻ, kể cả những bạn trẻ bên ngoài xem ra cứng cỏi và mất dạy nhất, đều ẩn chứa một khả năng 

dồi dào để yêu thương và để làm điều thiện. Điều quan trọng là họ được nâng đỡ, hướng dẫn và yêu 

thương. 

Nhiệm vụ hướng dẫn giới trẻ vô cùng tế nhị, khó khăn và trọng đại. Do đó, tôi kín múc sức mạnh nơi sự 

cầu nguyện để chu toàn trách nhiệm. Tôi luôn nhớ đến câu: ”Một linh hồn nâng cao, nâng cả thế giới lên 

cao”. 

Trong cầu nguyện, tôi thân thưa với THIÊN CHÚA về những người tôi gặp và cùng với họ, tôi đắm mình 

trong Tình Yêu Vô Biên của THIÊN CHÚA. Tình Yêu THIÊN CHÚA là Ngọn Lửa có sức mạnh thanh luyện và 

đốt nóng mọi tâm hồn. Tôi xác tín rằng linh hồn nào được Ngọn Lửa yêu thương của Chúa chạm đến 

chắc chắn phải biến đổi. Tôi có thể đoan chắc với quý vị rằng nếu mỗi ngày, mỗi ngày, tôi tha thiết cầu 

nguyện cho người nào đó và phó thác người ấy trong tay THIÊN CHÚA, thì sau một thời gian, người này 

sẽ biến đổi. 

Trong tuổi trẻ, tôi từng kinh nghiệm thế nào là chán nản thất vọng. May mắn là tôi gặp được Tình Yêu 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Chính Tình Yêu THIÊN CHÚA giải thoát tôi khỏi sợ hãi và khỏi sự mất tin tưởng. 

Càng lớn tuổi tôi càng tự tin và biết tin tưởng nơi cuộc đời, nơi tình yêu và nơi THIÊN CHÚA. Niềm mong 



muốn sâu xa và cũng là niềm hạnh phúc nhất của tôi là thông 

truyền kinh nghiệm này cho người khác và trở thành một chứng 

nhân cho Tình Yêu Vô Biên của THIÊN CHÚA. 

Tất cả mọi người đều được THIÊN CHÚA yêu thương bằng một mối 

tình như nhau, có khác chăng là khác mức độ và cách thức con 

người đáp lại Tình Yêu Vô Biên này. Nếu bạn biết khôn ngoan trở 

thành một đứa trẻ, biết đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa, thì cuộc 

đời bạn sẽ biến đổi hoàn toàn, vì bạn được bơi lội trong biển cả 

Tình Yêu của THIÊN CHÚA. 

Ngoài ra, tiếp xúc với giới trẻ mang lại cho tôi kinh nghiệm quý giá 

và làm giàu cho chính bản thân .. Tôi luôn luôn kính trọng người 

đến gặp tôi và dành trọn thời giờ để lắng nghe họ. Đối với tôi, một 

giờ dành để gặp riêng một người thì cũng quan trọng như một giờ dành để thuyết trình trước một cử 

tọa đông gần 5 ngàn người. 

Chúng từ của Cha Christian Beaulieu, Linh Mục người Canada. 

... ”Lạy CHA Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh CHA mà CHA đã ban cho Con, để họ nên 

MỘT như Chúng Ta. Khi còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ trong danh CHA mà CHA đã ban cho Con. Con 

đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất .. Con không xin CHA cất họ khỏi thế gian, nhưng 

xin CHA gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như Con đây không thuộc về thế 

gian. Xin CHA lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời CHA là sự thật. Như CHA đã sai Con đến thế gian, thì 

Con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, Con xin thánh hiến chính mình Con, để nhờ sự thật, họ cũng được 

thánh hiến” (Gioan 17,11-19). 

(”JE CROIS”, Juin/1993, trang 12-15) 
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