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CHÚA LUÔN HIỆN DIỆN BÊN CON: NIỀM XÁC TÍN CỦA 

CÁ NHÂN 

Linh mục Trần Mạnh Hùng 

Các bạn trẻ quý mến, 

Một trong những xác tín mạnh mẽ nhất trong cuộc đời của cha, từ khi cha có trí khôn 

cho đến nay, đó chính là, niềm tin tưởng mãnh liệt là Chúa luôn hiện diện ở bên cha 

qua các biến cố thăng trầm của cuộc sống, ngay cả những khi mà cha bị địch thù bủa 

vây tứ phía, và cái chết dường như diễn ra ở trước mắt, thì cha vẫn cảm nghiệm được 

rằng: ngay cả những giây phút hãi hùng, đầy cam go và căng thẳng ấy thì Chúa vẫn 

hiện diện bên cha, và Ngài đã giang cánh tay quyền năng của Ngài để bảo vệ cha, và 

giúp cho cha vượt qua được những giây phút nguy nan đó. Chính vì lẽ đó, mà hôm nay 

cha muốn ghi lại và chia sẻ với chúng con là những bạn trẻ mà cha luôn quý mến và 

dành nhiều sự ưu ái cho. Cha ao ước và mong rằng những gì mà cha tuần tự chia sẻ 

trong cuốn sách này, nó sẽ trở nên hữu ích và là kim chỉ nam cho chúng con. 

Trong cuộc đời của cha, từ thuở còn thơ ấu, khi ấy cha mới có khoảng 8-9 tuổi 

gì đó, thì cha đã thích cầu nguyện một mình và thích tham dự thánh lễ mỗi ngày vào 

lúc sáng sớm. Cha hầu hết đi tham dự thánh lễ mỗi sáng với Mẹ của cha, nhưng có 

những khi, Mẹ không đi được thì cha tự đi tham dự thánh lễ một mình. Lúc ấy, cha 

không rõ lý do tại sao, cha yêu mến thánh lễ và siêng năng đi lễ và ao ước rước Chúa 

Giêsu thánh thể vào tâm hồn của mình. Sau này, cha gia nhập đội giúp lễ của giáo xứ 

Dục Mỹ và cha được chia phiên giúp lễ ngày thường cũng như ngày chúa nhật. Cha rất 

hãnh diện vì mình được cha xứ chọn và cho giúp lễ cùng với các bạn học cùng lớp với 

cha, lúc đó, cha khoảng 10-11 tuổi. Đến khi cha được 12 tuổi thì 4 người bạn học cùng 

lớp với cha1 rủ cha đi tu ở Tiểu Chủng Viện Sao Biển, thuộc giáo phận Nha Trang. Cha 

nói với các bạn: “Tao không thích đi tu, nhưng tao muốn thi vào trường Công Lập Ninh 

                                                           
1 . Bạn Hiền, Tú, Thuận và Thắng, lúc đó 4 bạn này thi vào Tiểu Chủng Viện Sao Biển, thuộc giáo 

phận Nha Trang, thể theo sự yêu cầu của bố mẹ.  
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Hòa là trường chuyên lúc đó, và nếu thi đậu thì sẽ được học từ lớp 6 đến lớp 12 mà gia 

đình không phải đóng tiền học phí.” Vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho ba mẹ, 

nên cha đã quyết tâm thi đậu vào trường này và hy vọng với một ngôi trường có danh 

tiếng, thì mình sẽ có được một môi trường tốt để học tập, ngõ hầu rèn luyện và xây 

dựng cho mình một tương lai tốt đẹp. Rất may mắn cha đã thi đậu vào trường Công 

Lập Ninh Hòa, và cha đã học tại đây từ năm 1972-1975. Đến cuối tháng 4 năm 1975 

thì miền Nam Việt Nam bị thất thủ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị giải thể. 

Trường của cha cũng bị đóng cửa bởi chính quyền Cộng Sản, vì lẽ đó, sau tháng 4 năm 

1975, cha phải theo học trường cấp II,2  tại Xã Ninh Sim (Giáo xứ Dục Mỹ).3 

Sau này đến năm 1979, cha cảm nhận được tiếng Chúa mời gọi và muốn cha 

dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa để trở thành người môn đệ của Ngài qua thiên 

chức linh mục. Thoạt tiên, cha rất e dè và lo sợ, vì thấy mình bất xứng và cha thực sự 

không có muốn đi tu tí nào cả, vì chỉ nghĩ đến việc đi tu thôi thì cũng đã cảm thấy ớn 

lạnh xương sống rồi, chưa nói đến việc học tập trong vòng 7 hoặc 8 năm trong Đại 

chủng viện. Rồi không biết, mình có học nổi không, có đạo đức và có thể vượt qua 

được quá trình đào tạo và rèn luyện bởi Đại chủng viện. Thêm vào đó, cái khó khăn 

lớn nhất, đó chính là vào hoàn cảnh lúc bấy giờ, các Tiểu và Đại chủng viện đều bị 

đóng cửa và chưa có phép của nhà nước được điều hành và hoạt động trở lại, vì sau 

biến cố 1975, hầu hết các chủng sinh đều bị trục xuất và yêu cầu về sinh sống với gia 

đình tại điạ phương. Toàn bộ các Chủng viện đều bị đóng cửa. Một vài Chủng viện 

được nhà nước trưng dụng và biến thành cơ quan của nhà nước, nên khi ấy nếu đi tu 

thì chỉ có “tu chui” “tu lén” chứ không có “tu chính thức” vì không có sự công nhận 

của nhà nước Việt Nam. 

Trong hoàn cảnh khó khăn như thế, thì Chúa lại gọi cha và bày tỏ thánh ý của 

Ngài cho cha biết là Chúa muốn cha đi tu làm linh mục. Cha cảm thấy như Chúa đang 

                                                           
2 . Trường cấp II, từ lớp 6 đến lớp 9; còn trường cấp III thì từ lớp 10 cho đến lớp 12. 
3 . Xã Ninh Sim (Giáo xứ Dục Mỹ) là điạ phương gia đình cha sinh sống cho đến hiện nay (2021), dù 

một số thành viên trong gia đình cha đã đi định cư tại Mỹ và Úc. 
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mời gọi cha làm một cái gì đó mà nó ngoài khả năng của mình và vượt quá sức của 

chính bản thân. Đứng trước những khó khăn trong cuộc sống, cái chọn lựa dễ dàng 

nhất mà con người hay áp dụng, đó là thối thác và từ chối và không muốn đảm nhận 

bất kỳ một trách nhiệm nào cả. Cha đã chọn cách này là từ chối đối với lời mời gọi của 

Chúa. Nhưng có lẽ Chúa không dễ dàng chịu buông tha cho cha. Ngài vẫn tiếp tục gởi 

những thông điệp và tín hiệu nhằm báo cho cha biết là Ngài muốn cha đi tu làm linh 

mục, dù cha đã đôi lần nhất quyết từ chối đề nghị này.  

Sau nhiều ngày tháng đấu tranh và dằng co với chính bản thân, cộng với sự cầu 

nguyện tha thiết để khám phá ra thánh ý của Chúa xem Ngài muốn điều gì nơi cha… 

cuối cùng cha đã lấy hết can đảm và đồng ý gia nhập Chủng viện Sao Biển, được coi 

như là “Chủng viện hầm trú” (Underground Seminary). 

Sau hơn một năm thì cha được gọi đi gia nhập quân ngũ, đi Bộ Đội, và được gởi 

lên vùng Mật Khu của Tỉnh Đắc Lắc (TP Buôn Mê Thuột) để huấn luyện. Đây là thời 

điểm đầy cam go và gặp phải nhiều thử thách lớn lao trong cuộc đời của cha, khi ấy 

cha mới có 20 tuổi. Cha đã phải cam chịu và trải qua nhiều cảnh khốn cực, từ cái đói 

triền miền vì thiếu thực phẩm, cho đến cái giá rét lạnh thấu xương vào thời tiết mùa 

đông. Tại căn cứ huấn luyện này không có bất kỳ một thường dân nào được lui tới. 

Hầu như chỉ có các trung đoàn lính bộ đội đóng quân tại đây. Mọi việc đi lại và ra vào 

đều được các “kiểm soát quân sự” (hay còn gọi là Quân cảnh) canh gác gắt gao, hầu 

ngăn chặn sự trốn thoát. 

Trong thời kỳ này, cha đã rất hoang mang về vấn đề ơn gọi của mình. Cha đã tự 

chất vấn và đặt câu hỏi cho chính mình: Nếu Chúa muốn con đi tu làm linh mục thì tại 

sao Chúa lại để con đi Bộ Đội mà không để con ở tại giáo xứ để tiếp tục theo đuổi hành 

trình ơn gọi của chính mình. Nay con đã nhập ngũ và sống tại trại huấn luyện thì làm 

sao, con có cơ hội để học hành và tiếp tục theo đuổi hay duy trì ơn gọi của chính mình. 

Đây là những vấn nạn hóc búa mà cha đã phải đương đầu và tự tìm cho mình có một 

câu trả lời nào đó, cho nó có vẻ thỏa đáng, giúp cho cha có thể chấp nhận được những 

nghịch lý mà cha đang phải đối đầu. Trong thời gian nói trên, cha đã cầu nguyện rất 

nhiều với Chúa để xin Chúa soi sáng và hướng dẫn cha, hầu cha có thể tìm cho mình 
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một hướng đi trong tương lại…, nhưng tất cả đều bế tắc và hầu như Chúa có vẻ thinh 

lặng… thật khó hiểu! 

Sau này…, khi cha đã vượt biên thành công và đã được định cư tại nước Úc, lúc 

bấy giờ cha mới lấy lại niềm tin và có chút hy vọng mong manh là mình có thể tiếp tục 

hành trình ơn gọi tại một đất nước mới, nơi mà có lẽ Chúa đã gởi mình đến để cho 

mình có cơ hội học tập và theo đuổi ơn gọi làm linh mục của chính mình, ngõ hầu một 

ngày nào đó, mình có thể lãnh nhận sứ vụ linh mục theo như Thánh Ý của Chúa.  

Trước tiên, cha gia nhập Chủng viện Saint Charles Seminary tại Tổng giáo phận 

Perth, Tiểu bang Tây Úc vào tháng 12 năm 1982, rồi sau đó cha lại quyết định gia nhập 

Dòng Chúa Cứu Thế tại thành phố Sydney, Tiểu bang New South Wales vào cuối năm 

1983 và bắt đầu chương trình đào tạo với DCCT vào tháng 2 năm 1984. Sau gần 12 

năm định cư tại nước Úc và bắt đầu hành trình ơn gọi của mình trở lại, đến ngày 16 

tháng 7 năm 1994, cha đã đón nhận hồng ân lớn lao của Thiên Chúa ban tặng qua việc 

đặt tay và phong chức linh mục do Giám Mục Peter Connor, tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng 

Cứu Giúp, vùng Maidstone, tại thành phố Melbourne, Tiểu bang Victoria. Đó là ngày 

trọng đại và đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời của cha. 

 

Lm. Trần Mạnh Hùng 

Tác giả giữ bản quyền - Copyright©2021 by Lm. Trần Mạnh Hùng 
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MỘT VÀI HÌNH ẢNH NGÀY CHA LÃNH NHẬN SỨ VỤ LINH MỤC 

TẠI NHÀ THỜ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP Ở THÀNH PHỐ MELBOURNE 

(Thứ Bảy, ngày 16.07.1994) 
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