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... Toàn thể dân làng Saint-André nơi vùng sâu bên nước Zambia 

quy hướng mọi chú ý về vị tộc trưởng Chamuka. Lâm trọng bệnh, 

ông được chở khẩn cấp đến nhà thương Lusaka. Nhưng ông qua đời 

vài ngày sau đó và được an táng trọng thể nơi nghĩa trang dành 

riêng cho các tộc trưởng. 

Ông Chamuka thuộc dòng vua chúa đến từ một gia đình rất đặc biệt. 

Từ không biết bao nhiêu đời, vị tộc trưởng của toàn vùng luôn xuất 

thân từ gia đình ông và luôn mang tên Chamuka. Tộc trưởng có tòa 

nhà riêng và tòa án riêng. Nói thế không có nghĩa là ông có dinh thự 

nguy nga, nhưng đó chỉ là ngôi nhà đơn sơ, lớn hơn các nhà khác 

trong làng một chút. Ông được kính trọng không phải vì giàu sang 

nhưng là vì quyền bính, khôn ngoan và trách nhiệm. 

Ông có nhiệm vụ canh giữ nếp sống hòa điệu giữa dân làng cũng 

như canh chừng sao cho mỗi gia đình có một mảnh đất nhỏ để canh 

tác hầu có thể sinh tồn. Mỗi khi có vấn đề như trộm cắp, tranh chấp, 

mắng chửi nhau, dân làng mang đến cho vị tộc trưởng xét xử và 

phân giải. Khi đến trước mặt ông, người ta phải quz xuống và dâng 

lên ông một món quà đặc biệt. Nơi các buổi họp công cộng, ông ngồi chỗ dành riêng. Nơi bàn tiệc, ông 

thưởng thức miếng thịt ngon nhất. Tóm lại, ông điều hành tất cả và được sự kính trọng của toàn dân 

làng. 

Vào năm 2006 khi tôi đặt chân đến truyền giáo tại Zambia thì một người bạn cho tôi vài lời khuyên, hầu 

tôi hiểu rõ sứ mệnh của mình nơi vùng đất Phi Châu. Người bạn nói với tôi như thế này: 

- Đừng bao giờ quên rằng anh là vị thủ lãnh. Điều này có nghĩa là anh phải ngồi nơi ghế dành riêng, phải 

khai mạc các lễ hội, phải mở đầu bữa ăn và phải đọc diễn văn tùy theo mỗi hoàn cảnh mỗi biến cố. 

Và đúng y như vậy! Với thời gian, tôi nhận ra rằng, trong toàn xứ sở, các Linh Mục được xem như các tộc 

trưởng. 

Người dân dành cho Linh Mục những ưu tiên giống y như họ dành cho vị tộc trưởng. Thế nhưng không 

phải chỉ ở Zambia mà thôi. Ngày còn làm việc truyền giáo bên Cộng Hòa Dominicana tôi cũng từng chứng 

kiến những ưu đãi dành cho các nhân viên của Giáo Hội Công Giáo. Chẳng hạn các vị có bảng số xe riêng 

và không bao giờ bị cảnh sát thổi còi phạt ngay cả khi lái xe chạy quá tốc độ! 

Trên đây là những giá trị văn hóa và các truyền thống của các dân tộc Phi Châu và Châu Mỹ La Tinh. Tôi 

không có quyền thay đổi. Nhưng với tư cách là Linh Mục Công Giáo, tôi không bao giờ được phép quên 



rằng, bên trên các nền văn hóa đặc thù, còn có giáo huấn của Phúc 

Âm. Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ phán rằng: 

- Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ”thầy” vì anh em chỉ có một 

Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng 

gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là 

CHA trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì 

anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức KITÔ. Trong anh em, người làm 

lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ 

xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên (Matthêu 23,8-12). 

Với tư cách Linh Mục Công Giáo, chúng tôi phải theo sát mẫu gương 

của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Trên Thánh Giá, Đức Chúa GIÊSU KITÔ trở 

thành Linh Mục Thượng Phẩm vì hai lý do: 

- Tình yêu liên đới hoàn toàn của Ngài với người nghèo, người bị bỏ 

rơi và mối hiệp thông trọn vẹn với CHA Ngài. 

Trên Thánh Giá, vừa nối kết với THIÊN CHÚA CHA và với người nghèo, Đức Chúa GIÊSU KITÔ trở thành 

cầu nối hoàn hảo nhất giữa thế giới loài người và thế giới THIÊN CHÚA. 

Từ mẫu gương tối cao này, các Linh Mục ngày nay có thể rút ra hai đặc tính chính yếu. Đó là, một đàng 

dấn thân trọn vẹn để phục vụ người nghèo khổ bệnh tật bị bỏ rơi và đàng khác, đặt để hoàn toàn mạng 

sống trong bàn tay Quan Phòng của THIÊN CHÚA là CHA. Trong mỗi giây phút cuộc đời, vị Linh Mục sống 

kết hiệp mật thiết với THIÊN CHÚA. Chính Ngài là Chủ Tể muôn vật muôn loài và là Chủ Tể lịch sử nhân 

loại. Sống như thế, vị Linh Mục sẽ dễ dàng nhận ra đâu là thánh ý THIÊN CHÚA và ra công thực hiện 

thánh ý Ngài. 

Linh Mục không còn là vị lãnh đạo nhưng là người tôi tớ, liên đới với người nghèo và kết hiệp mật thiết 

với THIÊN CHÚA. 

.. Chứng từ của Cha Pierre Ruquoy dòng Khiết Tâm Đức Mẹ (Thừa Sai Scheut) người Bỉ. 
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