
TRỞ VỀ NHÀ CHA TRÊN TRỜI 

 

- Anh em không biết rằng tôi phải trở về Nhà Cha tôi sao? 

Đó là câu Cha Louis Ceyssens thường lập đi lập lại với anh em cùng 

dòng, đặc biệt trong thời gian cuối đời. Mãi cho đến ngày 1-5-

2001, Cha êm ái trút hơi thở cuối cùng hưởng thọ 67 tuổi. Cha 

thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ (dòng các Cha Thừa Sai Scheut) và 

từng là Linh Mục Thừa Sai tại Cộng Hòa Congo, Phi Châu, trong 

vòng 27 năm. 

Trở Về Nhà Cha là ý tưởng nòng cốt làm nền tảng và hướng dẫn 

suốt cuộc đời Cha Louis Ceyssens. 

Louis Ceyssens chào đời ngày 9-12-1934 tại Helchteren, vương 

quốc Bỉ. Cậu bé Louis sinh ra và lớn lên trong khung cảnh đồng quê, 

cạnh ”máy xay gió”. Louis trải qua thời thơ ấu và niên thiếu giống 

như bao bạn trẻ khác. Chỉ có điều đáng nói, cái chết đột ngột của thân phụ nơi chiến trường, một thời 

ngắn trước khi thế chiến thứ hai 1939-1945 kết thúc, đã ghi vết thương sâu đậm nơi lòng cậu bé 11 tuổi. 

Từ đây, mẹ cậu phải một mình đứng ra trông coi cái ”máy xay gió”, bao lâu 6 đứa con dại chưa đến tuổi 

trưởng thành. 

Sau khi mãn bậc trung học tại tiểu chủng viện Sint-Truiden, vì muốn trở thành Linh Mục thừa sai, Louis 

xin gia nhập dòng Các Cha Scheut (Khiết Tâm Đức Mẹ). Thầy Louis tuyên khấn lần đầu ngày 8-9-1954. 5 

năm sau, thầy thụ phong Linh Mục và được gởi đi truyền giáo tại Cộng Hòa Congo. Đó là năm 1960. 

Cha Louis Ceyssens khởi đầu công việc mục vụ tại thành phố Kananga. Trong vòng 27 năm hoạt động tại 

Congo, Cha sống và làm việc tại nhiều giáo xứ trong thành phố. Lãnh vực tông đồ của Cha dành ưu tiên 

cho giới thanh thiếu niên. Cha soạn các sách giáo lý cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Các sách giáo lý trở 

thành kim chỉ nam quí báu cho các nhóm giáo lý viên. Nhiều ơn gọi Linh Mục và tu dòng xuất phát từ các 

bạn trẻ và giáo lý viên này. 

Ngoài ưu tiên mục vụ dành cho giới trẻ, Cha Louis còn chu đáo chăm sóc các cộng đoàn cơ bản rải rác 

trong nhiều giáo xứ. 

Cha Louis là chủ chăn nhân hậu, nhà thừa sai trung tín và là bạn tốt cho tất cả mọi người. Cha là người 

thợ nhiệt thành trong cánh đồng truyền giáo với những ước vọng và xác tín sâu xa. 

Đang hăng say hoạt động tông đồ Cha Louis Ceyssens bỗng bị chứng ung thư máu quật ngã. Cha đành từ 

giã tất cả và trở về vương quốc Bỉ để chữa trị. 

Trong vòng 14 năm trời, chứng bệnh tiêu diệt từ từ các nguồn năng lượng trong cơ thể Cha. Nhưng 

không vì thế mà Cha buông tay đầu hàng chịu bệnh. Cha vẫn tiếp tục dấn thân trong công tác mục vụ. 



Ban đầu Cha làm Cha Sở họ đạo BrassChaat, Béthanie. Rồi Cha giữ 

nhiệm vụ giám đốc và linh hoạt các sinh viên dòng Scheut tại 

Visserstraat ở thành phố Louvain. Chưa hết, Cha chấp nhận làm bề trên 

một cộng đoàn của dòng Khiết Tâm Đức Mẹ ở Vlamingenstraat, cũng 

tại thành phố Louvain. 

Trong thời gian này, Cha luôn sẵn sàng thay thế một chỗ trống nào đó 

cho một anh em vắng mặt. Cha cũng điều hoạt cộng đoàn Phi Châu nói 

tiếng Pháp và thích nghiên cứu ảnh thánh vẽ trên gỗ cũng như tham dự 

các buổi cử hành phụng vụ của Chính Thống giáo. Đối với Cha Louis, 

cuộc sống đúng thực là một kho tàng và là một hồng ân. 

Thế nhưng, chứng ung thư máu đã tiến đến giai đoạn hiểm nghèo. Cha 

Louis bị suy nhược hoàn toàn. Cha dọn phòng, ngưng hết mọi hoạt 

động mục vụ. Cha chào mọi người và chuyển về sống nơi cộng đoàn ở Kessel-Lo. Với ý thức rõ ràng về 

tình trạng sức khoẻ nghiêm trọng, Cha từ biệt người thân, bạn bè và anh em cùng dòng. Cha thanh toán 

mọi vấn đề, kể cả chuyện viết đôi hàng tóm gọn tiểu sử cuộc đời Cha. 

Cha bình thản nói đến cái chết, đến sự sống sau cái chết, mặc dầu chưa rõ nó sẽ diễn ra như thế nào. 

Đau khổ và cái chết, các mầu nhiệm về sự sống, dần dần phát triển trong cuộc sống mới. Cha Louis 

Ceyssens đã thực sự trở về Nhà Cha. 

... ”Trước mặt THIÊN CHÚA và Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ 

xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc 

thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn 

nại và chủ tâm dạy dỗ. Hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người 

loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh. Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ 

tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. 

Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính” (Timôthê 4,1-8). 

(”Chronica CICM” n.6, 7+8/2001, trang 207-208) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


