
ĐỊCH THÙ ĐANG HẰM HẰM GIẬN DỮ, NGÀI LẤY TAY UY QUYỀN GIẢI THOÁT 

CON! 

 

... Chúa Nhật 29-6-2014 lễ trọng mừng kính hai thánh tông 

đồ Phêrô Phaolô, Đức Cha Pierre d'Ornellas, Tổng Giám 

Mục giáo phận Rennes ở miền Tây Bắc nước Pháp sẽ 

truyền chức linh mục cho thầy Erwan Barraud tại nhà thờ 

chính tòa Thánh Phêrô. Xin nhường lời cho tân Linh Mục 

gợi lại lộ trình trải qua trước khi được tuyển chọn vào thừa 

tác vụ thánh để phụng sự THIÊN CHÚA và phục vụ anh chị 

em đồng loại. Sau đây là những tâm tình được diễn tả 

trước khi được thụ phong linh mục. 

Sau những năm dài phân định ơn gọi và thụ huấn, sẽ đến 

ngày được chính Đức Tổng Giám Mục gọi đích danh trong 

nghi lễ truyền chức linh mục. Đúng là một ngày trọng đại. 

Ngày của hồng ân THIÊN CHÚA. Qua tiếng nói của Đức 

Tổng Giám Mục, chính THIÊN CHÚA trả lời cho câu hỏi tôi 

tự đặt ra từ năm 21 tuổi. Kể từ nay tôi có thể quy hướng 

trọn con người tôi về biến cố này. Một biến cố sẽ mang 

cùng lúc hai chiều kích: vừa là điểm kết thúc nhưng nhất là 

một điểm khởi đầu: Tôi sẽ được thụ phong linh mục! 

Tôi hằng ao ước dâng hiến cuộc đời tôi để phục vụ Giáo Hội, trong ân phúc của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, 

bởi vì, nếu không có sự trợ giúp của Đức Chúa GIÊSU KITÔ thì tôi không thể nào tự dâng hiến. Tôi cũng 

bắt đầu thoáng nhận ra rằng chính Giáo Hội cũng tiếp nhận sự dâng hiến của tôi và dâng lời tạ ơn THIÊN 

CHÚA! 

Chúng tôi chuẩn bị tiến về giai đoạn chung kết của hành trình ơn gọi bằng cách cố gắng mỗi ngày một 

hơn quy chiếu cuộc đời về với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi sẽ làm một tuần tĩnh tâm trong thinh lặng. Qua 

lễ truyền chức, chúng tôi càng đi vào sâu hơn nữa trong đời sống của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, trong hồng 

ân Ngài trao ban chính mạng sống của Ngài để cứu rỗi toàn thể nhân loại. Vì thế, một cách tiệm tiến, dọc 

dài cuộc đời, chúng tôi phải sống phù hợp với Lời Truyền Phép là trung tâm điểm của bí tích Thánh Thể: 

”Này là Mình Thầy bị nộp vì các con”. Đây chính là một trong những lý do trọng yếu mà qua đó THIÊN 

CHÚA kêu gọi các linh mục chúng tôi phải chọn nếp sống độc thân. 

Dĩ nhiên chúng tôi cũng chuẩn bị tiến về ngày thụ phong linh mục dưới khía cạnh thực tế, nghĩa là thực 

tập cử hành Thánh Lễ. Một Linh Mục giáo sư đại chủng viện chỉ dẫn cho chúng tôi biết sử dụng Sách Lễ 

như thế nào. Năm nay chúng tôi cũng sống nhiều khóa tu nghiệp về Các Bí Tích và được đồng hành 

thiêng liêng. Ngoài ra mỗi tháng một lần trong vòng 3 tuần lễ chúng tôi đi ra các giáo xứ để phục vụ cộng 

đoàn với tư cách là phó tế. 



Tôi xin trình bày ý nghĩa vài nghi thức quan trọng trong Thánh Lễ 

truyền chức. Chẳng hạn việc phủ phục là nằm dài dưới đất. Nghi thức 

có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn đặt mình trong vòng tay THIÊN CHÚA. 

Đó là dấu chỉ việc dâng hiến trọn cuộc đời chúng tôi cho chương trình 

cứu độ của THIÊN CHÚA. Đó cũng là dấu chỉ chết cho chính mình để 

được nâng chỗi dậy. Tiếp liền sau đó là nghi thức Đức Giám Mục đặt 

tay lên đầu chúng tôi. Đây là một trong những cử chỉ phụng vụ cổ xưa 

nhất có ý nghĩa là trao ơn Đức Chúa Thánh Thần. Rồi đến phiên Các 

Linh Mục hiện diện, trong thinh lặng, lần lượt đi qua trước mặt tiến 

chức để đặt tay trên đầu và như thế là tham dự vào việc truyền đạt 

hồng ân linh mục. Đây cũng là một dấu chỉ của sự hiệp thông. 

Sau đó Đức Giám Mục tuyên đọc lời nguyện truyền chức có lời chính 

yếu như sau: 

- Xin đổ tràn một lần nữa nơi thẳm sâu của tiến chức Thần Linh thánh 

thiện; xin cho tiến chức được nhận từ Chúa, sứ vụ tiếp tay với vị giám 

mục. 

Mặc áo lễ diễn tả ra bên ngoài việc thay đổi trạng thái sống. Rồi Đức 

Giám Mục xức dầu truyền chức thánh lên tay tân Linh Mục. Với đôi 

tay được xức dầu thánh này Vị Linh Mục sẽ dâng của lễ của Dân Chúa 

khi cử hành Thánh Lễ. Chính trong ý nghĩa này mà người ta đặt vào tay vị tân Linh Mục chén thánh và 

đĩa thánh sẽ dùng để dâng rượu và bánh. 

Để được chuẩn bị chu đáo, các tiến chức linh mục rất cần lời cầu nguyện của toàn thể Giáo Hội Công 

Giáo, hầu có thể trở thành những dụng cụ thật sự khiêm tốn mềm dẽo dưới sức tác động của Chúa 

Thánh Linh, Đấng luôn luôn tìm cách kết hiệp các Linh Mục mỗi ngày một hơn với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, 

để chúng tôi thật sự là những mục tử đúng theo nguyện ước của Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

... ”Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca 

kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín 

yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã 

thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi 

nghe những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: ”Vinh quang Chúa vĩ đại dường 

bao!” Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn; đứa ngạo mạn ngông nghênh từ xa Ngài 

đã biết. Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con. Địch thù đang hằm hằm 

giận dữ, Ngài ra tay chận đứng, lấy tay uy quyền giải thoát con. Việc Chúa làm cho con Ngài sẽ hoàn 

tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng 

bỏ dở dang” (Thánh Vịnh 138(137)). 

(”Église en Ille-et-Vilaine”, Vie diocésaine - Mensuel - numéro 254 - Juin 2014, trang 20) 
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