
THIÊN CHÚA ĐỐI XỬ VỚI CHÚNG TA THEO LÒNG LÂN TUẤT CỦA NGƯỜI! 

 

... Thứ bảy ngày 29-6-2013 Tổng Giáo Phận Paris bên nước 

Pháp có thêm 6 tân Linh Mục. 5 Vị tuổi từ 28 đến 33. Một Vị 

43 tuổi. 5 Vị sinh ra và lớn lên tại thủ đô Paris. 1 Vị ở vùng 

phụ cận Paris. Tên của 6 tân Linh Mục là: Pierre-Alain 

d'Arthuys, Augustin Bourgue, Pierre Labaste, Camille Millour, 

Philippe Néouze và Cyrille Novi. 

Sau Thánh Lễ truyền chức tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, 

người ta chứng kiến quang cảnh thật cảm động. Đó là cảnh 

các tín hữu - đặc biệt thân bằng quyến thuộc của các tân Linh 

Mục - quỳ gối lãnh Phép Lành đầu tay của các vị. Đây là 

truyền thống lâu đời trong Giáo Hội Công Giáo. Trước tâm 

tình này của các tín hữu, Cha Jean-Marie Dubois - phó 

chưởng ấn tòa Tổng Giám Mục Paris - đã giải thích { nghĩa 

của Phép Lành như sau. 

Đối với các tín hữu Công Giáo khi quì gối cúi đầu nhận Phép Lành đầu tay thì vị tân Linh Mục trước tiên 

là người họ từng trông thấy, quen biết hay đồng hành: một người con, một người anh em, một người 

bạn hoặc một chủng sinh của giáo xứ .. Thế nhưng vừa diễn ra một điều gì đó thật khác thường và không 

thể trở ngược lại: Vị tân Linh Mục vừa được Đức Chúa GIÊSU KITÔ nắm bắt, được Người thánh hiến và 

được sai đi. Tân Linh Mục vẫn là một người anh em, một người bạn, nhưng giờ đây tân Linh Mục trở 

thành một Người Cha có thể đưa họ vào đời sống của THIÊN CHÚA. Đó cũng là điều các tín hữu nhận ra 

khi quz gối cúi đầu nhận Phép Lành của vị tân Linh Mục. Đây là cách thức mới - qua bí tích truyền chức - 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ thông truyền sự sống thần linh qua trung gian cử chỉ và lời nói của tân Linh Mục. 

Từ nay Chúa dùng lời nói và bàn tay của Linh Mục để chúc lành. Chúc lành là nói lời lành. Chúng ta chúc 

tụng THIÊN CHÚA khi hát vinh danh Người và THIÊN CHÚA chúc lành cho chúng ta khi hứa ban cho 

chúng ta ơn lành của Người nếu chúng ta sẵn sàng mở rộng lòng ra để đón nhận. THIÊN CHÚA làm như 

thế qua trung gian thừa-tác-vụ thánh của mọi Linh Mục. Nhưng vào ngày truyền chức Linh Mục, chúng 

ta ý thức điều này cách rõ ràng và sống động hơn. Chúng ta cũng xúc động cách đặc biệt và mở rộng 

lòng cho ơn thánh phúc lành, bởi vì chúng ta quen biết vị tân Linh Mục được đồng hình đồng dạng với 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Vào ngày lễ truyền chức Linh Mục, Giáo Hội Công Giáo cũng mở rộng kho tàng ơn 

thánh được ủy thác để thông ban cho chúng ta cách thật dồi dào. 

Đó là lời giải thích của Linh Mục phó chưởng ấn Tổng Giáo Phận Paris. Tiếp theo sau đây là chứng từ của 

hai giáo dân khi nhận Phép Lành đầu tay của các tân Linh Mục. 

Bà Suzanne 

Tôi đến tham dự thánh lễ truyền chức 6 tân Linh Mục tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris mặc dầu không 

quen biết vị nào. Đúng ra đây là hình thức bày tỏ lòng cảm tạ tri ân THIÊN CHÚA vì đã ban các Linh Mục 



cho Paris và vùng phụ cận Paris. Tôi là tín hữu Công Giáo sống 

tại vùng thủ đô Paris và thường xuyên tham dự thánh lễ hoặc 

đến cầu nguyện nơi các nhà thờ trong thủ đô. Trước khi nhận 

Phép Lành từ tay vị tân Linh Mục, tôi hồi tâm im lặng trong chốc 

lát. Đây là cách thức tôi chuẩn bị đón nhận dồi dào ơn thánh của 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ qua trung gian của vị vừa được truyền 

chức Linh Mục. Khi nhận Phép Lành, tôi cũng cùng lúc nhận cho 

các con tôi và gia đình tôi. Đối với tôi thì đây là giây phút Chúa 

Thánh Linh tác động và chạm đến chúng ta qua trung gian lời 

nói của vị Linh Mục. 

Bà Magali 

Tôi nhận Phép Lành đầu tay của Cha Camille Millour, vị tân Linh 

Mục là bạn thân của gia đình. Đây là giây phút thật cảm động và 

là món quà tuyệt đẹp bởi vì vị tân Linh Mục biết rõ tôi. Phép 

Lành của vị tân Linh Mục theo một cách thức nào đó như được truyền thẳng cho riêng tôi. Tôi rất hân 

hạnh và vui mừng vì được chuyện vãn trao đổi một lúc với ngài. Sau đó thì tôi quz gối cúi đầu nhận Phép 

Lành đầy tay của ngài. Ngài vẫn luôn luôn là người bạn đang đứng trước mặt tôi, nhưng giờ đây ngài còn 

là hình ảnh sống động của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Thật tuyệt vời và vô cùng thánh thiêng. 

Trong bài giảng thánh lễ truyền chức, Đức Hồng Y André Vingt-Trois, Tổng Giám Mục Paris, nói với các 

tân Linh Mục như sau: 

Niềm vui thừa-tác-vụ Linh Mục của chúng ta không đến từ nấc thang xã hội, cũng không phải từ tiện 

nghi cuộc sống hay từ lợi lộc các hoạt động của chúng ta. Niềm vui đích thật của chúng ta, sự sung mãn 

niềm vui mà Đức Chúa GIÊSU KITÔ hứa ban cho chúng ta, niềm vui mà không ai có thể thỏa mãn chúng 

ta, chính là Niềm Hy Vọng mà chúng ta mang đến cho tất cả mọi người nam nữ thời đại chúng ta đang 

sống. Anh em được thánh hiến như là chứng nhân của Niềm Hy Vọng này. Cuộc sống có thể có muôn 

vàn khó khăn. Phúc Âm có thể không được tiếp nhận hay không được hiểu thấu đáo hoặc không được 

yêu mến. Con đường mà THIÊN CHÚA đề nghị cho nhân loại để đạt đến hạnh phúc thật có thể không 

được biết đến. Nhưng chúng ta không đánh mất lòng can đảm. Chúng ta không kiệt sức bất lực như 

những người không có Niềm Hy Vọng. Sự kiên trì và lòng thanh thản của chúng ta không đến từ sức lực 

riêng của chúng ta. Chúng đến từ sự Trung Tín của THIÊN CHÚA. Xin anh em đừng bao giờ nghi ngờ về 

sự Trung Tín của THIÊN CHÚA! 

 

... Bấy giờ con cái Aharon cất tiếng tung hô, thổi kèn đồng, tạo nên một âm thanh vang dội, để mời gọi 

dân tưởng nhớ Đấng Tối Cao. Tức khắc toàn dân cùng phủ phục sát đất mà thờ lạy THIÊN CHÚA của 

họ, là Đấng Toàn Năng và là THIÊN CHÚA Tối Cao. Đoàn ca viên hát bài ca ngợi, tiếng hát vang lừng, 

cung điệu du dương. Dân chúng dâng lời van xin và cầu khẩn lên THIÊN CHÚA Tối Cao là Đấng nhân 

từ, cho đến khi nghi lễ kính THIÊN CHÚA và buổi cử hành phụng tự đã hoàn thành. Bấy giờ ông Simon 



bước xuống, giơ tay trên toàn thể cộng đồng con cái 

Israel, và đọc lời chúc lành của THIÊN CHÚA. Một lần 

nữa dân chúng lại phủ phục, để đón nhận phúc lành từ 

Đấng Tối Cao. 

 

Giờ đây hãy chúc tụng THIÊN CHÚA muôn loài, Đấng đã 

làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời 

sống chúng ta nên cao quý ngay từ thưở ta còn trong 

lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của 

Người. Xin THIÊN CHÚA ban cho tâm hồn chúng ta 

niềm hoan hỷ, và cho đời sống chúng ta được hưởng phúc bình an, tại đất Israel đến muôn thưở 

muôn đời! Xin THIÊN CHÚA hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta, và giải cứu chúng ta trong những ngày 

chúng ta đang sống! (Sách Huấn Ca 50,16-24). 

 

(”PARIS NOTRE-DAME, L'Église en mission à Paris”, Journal du Diocèse de Paris, Hebdomadaire, No 1485, 

5 Juillet 2013, trang 10-12) 
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