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Ngày 28-6-2008 Cha Pierre Ruquoy - người Bỉ - dòng Thừa Sai 

Khiết Tâm Đức Mẹ mừng 25 năm thụ phong Linh Mục. Các Linh 

Mục Thừa Sai Khiết Tâm Đức Mẹ còn gọi là Các Cha Scheut. 

Scheut là ngôi làng thuộc vương quốc Bỉ nơi Hội Dòng khai sinh. 

Nhân dịp mừng Ngân Khánh, Cha Pierre Ruquoy đi lại những chặng 

đường cảm động đầy ý nghĩa nhất trong hành trình Linh Mục Thừa 

Sai. 

Trước tiên, tôi học thần học tại thủ đô Mexico, thành phố đông 

dân nhất thế giới. Tôi sống nơi khu ổ chuột không xa đền thánh 

Đức Mẹ Guadalupe bao nhiêu. Chính dân nghèo Mêhicô giúp tôi 

hiểu phải dành cho Đức Mẹ MARIA một chỗ đứng quan trọng trong 

cuộc đời mỗi người. Gần như tuần nào tôi cũng đến cầu nguyện 

trước ảnh thánh Đức Mẹ Guadalupe. Tôi thật sự ngỡ ngàng và cảm 

động khi chứng kiến Đức Tin vừa đơn sơ vừa vững mạnh của dân nghèo Mêhicô. Họ ngồi trước ảnh 

thánh hàng giờ, hàng giờ để kể lể tâm tình với Đức Mẹ. Đức Mẹ Guadalupe quả là Đức Mẹ của người 

nghèo. 

Sau khi thụ phong Linh Mục, Bề Trên gởi tôi đi truyền giáo tại Cộng Hòa Dominicana. Cộng Hòa này chia 

chung đảo Caraibi với nước Haiti, quốc gia nghèo nhất Châu Mỹ. Trong vòng nhiều năm trời, tôi hoạt 

động mục vụ tại Tamayo một xứ đạo nghèo nằm về phía Tây Nam của Cộng Hòa Dominicana. Phần đông 

dân chúng sống về nghề nông. Họ có những tổ chức thật vững chắc để tranh đấu cho một cuộc sống 

tươi sáng hơn. Với tư cách Linh Mục, tôi sát cánh với họ. Đồng hành với họ, tôi khám phá ra cái hiền-

triết của dân nghèo, lòng quảng đại và tâm tình hiếu khách của họ. Cùng thời gian này, tôi làm việc tại 

Đài Phát Thanh Công Giáo Enriquillo. Radio Enriquillo luôn đứng về phía người nghèo và là tiếng nói của 

người bị bỏ quên, bị ruồng rẫy. 

Năm 1989 tôi về thủ đô Roma học Kinh Thánh trong 3 năm. Thời gian học hỏi giúp tôi biết đặt Lời Chúa 

nơi trung tâm cuộc đời. Tôi xác tín rằng để đọc đúng Kinh Thánh cần phải hiệp thông sâu xa với dân 

nghèo, bởi vì, dân nghèo được THIÊN CHÚA chọn để thành lập Nước Công Chính và Hòa Bình. 

Năm 1991 Bề Trên sai tôi trở lại Cộng Hòa Dominicana và chỉ định tôi làm Giám Đốc Đài Phát Thanh 

Công Giáo Enriquillo. Đúng vào thời điểm này diễn ra cuộc đảo chánh đẫm máu tại Haiti do quân đội chủ 

mưu nhằm chống lại chính quyền dân chủ. Đài Phát Thanh nằm sát biên giới Haiti. Chúng tôi hỗ trợ sức 

kháng cự của người dân Haiti bằng cách cho phát tin tức bằng thổ ngữ ”Créole”. Đây là thời gian vô cùng 

cam go. Căn nhà tôi biến thành nơi tạm trú cho khoảng 10 người dân Haiti chạy trốn cuộc đàn áp nơi xứ 

sở. Chính lúc này, tôi khám ra Thánh Nhan Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong người bị bách hại vì niềm khao 

khát tự do và nền dân chủ. Tôi ý thức Thần Linh THIÊN CHÚA hiện diện trong mọi nỗ lực của người dân 

tìm kiếm thực thi nền tự do. 



Kinh nghiệm kháng chiến và tranh đấu cho quyền tự do, chọn 

đứng về phía người dân Cộng Hòa Dominicana và Haiti, giúp 

tôi thâm hiểu rằng: 

- Một trong những sứ vụ quan trọng nhất của Linh Mục là trở 

thành chiếc cầu nối giữa dân nghèo bị phân chia bởi lợi nhuận 

của các cuộc đầu tư lớn. 

Thế là, cùng với các thân hữu Dominicana và Haiti tôi thành 

lập ”Trung Tâm Cầu Nối - Centre Pont”, một tổ chức tư nhằm 

thiết lập quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc của quần đảo 

Quisqueya. 

Năm 1993 tôi bắt đầu sống trong các Bateys nghĩa là những 

làng cùng cực được thành hình trong các khu vực trồng mía 

của Cộng Hòa Dominicana. Nơi đây, các thợ chặt mía và hậu 

duệ sống chui rúc khốn khổ. Phần đông họ là người Haiti hay con cháu Haiti. Họ bị tước đoạt mọi quyền 

lợi và sống như những tên nô lệ. Tôi sống giữa lớp người nghèo này trong vòng 11 năm. Đây là những 

năm đẹp và ý nghĩa nhất trong cuộc đời Linh Mục thừa sai của tôi. Khi chia sẻ đau khổ của người bị đàn 

áp bóc lột tận xương tủy, tôi khám phá ra: 

- Con đường duy nhất để đạt hạnh phúc đích thật là sống dính chặt vào Thánh Giá. 

Càng viếng thăm các anh chị em chặt mía tôi càng trông thấy nơi họ Nhan Thánh của Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ, Đấng Chịu Đóng Đinh. 

Các anh chị em chặt mía sống cùng cực đến độ họ cảm thấy xấu hổ lê bước đến Nhà Thờ. Vì thế, tôi bắt 

đầu dâng Thánh Lễ trong các căn chòi lụp xụp của họ. Giữa cái nghèo khổ tột cùng, Mình và Máu Thánh 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ chói sáng như mặt trời đúng ngọ. Các buổi cử hành Thánh Thể này là những Thánh 

Lễ sốt sắng cô đọng nhất mà tôi dâng trong hành trình cuộc đời Linh Mục của tôi. 

Các thợ chặt mía được mua và bán đi y như những con vật do các đại công ty mía chế tạo đường .. Tôi 

cương quyết chống lại tệ nạn buôn người bằng cách tìm cho ra địa điểm mà các tay buôn người thường 

vượt qua biên giới. Rồi với hình ảnh và chứng tá đi kèm, tôi tố cáo tệ nạn buôn người trên các phương 

tiện truyền thông của Cộng Hòa Dominicana. Mỗi ngày tôi chiêm ngắm hàng giờ các nạn nhân của tệ nạn 

buôn người sát nhân này. Tôi có cảm tưởng như đang chiêm ngắm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Cùng lúc, tôi 

cố gắng nâng đỡ và xóa bỏ nỗi lo sợ luôn xâm chiếm đầu óc của các anh chị em chặt mía khốn khổ. Dĩ 

nhiên việc làm của tôi gây tức giận cho giới chủ-nhân-ông. Và một chiến dịch bôi nhọ nhằm trục xuất tôi 

ra khỏi các làng Bateys bắt đầu. 



Nơi nhà xứ, tôi thu nhận tiếp rước người nghèo đủ hạng. Họ 

là các trẻ mồ côi, các người góa bụa, các thợ chặt mía già cả 

hay đau yếu. Tôi sống dưới chân Thánh Giá. Đức Tin và niềm 

Hy Vọng của các anh chị em chặt mía khốn khổ khuyến khích 

tôi tiến bước. Nơi họ, tôi chiêm ngắm hình ảnh Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ đau khổ và hấp hối. Thật vậy, nhiều anh chị em 

chặt mía trút hơi thở cuối cùng trong nhà xứ. Chính tôi đích 

thân đảm trách việc chuẩn bị giúp họ ra đi trở về Nhà CHA 

trên Trời. 

Ngày qua ngày, cuộc bắt bớ nhắm vào bản thân tôi mỗi lúc 

một gay gắt và hiểm nguy. Thấy tình thế không ổn, Cha Bề 

Trên Tổng Quyền ra lệnh cho tôi phải tức khắc rời khỏi Cộng 

Hòa Dominicana. Trong vòng 5 ngày, tôi phải khăn gói ra đi. 

Sau vài tháng nghỉ ngơi nơi vương quốc Bỉ, quê hương yêu 

dấu của tôi, tôi đến Luân-Đôn thủ đô Anh Quốc để trau dồi 

thêm Anh Ngữ. Rồi tôi được chỉ định đi truyền giáo tại Zambia thuộc đại lục Phi Châu. 

Hiện tại tôi trông coi một giáo xứ ở Mulungushi Agro. Nơi đây tôi tiếp nhận 30 trẻ mồ côi. Nơi các trẻ mồ 

côi và người nghèo của giáo xứ mới, tôi chiêm ngắm thánh nhan Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Qua các anh chị em nghèo tôi gặp suốt trong hành trình 25 năm Linh Mục, tôi có thể long trọng tuyên bố 

rằng: 

- Đức Chúa GIÊSU KITÔ hiện diện giữa chúng ta. Ngài mang bộ mặt của tất cả các anh chị em nghèo. 

Thánh Giá của Ngài dựng lên giữa những người bị đàn áp bóc lột. Thánh Giá chính là Cây Sự Sống. Đúng 

thế. Chính nhờ Thánh Giá mà một ngày kia, xã hội loài người sẽ trở thành Đại Gia Đình. Và mọi người 

nam nữ cùng nhảy múa trước THIÊN CHÚA theo điệu trống của sự tự do và tình huynh đệ. 

... “Chúng ta có một Thượng-tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Đức GIÊSU, Con THIÊN CHÚA, nên 

chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng Đức Tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có 

thượng-tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng 

mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Khi còn sống ở đời này, Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã lớn tiếng và 

rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu mình khỏi chết, và vì lòng thành kính, Người 

đã được nhậm lời. Dầu là Con THIÊN CHÚA, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, 

và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục 

Người” (Thơ gửi tín hữu Do-thái 4,14-16/5,7-9). 

(”CHRONICA CICM”, Bulletin mensuel, 79e Année, n.2, Mars/2009, trang 47-53) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 


