
TRAO HIẾN SỨC LỰC THỰC THI SỨ VỤ LINH MỤC 

 

Đầu tháng 4 năm 1999 - một thời gian ngắn trước khi đột ngột 

từ trần - Cha Marc Moerman kết thúc lá thư viết cho hiền mẫu 

cao niên và gia đình: 

- Con xin tạm biệt Mẹ và hẹn gặp Mẹ cùng gia đình một ngày 

rất gần. Vào khoảng cuối tháng 6, sau các lễ nghi cử hành bí 

tích rửa tội và rước lễ lần đầu, con sẽ bay về thăm Mẹ. Lúc 

đó, con sẽ kể nhiều chuyện hơn cho Mẹ và cả gia đình nghe. 

Lá thư hứa hẹn một cuộc gặp gỡ đầy chờ mong. Toàn thể gia 

đình chuẩn bị đón Cha Marc Moerman. Nhiều cuộc đại lễ gia 

đình dời lại cho đến ngày Cha trở về thăm quê hầu Cha có thể 

cùng mọi người dự tiệc chung vui. 

Nhưng thánh ý THIÊN CHÚA định liệu cách khác. Cha ngã bệnh 

và từ trần ngày 22-4-1999 tại Mwene Ditu, thuộc miền đông 

Kasayi, nước Congo, hưởng dương 56 tuổi. Thi hài Cha được an 

táng nơi cứ điểm truyền giáo mà Cha tận tâm phục vụ trong hơn 30 năm trời. 

Cha Marc Moerman chào đời tại Anzegem, thuộc vương quốc Bỉ, ngày 12-5-1943. Mãn trung học, Marc 

ghi tên gia nhập tập viện dòng Thừa Sai Scheut (dòng Khiết Tâm Đức Mẹ). Thụ phong Linh Mục ngày 6-8-

1967, một năm sau, tân Linh Mục được gởi sang làm việc tại cứ điểm truyền giáo Kasayi bên nước 

Congo. Và Cha ở lại đây cho đến khi từ trần. 

Cha Marc Moerman là Linh Mục Thừa Sai nhiệt thành. Cha quyết tâm chọn Congo làm quê hương thứ 

hai. Cha hết lòng yêu mến xứ sở truyền giáo nơi Cha phục vụ. Thế nhưng, Cha cũng đâm rễ sâu ở 

Anzegem, làng quê nơi Cha mở mắt chào đời và trải qua thời niên thiếu thật hạnh phúc. Nơi cứ điểm 

truyền giáo xa xôi, Cha thích gợi lại hình ảnh quê hương, kể chuyện về làng mạc, gia đình, Mẹ già và bạn 

hữu. Cha cũng nhắc đến phong trào ”Chiro” Cha gia nhập lúc còn niên thiếu và từng tham dự các buổi 

cắm trại do phong trào tổ chức .. Vào những dịp rời cứ điểm truyền giáo đi nghỉ, Cha hân hoan xách 

hành lý về quê hương thăm Mẹ già và gia đình yêu dấu. 

Làng mạc, gia đình và bạn bè giữ vai trò quan trọng trong cuộc đời thừa sai của Cha. Bởi vì, chính nhờ 

các hỗ trợ tinh thần và vật chất của gia đình và bạn hữu ở vương quốc Bỉ mà Cha thực hiện bao công 

trình truyền giáo nơi lục địa Phi châu xa xôi. 

Giống như bao Thừa Sai nhiệt huyết khác, Cha Marc Moerman thâm tín rằng: 

- Cuộc đời truyền giáo là cuộc đời đáng sống và việc rao giảng Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ góp 

phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, xứng với nhân phẩm loài người là con cái THIÊN CHÚA. 



Khi đến Congo, Cha Marc Moerman bắt đầu làm việc tại một số 

cứ điểm truyền giáo khác nhau. Sau cùng, Cha dừng lại nơi giáo 

xứ Thánh Martino ở Mwene Ditu và làm việc cho đến khi trút hơi 

thở cuối cùng. 

Chính tại giáo xứ Thánh Martino mà Cha trao hiến trọn khả năng 

truyền giáo và trọn sức lực để thực thi sứ vụ Linh Mục. Cha cảm 

thấy thật hạnh phúc phục vụ trong một xứ đạo mà giáo dân có ý 

thức dấn thân hoạt động tông đồ rất cao. Cha cũng cảm thấy hữu 

ích sống trong môi trường người dân hiểu rõ vai trò của vị Linh 

Mục. Nơi giáo xứ Thánh Martino, Cha học phương thức suy tư và 

hoạch định chương trình chung với dân bản xứ và làm việc theo 

nhịp điệu của người Phi Châu, nghĩa là, không bao giờ lật đật vội 

vàng. Trái lại, họ luôn ung dung và tận hưởng giây phút hiện tại! 

Mỗi cuộc đời vị Thừa Sai là cuộc ra đi chinh phục lòng người, để từ đó, loan báo sứ điệp Tin Mừng của 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ, sứ điệp đáp ứng khát vọng thâm sâu nhất của con người ở mọi nơi, mọi thời và 

mọi lúc. Riêng cuộc đời Cha Marc Moerman, Cha biết dung hòa hai lãnh vực vật chất và tinh thần. Một 

đàng, Cha hoạt động nâng cao mức sống của người dân, đàng khác Cha không quên đặt nặng tình liên 

đới và việc cầu nguyện. Cùng với các Linh Mục dòng Khiết Tâm Đức Mẹ và tổ chức Các Bác Sĩ Không Biên 

Giới, Cha hăng say cứu sống không biết bao nhiêu mạng người khi xảy ra cuộc giao tranh vào năm 1993. 

Hàng ngàn người tị nạn đã chạy đến trú ẩn nơi cứ điểm truyền giáo Mwene Ditu. 

Đang hăng say hoạt động như thế thì Cha Marc Moerman ngã bệnh. Chỉ vỏn vẹn vài ngày sau Cha trút 

hơi thở cuối cùng, chung quanh có các Linh Mục, Nữ Tu và những người Cha hằng tận tâm chăm sóc. 

Cha được an táng nơi vùng đất Congo Cha chọn làm quê hương và giữa đoàn chiên Cha có nhiệm vụ 

chăn dắt. 

... ”Đức Chúa GIÊSU bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bếtxaiđa trước, trong 

lúc Ngài giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Đức Chúa GIÊSU lên núi cầu nguyện. Chiều đến, 

chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Đức Chúa GIÊSU ở trên đất. Người thấy các ông 

phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến 

với các ông và Người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là 

ma, thì la lên. Lập tức, Người bảo các ông: ”Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Đức Chúa GIÊSU 

lên thuyền với các môn đệ, và gió lặng” (Máccô 6,45-51). 

(”Chronica CICM”, Juillet+Aout/1999, trang 214-215) 
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