
BIẾT LẤY CHI ĐỀN ĐÁP CHÚA VÌ MỌI ƠN LÀNH 
NGƯỜI ĐÃ BAN CHO? 

 
 
... Tháng 6 năm 2013, Đức Cha Jean-Louis Papin Giám Mục giáo phận 
Nancy và Toul đã truyền chức Linh Mục cho hai thầy Étienne d'Hausen và 
Marc Haeussler. Tân Linh Mục Étienne d'Hausen thuộc dòng Thánh 

Philippe Néri trong khi Cha Marc Haeussier là Linh Mục thuộc giáo phận 
Nancy, thủ phủ vùng Meurthe và Moselle ở miền Đông Bắc nước Pháp. 
 
Hai tân Linh Mục có hai đôi mắt với cùng một ánh nhìn. Ánh nhìn khác biệt 

với những ánh mắt đang chăm chú nhìn hai tân Linh Mục với lòng trìu 
mến. Ánh nhìn của hai tân Linh Mục thật độc đáo, ưu đãi, đậm nét hân 
hoan, đong đầy kỷ niệm và nhiều hy vọng. Nhưng nhất là, ánh nhìn của 

hai tân Linh Mục khiến người ta liên tưởng đến các Đấng Sinh Thành khả 
kính. 
 
Thật thế, đàng sau cái hãnh diện chính đáng và hợp pháp, ông bà cố Édith 
và Jean-Pierre - bậc Cha Mẹ của Cha Marc Haeussier - bày tỏ nỗi xúc động 
trầm lắng sâu xa như sau. Chúng tôi đã gieo vãi và vun trồng Đức Tin nơi 

con trai, lúc con còn nhỏ tuổi. Nhưng ơn gọi Linh Mục của con đã phát triển cùng tăng trưởng mà 

chúng tôi không hề hay biết. Trước tiên, chính sự kết hiệp mật thiết của con với THIÊN CHÚA đã tác 
thành ơn gọi Linh Mục của con. Ngược lại, chúng tôi không mảy may tỏ dấu ngạc nhiên khi con bày tỏ 
ước nguyện gia nhập Chủng Viện. Lý do là vì chúng tôi nhận thấy con luôn luôn sống quảng đại và 
quan tâm chú ý đến người thân cận. Con trai chúng tôi dấn thân sinh hoạt trong các hội đoàn xã hội, 
tham gia các công tác bác ái từ thiện, đặc biệt với Phong Trào ”Arche - Con Tàu” chuyên giúp đỡ người 

tàn tật. Con trai chúng tôi có tính tình hướng nội và chúng tôi luôn kính trọng đức tính này của con. Có 

thể thành thật khiêm tốn nói: 
- Chúng tôi chỉ là những khán thính giả hân hoan theo sát hành trình ơn gọi của người con yêu dấu! 
 
Chúng tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ tri ân THIÊN CHÚA. Chúng tôi cảm thấy thật sung sướng khi có một 
người con là Linh Mục. Kể từ nay, Marc không còn hoàn toàn thuộc về chúng tôi nữa. Nhưng Marc cảm 
thấy thật thoải mái và hạnh phúc tại nơi chốn mà Marc mong ước mình được ở đó. Chính vì thế mà 
chúng tôi đã theo sát từng chặng đường đưa đến thiên chức Linh Mục của con với trọn lòng tin tưởng. 

Và giây phút cảm động nhất của chúng tôi chính là lúc được rước Mình Thánh Chúa từ tay Linh Mục 
của con mình! Mặc dầu có chút cảm tưởng như mất con, nhưng đúng ra chúng tôi có một ước nguyện 
thầm kín đơn sơ và chân thành. Đó là đồng hành với con với trọn tình yêu thương, kín đáo và đức tin, 
như chúng tôi đã từng làm cho đến ngày hôm nay. 
 
... Về phần ông bà cố Isabelle và François - Song Thân của Cha Étienne d'Hausen thuộc dòng Thánh 
Philippe Néri - cũng có những tâm tình tương tự. Ông bà nói. Đúng ra chính con trai lôi kéo chúng tôi 

chạy theo con, hơn là chúng tôi hướng dẫn con. Dĩ nhiên Étienne đã nhận từ chúng tôi một nền giáo 
dục Công Giáo nghiêm chỉnh giống như bốn anh chị em khác của Étienne. Trong thời niên thiếu, con 
trai chúng tôi không lộ vẽ gì đặc biệt hướng tới đời sống Linh Mục. Mọi sự chỉ bắt đầu thay chiều đổi 
hướng khi Étienne theo đuổi việc học nơi nội trú. 
 
Nhưng Étienne dành thời giờ suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định gia nhập dòng tu. Trước tiên 

Étienne vào quân ngũ như sĩ quan ngành công binh. Étienne cũng nghiêng về nếp sống đan tu. Con 
trai chúng tôi có tâm tình hướng nội nhiều hơn hướng ngoại. Vì thế khi Étienne thông báo quyết định 
đi tu, tất cả chúng tôi không mấy ngỡ ngàng. Thật ra chúng tôi đã thoáng nhận thấy những thay đổi 
theo dòng thời gian, nhưng chúng tôi không hề tưởng tượng được rằng thay đổi này hẳn sẽ đưa con 
vào con đường Linh Mục! Về phía các anh chị em của Étienne thì đã hân hoan tiếp nhận tin vui khi 
Étienne loan báo sẽ đi tu và làm Linh Mục. Quyết định dâng hiến toàn thân cho THIÊN CHÚA của 
Étienne đã gây một ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống đạo của gia đình chúng tôi. 

 



... ”Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Con xin nâng chén 

mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh THIÊN CHÚA. Lời khấn nguyền với Chúa con xin giữ 
trọn, trước toàn thể dân Người. Đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu 
với Người. Vâng, lạy Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói 

buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh THIÊN CHÚA. Lời 
khấn nguyền với Chúa, con xin giữ trọn, trước toàn thể dân Người, tại khuôn viên đền Chúa, 
giữa lòng ngươi, hỡi Giêrusalem!” (Thánh Vịnh 116(114-115),12-19). 
 
(”Église 54”, Magazine de l'Église catholique en Meurthe-et-Moselle, No 211, 26 Juin 2013, trang 4) 
 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


