
  BẢN TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CỦA VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH 
 

Chúa Nhật 23-10-2011 tại nhà thờ chính tòa Saint-Cyr và Sainte-Julitte, Đức 

Cha Thierry Brac de la Perrière đã chính thức nhận chức vụ chủ chăn giáo phận 

Nevers ở miền Trung nước Pháp. 

 

Đức Cha (53 tuổi) và xuất thân từ Tổng Giáo Phận Lyon. Thật thế, từ năm 2003 

ngài được chỉ định làm Giám Mục Phụ Tá Đức Hồng Y Philippe Barbarin. Ngài 

là người sống nội tâm sâu xa và có óc tổ chức thật khéo léo. Ngài yêu thích cầu 

nguyện và ca hát chúc tụng THIÊN CHÚA. Ngài là vị tôi tớ đúng theo nguyện 

ước và mẫu gương của Đức Chúa GIÊSU KITô. Ngài có niềm tín thác sâu xa nơi 

THIÊN CHÚA. 

 

Ngoài ra Đức Cha Thierry Brac de la Perrière là vị mục tử rất gần gũi với dân 

chúng, theo sát đoàn chiên, lắng nghe tiếng nói và nguyện vọng của đoàn chiên. 

Đặc biệt ngài quan tâm săn sóc người nghèo khổ, người du mục, những kẻ bị xã hội gạt ra bên lề và các anh chị em tàn tật cùng 

với gia đình của họ. Vì thế hiện diện tại Thánh Lễ nhậm chức có đông đảo thành viên của phong trào Đức Tin và Ánh Sáng và 

Con Tàu do ông Jean Vannier thành lập. Phong trào có mục đích phục vụ và chăm sóc người tàn tật thể lý cũng như tâm thần. 

Vào cuối Thánh Lễ, Đức Cha Thierry Brac de la Perrière ngỏ lời với Cộng Đoàn. Bài huấn từ của ngài có một đoạn được giới 

truyền thông đặt tựa đề ”Bản Tuyên Xưng Đức Tin”. Xin trích dịch nguyên văn như sau. 

 

Anh chị em giáo phận Nevers thân mến, tôi còn một sứ điệp gởi tới anh chị em vào chính lúc tôi đến với anh chị em. Đây không 

phải là lược đồ mục vụ - mặc dầu phải đề ra các dự án và vạch thảo các chương trình hoạt động. Nó cũng không phải là tầm nhìn 

rộng lớn của Giáo Hội tại Nevers trong vòng 20 hoặc 30 năm sắp tới, ngay cả khi niềm hy vọng cho phép chúng ta nhìn xa trông 

rộng đến đâu đi nữa! Thật ra sứ điệp này chỉ thuần túy là một bản tuyên xưng đức tin. 

 

Tôi tin sức mạnh của Phúc Âm, tin sức mạnh cố hữu của Lời Chúa để làm phát sinh hoa trái, để biến đổi cuộc sống. Tôi tin 

THIÊN CHÚA dẫn đưa, ngay ngày hôm nay đây, Giáo Hội của Ngài và Thần Linh Ngài thổi mạnh không kém Ngày Lễ Đức 

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. 

 

Tôi tin chỗ đứng không thể thay thế được của các Linh Mục, chỗ đứng không thể thay thế được của các tín hữu giáo dân dấn  thân 

phục vụ cho sứ mệnh của Giáo Hội. Tôi tin tầm quan trọng của việc hợp tác cũng như sự nâng đỡ hỗ tương giữa mọi thành phần 

Dân Chúa. Tôi cũng tin chỗ đứng đặc thù và cần thiết của các phó tế vĩnh viễn. Kinh Nghiệm nơi Tổng Giáo Phận Lyon khiến tôi 

xác tín như thế. 

 

Tôi tin tầm quan trọng của đời sống thánh hiến, trong nhiều hình thức khác nhau. Tôi tin sự cần thiết phải làm chứng cho thế giới 

hiểu về ơn gọi tận hiến toàn thân toàn cuộc đời cho THIÊN CHÚA cũng như nêu cao cho thế giới thấy sự hiện hữu của một thế 

giới khác bắt đầu có mặt ngay nơi thế giới này. Dĩ nhiên tôi cũng tin sự dấn thân trong đời sống hôn nhân, mặc dù tôi chọn nếp 

sống độc thân. Tôi hiểu rõ những khó khăn nhưng tôi tin nơi sự trung thành của THIÊN CHÚA và lòng lân tuất vô biên của Ngài 

ngay trong những tình huống khi chúng ta gặp thất bại. 

 

Tôi tin Ánh Sáng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, chết và sống lại, tin quyền năng vô biên của THIÊN CHÚA có thể làm cho chúng 

ta sống lại từ cõi chết và đưa các người quá cố của chúng ta vào cuộc sống mới nơi quê hương vĩnh cửu. 

 

Tôi tin xã hội ngày nay đang chờ đợi nơi chúng ta những lời nói chân thành, được hỗ trợ bởi các hành động dấn thân chân chính  

hầu cho xã hội có thể nghe được Sự Thật - ngay cả khi xã hội tìm cách xua trừ xóa bỏ Sự Thật - với điều kiện là Sự Thật phải đi 

kèm với Tình Yêu và lòng Bác Ái. 

 

Tôi tin THIÊN CHÚA tin nơi chúng ta mặc dầu chúng ta không tin Người và Ngài luôn luôn trách cứ chúng ta về việc chúng ta 

có khuynh hướng cậy dựa vào sức riêng nhỏ bé yếu ớt của chúng ta. Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI vừa công bố Một Năm Đức 

Tin, bắt đầu từ tháng 10 năm 2012. Xin nồng nhiệt chào mừng Năm Đức Tin! 

 

Tôi còn nhiều xác tín khác nữa nhưng điều quan trọng chính là chúng ta cùng sống, cùng chia sẻ và cùng làm chứng cho Đức Tin 

chung nhận lãnh từ Các Thánh Tông Đồ. 

 

Trước đó, trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Cha Thierry Brac de la Perrière nói. Tình Yêu đối với THIÊN CHÚA là giới răn thứ 

nhất. Tình yêu dành cho người thân cận là giới răn thứ hai. Đó là chương trình sống mà THIÊN CHÚA gởi đến cho chúng ta. 

Vậy chúng ta có cần thêm các mục đích khác ngoài việc phải lớn lên trong Tình Yêu mang hai bộ mặt này không? Hoặc chúng ta 

có cần tìm kiếm điều gì khác trong đời sống cá nhân cũng như trong các hoạt động tông đồ mục vụ của chúng ta không? 

 

Chỉ duy nhất Tình Yêu là truyền giáo! Đây là xác tín khơi động nơi tôi vào chính ngày tôi khởi đầu chức vụ chủ chăn ở giữa anh 



chị em. Khi đặt chân đến đây tôi nghe nói vùng đất Nièvre này nghèo, Giáo Hội tại đây cũng thật nghèo. Sự nghèo khó có thể 

khiến chúng ta lo âu sầu khổ, gây ra các khó khăn kể cả đau khổ nữa. Nhưng cái nghèo không ngăn cản sứ mệnh. Nó chính là 

điều kiện cho sứ mệnh hôm nay và có lẽ, THIÊN CHÚA muốn dùng các yếu ớt mỏng giòn của chúng ta để làm cho chúng ta trở 

thành các tôi tớ đích thật của Phúc Âm. Chính Đức Chúa GIÊSU cũng đã sai các tông đồ ra đi với đôi bàn tay trắng. Điều mà 

Giáo Hội nơi vùng Nièvre này chờ đợi, chính là Giáo Hội phải giàu có về Đức Tin và Tình Yêu. 

 

Anh chị em rất thân mến, nếu ngày hôm nay tôi được gởi đến đây chính là để ở giữa anh chị em và cùng với anh chị em trở thành 

dấu chỉ của Tình Yêu THIÊN CHÚA. 

 

... 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). 

 

(”Église de la Nièvre” La Revue du Diocèse de Nevers, No 10, Novembre 2011, trang 16-23) 

 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


