
HẠNH PHÚC THAY AI SỐNG ĐỜI HOÀN THIỆN 

 

Ngày 8-9-2010 Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ MARIA, Thầy Gérard đã đột 

ngột trở về Nhà Cha, hưởng thọ 86 tuổi. Cuộc ra đi bất ngờ của 

Thầy gây nhiều thương tiếc và nhắc nhớ bao nỗi niềm tri ân của 

những ai được hân hạnh tiếp xúc và được Thầy yêu thương giúp đỡ, 

đặc biệt là các bạn trẻ và người nghèo ở các nước thuộc Châu Mỹ La 

Tinh. 

Thầy Gérard - tục danh Aloyse Pinsch - chào đời tại Untereisenbach 

bên nước Luxembourg (Lục-xâm-bảo). Năm 1945 anh Aloyse vào tu 

dòng Chúa Cứu Thế và nhận tên dòng là Gérard. 

(Xin giới thiệu sơ qua về nước Lục-xâm-bảo. Lục-xâm-bảo thuộc Liên 

Hiệp Âu Châu. Nước này nằm giữa ba nước Bỉ, Pháp, Đức và nói 3 

thứ tiếng: Đức, Pháp và Lục-xâm-bảo. Đây là nước rất nhỏ với diện 

tích 2.586 cây số vuông và có khoảng hơn 500 ngàn dân. Lục-xâm-

bảo là quốc gia gần như toàn tòng Công Giáo (88%) với duy nhất một 

Tổng Giáo Phận). 

Trong Thánh Lễ an táng Thầy Gérard, Cha Rall - Bề Trên Tu Viện - đã 

tóm gọn tiểu sử Thầy Gérard, tu huynh dòng Chúa Cứu Thế, như sau. 

Trong thời gian gần 60 năm trời, Thầy Gérard giữ nhiệm vụ coi nhà 

khách. Chúng ta có thể tưởng tượng Thầy đã gặp gỡ và tiếp xúc với 

không biết bao nhiêu người. Thầy lắng nghe họ bày tỏ tâm tình, ký thác các nỗi lo âu và nhất là xin Thầy 

góp lời cầu nguyện cho những hoàn cảnh đau thương. Thầy chia vui sẻ buồn và không quên khuyến 

khích từng tín hữu can đảm sống Đức Tin Công Giáo trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra Thầy có óc hài 

hước, thích kể chuyện tiếu lâm để tạo bầu khí vui tươi trong sáng. Vốn tính tình hóm hỉnh nghịch ngợm 

Thầy tạo ra không biết bao nhiêu ”cú chơi” bất ngờ khiến mọi người ngạc nhiên thích thú. 

Trọn cuộc đời Thầy Gérard dành để phục vụ. Kể từ thập niên 1970, Thầy khai mào các hoạt động bác ái 

nhằm trợ giúp các miền truyền giáo, đặc biệt là giúp dân nghèo bên nước Bolivia. Để có tiền giúp người 

nghèo, Thầy nghĩ ra nhiều cách thức kiếm tiền như tổ chức các buổi văn nghệ, bán sách báo và bán các 

tấm hình dùng làm các tấm thiệp viết thư. Với các sinh hoạt từ thiện này Thầy lao mình vào cuộc trao 

đổi tin tức qua thư từ. Thầy tạo ra một mạng lưới liên đới với các vị ân nhân. 

Nhưng vượt lên trên các sinh hoạt yêu thương nhân đạo, Thầy Gérard luôn luôn giữ đúng cương vị của 

một tu sĩ đạo đức sống trọn vẹn Đức Tin. Thầy nêu cao hình ảnh một tu huynh khiêm tốn giản dị, cho đi 

tất cả, không giữ lại bất cứ sự gì. 



Nguyện cầu THIÊN CHÚA đón rước vị tôi tớ tín trung, suốt đời kính 

mến Chúa trên hết mọi sự và đã cố gắng phục vụ Chúa qua các anh chị 

em đồng loại. 

Cô Angelina Franch, nữ thừa sai tại Lục-xâm-bảo, nói lời từ biệt Thầy 

Gérard. 

Thầy Gérard kính mến. Lần đầu tiên hân hạnh gặp Thầy, con trông 

thấy bàn tay Thầy cầm tràng chuỗi. Thầy đang lần hạt Mân Côi. Lần 

cuối cùng gặp lại Thầy, con cũng trông thấy Thầy đang đọc kinh Mân 

Côi. Nhưng tràng chuỗi Mân Côi của Thầy không phải chỉ có các Kinh 

Kính Mừng MARIA mà còn được dệt nên bởi các công việc, các sáng 

kiến, các mối liên đới và lòng quảng đại vô bờ đối với các anh chị em 

nghèo thân yêu của Thầy bên nước Brasil và Bolivia. 

Vào chính lúc này, các anh chị em nghèo ấy hiệp ý với chúng con để nói lời tri ân Thầy. Lòng Thầy yêu 

mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ Cứu Thế, yêu mến Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, con tim truyền giáo của 

Thầy, tính hài hước ngay trong đau khổ của Thầy, là trọn tài sản quí báu Thầy để lại cho chúng con. 

Chúng con biết rằng từ Trời cao Thầy tiếp tục nâng đỡ chúng con, như Thầy từng hứa với chúng con. Xin 

tạm biệt Thầy yêu dấu. Chúng con sẽ nhớ mãi cái nhìn ranh mãnh, lém lĩnh và nụ cười tràn đầy ưu ái của 

Thầy. Và trong mối tình hiệp thông của các thánh, chúng con tin chắc rằng, giờ đây Thầy sẽ hiện diện với 

chúng con hơn bao giờ hết. 

... ”Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Đức Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ 

tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người. Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa 

mà đi. Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn. Ước mong sao con 

hằng vững bước theo thánh chỉ Ngài ban. Để con không xấu hổ, khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài. 

Con thành tâm dâng lời cảm tạ vì được biết những quyết định công minh. Thánh chỉ Ngài, con xin 

tuân giữ, xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con” (Thánh Vịnh 119(118), 1-8). 

(”SPES NOSTRA - Notre Espérance”, l'Enfant-Dieu nous réunit, Octobre - Novembre - Décembre 2010, 

Missionnaire de l'Immaculée - Père Kolbe, trang 2-3) 
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