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Anh chị em thân mến,  

Chúa Giêsu nói với họ, “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 

(Mác-cô 1:17). 

Tôi nhớ rõ hình ảnh ánh sáng phản chiếu từ Hồ Hanna nơi tôi đã ngồi đó tại Discovery Loge buổi sáng hôm ấy, 

khi tôi suy niệm lời mời gọi của Chúa Giêsu với các môn đệ đầu tiên – lời mời gọi mà chúng ta nghe lại trong bài 

Tin Mừng Chúa nhật tuần này. Nhìn mặt hồ lấp lánh, tôi cảm thấy như cả mặt nước cũng đang mời gọi đi vào 

hành trình mới mẻ và tuyệt vời nào đó. Một vài chi tiết đã phai nhạt về buổi sáng hôm ấy tại Trại Hamilton, cách 

đây gần 10 năm rồi. Nếu tôi không lầm, hình như chúng ta đã xem bộ phim ngắn nổi tiếng về biện phân ơn gọi 

linh mục “Fisher of Men”; ít nhất tôi đã xem bộ phim đó 4 lần, và tôi rất thích nó. Tổng Giáo phận đã tổ chức 

buổi tĩnh tâm “Quo Vadis Days” (với sự trợ giúp của Serra Clubs và các nhà tài trợ hảo tâm khác) vào mỗi mùa 

hè để các em nam tuổi thanh thiếu niên có cơ hội suy nghĩ về ơn gọi linh mục, và để thưởng thức một vài thức ăn 

ngon, tình bằng hữu thân thiết và lời cầu nguyện. Tôi đã tham gia buổi tĩnh tâm này trước mỗi năm trung học, và 

ký ức đặc biệt này đến với tôi vào giữa năm thứ hai và thứ ba trung học – vào lần thứ ba tham gia buổi tĩnh tâm.    

Điều gì đã hiện ra trong tôi vào khoảnh khắc rất bình thường đó; khi tôi nhìn đăm đăm vào mặt hồ thủy tinh, có 

lẽ là lúc tôi được kêu gọi, cho dù tôi thích hay không thích, nhưng ít nhất tôi đã nhìn vào “một điều về chức tư 

tế.” Hãy theo tôi, tôi đã nghe câu nói đó năm này qua năm khác, và tôi sẽ làm cho anh trở thành kẻ chài lưới người 

ta. Trường cao đẳng thấp thoáng ở phía chân trời, và cùng với nó là một số quyết định lớn trong cuộc đời. Ý tưởng 

thiên chức linh mục đã đi theo tôi từ khi tôi còn rất trẻ, và nó đã thu hút tôi tại nhiều thời điểm khác nhau. Chỉ biết 

nói rằng, thời trung học tôi đã nhận ra nhiều ý tưởng khác hấp dẫn hơn nhiều. Tôi đã thử hẹn hò vào năm thứ hai, 

trải qua những bước đau lòng, rồi đi tiếp. Vào năm ấy, niềm tin vào Chúa đã vẫy chào tôi, tôi rất diễm phúc được 

trồi lên khỏi giai đoạn nghi ngờ với một niềm tin thẳm sâu hơn. Mùa hè năm đó, tôi không còn mong muốn trở 

thành một phi công chiến đấu, điều ước mơ của tôi thời thơ ấu. Ngay cả như thế, sự hấp dẫn thiên chức linh mục 

vẫn mãi theo tôi. Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người có thể đã có ơn kêu gọi làm linh mục nhưng chưa bao giờ thực 

sự nhận ra? Vì thế, tôi quyết định ít nhất cố bước lên bước kế tiếp, bất chấp nó là cái gì đi nữa.  

Đó là một khoảnh khắc xác định, giữa rất nhiều khoảnh khắc, đã đưa tôi tới con đường phân định đến vị trí bây 

giờ của tôi: năm thứ 8 của hành trình đào tạo linh mục của tôi, và năm thực tập mục vụ tại một giáo xứ quá tuyệt 

vời này. Việc phân định vẫn tiếp tục và đào sâu trên con đường này; và như vậy, lý do tôi vẫn tiếp tục con đường 

hướng tới chức linh mục được lớn lên và được thanh tẩy. “Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên thử” đã trở nên giống như 

là “đây là cách mà – trong sâu thẳm – tôi đã cảm thấy yêu mến Thiên Chúa và dân của Người.” Là một “kẻ đánh 

cá người,” khi tôi đã hiểu thấu nó, là trở nên một người có thể kéo người khác vào niềm vui của tình yêu Thiên 

Chúa.  

Đây là lần đầu tiên tôi viết cho tất cả anh chị em, và nếu anh chị em không thể đến với Thánh Lễ trực tiếp được, 

thì đây có thể là lần đầu tiên tôi giao tiếp với anh chị em. Cảm nghiệm được khơi lên bởi bài Tin Mừng Chúa nhật 

tuần này, tôi muốn chia sẻ một chút câu chuyện của tôi với anh chị em để anh chị em có thêm vài ý tưởng của một 

người gần đây đã xông hương trong Thánh Lễ. Tôi cũng chia sẻ câu chuyện này như một ví dụ điển hình về biện 

phân ơn gọi đôi khi không rõ ràng. Tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta có thể mở lòng ra để nghe tiếng Chúa trong 

mọi việc lớn nhỏ.  

 

Thân ái trong Chúa Kitô,  

 

 

John Paul Tomassi 

Chủng sinh thực tập,  


