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CHÚT TÌNH TẠ ƠN1 

 

Cảm tạ Chúa đã ban muôn hồng ân trên mỗi người chúng con, vì Chúa đã chọn gọi chúng con 

bước theo Ngài. Ngài gọi đích danh từng người và theo ý Ngài muốn, chứ không phải gọi cách chung 

chung để rồi ai muốn theo thì theo. Qua Giáo Hội, Chúa muốn mỗi người chúng con trưởng thành 

và chính chắn trong ơn gọi của mình. 

Chút tâm tình trước tình yêu của Chúa; sự quan tâm chăm sóc ơn gọi của Giáo Phận, đặc biệt 

là của Đức Cha Stêphanô, Cha Tổng Đại Diện Carôlô, Cha Đặc Trách Phêrô, Cha giảng phòng Gioan 

và sự đồng hành sát cánh của Cha An Nam từ lúc chúng con chập chửng bước vào dự tu. Con muốn 

thay lời cho anh em lớp Gioan Đoàn Viết Đạt - khóa 17, Đại Chủng Viện Thánh Quý, Giáo Phận Cần 

Thơ, nói lên tâm tư của những đứa con thảo để trọn tình mến Chúa yêu Người. 

Chuẩn bị cho hồng ân thiên chức Phó Tế chúng con sắp lãnh nhận, chúng con được gởi đến 

Đan Viện Phước Vĩnh để linh thao. Cha Giáo Gioan đã giúp chúng con tái khám phá lại tình yêu dành 

cho Đức Kitô. Chỉ có tình yêu đặt nơi Thầy mà chúng con đã, đang và sẽ theo làm sức mạnh thì 

chúng con mới dám lên đường và đủ sức bước đi cho đến cuối cuộc hành trình ơn gọi này. 

 

  

 
1 Để thuận tiện cho người đọc, con xin mạn phép trích rất nhiều lời bài hát của các nhạc sĩ mà đã không cước chú, xin quý vị 

thương tình bỏ qua. 
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Lạy Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu Đấng 

con tôn thờ. Chúa là Người bạn thân, 

Chúa đến và nhẹ nhàng gõ cửa hồn 

con, con mời Chúa vào và ở lại với con. 

Ở lại với con, để con được sống với 

Chúa qua từng giây phút trong cuộc 

đời, để con được lắng nghe Lời Ngài 

dạy con trong cuộc sống, và lên tiếng 

đáp lại lời mời gọi thiết tha: “hãy ở lại 

trong tình yêu của Thầy”. 

 

1. Ở lại trong Thầy 

“Ai ở lại trong Thầy thì Thầy ở lại 

trong người ấy” (Ga 15,5). 

Chúa khẽ gọi con hãy ở lại trong 

tình yêu của Thầy. Lời mời yêu thương 

của Chúa, êm đềm như tiếng mẹ ru, con 

vui niếm hưởng, ngọt ngào ơn thiêng. Ở 

lại bên Chúa, để Chúa dạy con những lời 

êm ái: sống hiền lành, khiêm tốn, chẳng 

dối gian, ôm trọn tình mến, dẫu cuộc 

sống có những lúc khổ đau ngút ngàn.  

 Ở lại bên Chúa, lắm lúc đời con có những quyết 

tâm của người ra đi đầu không ngoảnh lại, nhưng sao 

lại nghe tiếng sóng ở trong lòng. Nhìn lại đời còn lắm 

riêu phong, áo xưa chưa quên phong trần, đợi mùa 

thu vàng áo thêm. Ở lại bên Chúa, nhưng vẫn còn đó 

những lần lòng con muốn mỏi gót đi tìm hoàng hôn 

trong đôi mắt ai xa vời, nên tiếng kinh chiều hồn 

vọng đâu đây. Vì em gái xưa đã mang lời khấn nhỏ, 

bỏ tôi đứng bên đời kia. Bên góc nhỏ nguyện đường, 

con ngồi lệ ngấn tâm tư, để rồi nửa đêm thức giấc 

viết lại câu chuyện buồn, những nỗi buồn vào hồn 

không tên, và trở thành nỗi buồn mang tội. Ở lại với 

Chúa, tim con chưa thuộc trọn về Ngài nên đời con như 

chim lạc cánh mùa đông, như hoa nở không đúng mùa… Thế nhưng, Chúa vẫn âm thầm từng ngày 

trong con, chờ đợi con đáp lại mối tình muôn thuở mà Chúa đã gọi mời: "hãy ở lại trong tình yêu 

của Thầy".  
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Lạy Chúa, dù đời con bất xứng 

trước hồng ân, đã ngã thua nhiều 

phen, thế nhưng Chúa vẫn xót thương 

thân phận mỏng manh, và chính bàn 

tay Chúa vẫn chở che, đỡ nâng đời 

con. Ngài mời con ở lại kề bên, để con 

được hưởng nếm phút giây an bình. 

Con xin ở lại trong Chúa, dù cho tình 

yêu khi đầy khi vơi. Ở lại và sống với 

Chúa, để đời con lớn lên trong Ngài, vì 

bỏ Ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh 

chim mù khơi. Ở lại trong Chúa, con sẽ không một mình với những vui buồn sướng khổ của đời 

con. Vì chính bàn tay Ngài đã dìu dắt 

con, qua những nẻo đường tối tăm mịt 

mờ; bàn tay Ngài đã nâng con lên, đưa 

con vượt qua những phong ba cuộc đời 

gian khó. Ở lại trong Ngài, để con cảm 

nghiệm tình yêu ôi cao siêu nhiệm 

mầu. Tình yêu mà Chúa đã dệt nên cho 

con một tấm hình hài; và từ bụi tro, 

Chúa đã nâng con lên hàng vinh phúc, 

rồi gọi con là bạn hữu thân tình.  

 

2. Sinh nhiều hoa trái 

Chúa nói: “Nếu anh em ở 

lại trong Thầy thì Lời Thầy ở lại 

trong anh em”, khi đó “anh em 

sẽ sinh nhiều hoa trái và trở 

thành môn đệ Thầy” (Ga 15,7-

8). 

Chúa ơi, con đã nghe rồi, tiếng 

Ngài gọi con, từ giữa muôn người. 

Không chê con là người hèn yếu, 

không khinh con là kẻ tội lỗi, Chúa đã 

thương con, và Ngài gọi con đi gieo 

niềm tin mới. Tình yêu Chúa đã quyến 
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rũ hồn con, ở gần bên Chúa tâm 

hồn con ấm lại, được Chúa đặt 

Thần Khí mới vào lòng. Con đáp 

lại tình yêu Ngài bằng sự nghiêm 

túc lắng nghe Lời Ngài dạy con 

trong cuộc sống, để Chúa biến 

đổi tâm tư, xác hồn; và cho con 

trổ sinh hoa trái mang sắc hương 

cho đời. Và chính tình yêu ấy 

thúc bách con dám cất bước theo 

Chúa đi vào đời, hành trang con 

mang theo là chính Chúa, để 

Chúa dùng con như khí cụ bình an 

của Chúa.  

Ngày phong chức, con được Giáo Hội trao cho một sứ mệnh: đem Tin Mừng bình an của Chúa, 

cho con người thế giới hôm nay, để khắp nơi reo vang tình thương Chúa, sống hòa bình hạnh phúc 

an vui. Trên con đường sứ vụ, sẽ có những lúc con gặp những chênh vênh, như thuyền nang giữa 

khơi, sẽ không thiếu những lần tiếng hát hòa lệ rơi. Đời có lúc bình an, thì cũng có lúc lầm than, vì 

đời không phôi phai chẳng là đời, nhưng con xin hiến dâng trọn cho Ngài mà thôi. 

Lạy Chúa, con xin 

dâng Ngài trót cả cuộc 

tình, và trọn tình yêu con 

say lời chúc tụng ngợi ca 

Danh Chúa thôi, vì chỉ có 

tình yêu Ngài mới làm 

cho tim con bừng cháy 

qua suốt bao năm dài. Có 

tình yêu Ngài làm hành 

trang, con mới đủ sức 

mang về cho Chúa những 

đoàn người lữ khách, nơi 

sân ga tình yêu, xin chờ 

con Chúa nhé. Và hãy mãi là Cố Vấn cho đời con, để dắt dìu con bước trên hành trình xa. 

"Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau" (Ga 15,17). 

Lạy Chúa, con quỳ đây, kính dâng Chúa tâm tình thiết tha, xin Chúa thánh hóa tâm hồn con: 

xin biến đổi lòng con, cho con nên tươi mới rạng ngời, để con đem tình yêu Chúa khắp nơi. Xin cho 

con biết trở nên một hải đảo xót thương ngay giữa lòng đại dương vô cảm của xã hội hôm nay. Xin 

Chúa hãy cho con, con tim của Chúa, để biết yêu thương anh em và mọi người. Và xin cho con sáng 

như ngọc, trong như gương, để Chúa chiếu qua đời con, cho những lời con sắp thi hành trong tác 

vụ chạm đến được trái tim của từng người. Vì con muốn là men, muốn là muối ướp cho mặn đời, 

vì con muốn liều thân, đem Tin Mừng đi khắp nơi. 



 

5 

Một Số Hình Ảnh Lưu Niệm 
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