
LINH MỤC, TUỔI TRẺ VÀ SA MẠC SAHARA 

 

Sáng ngày 7-2-1962, một nhóm học sinh nhốn nháo nơi căn lều ở 

Tchirozérine, miền nam sa mạc Sahara, bên Niger. Trước căn lều, 

một người trẻ vận y phục Targui của người Touareg, nằm sóng soài 

trên cát, dưới đầu là vũng máu .. 

Người trẻ không ai khác là Cha Jean Ploussard, Linh Mục dòng 

Chúa Cứu Thế, người Pháp, 33 tuổi. Cha bị đứt mạch máu đầu. Cha 

đến đây chưa đầy 5 tháng: thời gian quá ngắn để có thể thực hiện 

chương trình nào đó. Dầu vậy, khi hay tin Cha qua đời, mọi người 

trong vùng đều thương tiếc Cha, đặc biệt giới trẻ. 

Trước khi cắm lều tại Tchirozérine, Cha Jean Ploussard đổi tên thành 

”Yakhia ag Rissa”, trong ngôn ngữ Touareg có nghĩa là ”Gioan Đức 

Chúa GIÊSU”. 

Jean Ploussard chào đời năm 1928 tại Lorraine (Đông Bắc Pháp). Vốn sinh trưởng nơi vùng có đồi núi 

mênh mông bát ngát, Jean rất thích cuộc sống giữa thiên nhiên và có thân hình vạm vỡ rắn chắc. Nhưng 

bên trong ẩn chứa quả tim đầy dịu ngọt và trìu mến. 

Như bao thanh niên khác, Jean cũng yêu và đính hôn với một thiếu nữ đoan trang tên Rose. Nhưng 

chàng dứt khoát từ bỏ và chọn cuộc sống tu hành trong dòng Chúa Cứu Thế. Thật ra trước đó, Jean do 

dự giữa hai lối sống tu: chiêm niệm hay hoạt động? Sau cùng, nếp sống hoạt động lôi cuốn. Dầu vậy, tinh 

thầm chiêm niệm vẫn vương vấn nên Jean tự nguyện: 

- Phải đưa vào nếp sống hoạt động một tinh thần chiêm niệm tuyệt đối! 

Thời kz Cha Jean Ploussard khoác áo dòng Chúa Cứu Thế cũng là thời kz ơn gọi Tiểu Đệ Đức Chúa GIÊSU 

nở rộ và phong trào Linh Mục Thợ lôi cuốn sự chú ý của Linh Mục trẻ. Cha Ploussard cũng ít nhiều bị lung 

lay xáo trộn. Nhưng Cha tự nhủ: 

- Không nên đứng núi này trông núi nọ! 

Nhờ thế Cha an tâm tiến bước trong ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế. 

Năm 1956, Cha Jean Ploussard được gửi đi truyền giáo bên Niger, một cộng hòa Đông Phi. Tại Niamey 

(thủ đô Niger) các Linh Mục dòng Chúa Cứu Thế vừa mở một cứ điểm truyền giáo. Cách xa Niamey 

khoảng 300 cây số, có mấy làng quê theo đạo Công Giáo nhờ sự rao giảng của một thanh niên Phi Châu: 

anh Antoine Douramane. 

Dưới thời Niger còn là thuộc địa của Pháp, Antoine đi lính và trong quân ngũ, anh học biết giáo l{ đạo 

Công Giáo. Trở về làng, anh rao giảng Đức Chúa GIÊSU KITÔ cho mọi người. Mặc dầu chưa được rửa tội, 

dân làng vẫn tụ họp để cầu nguyện .. Vì thế khi hay tin ở thủ đô Niamey có cứ điểm truyền giáo của các 



Cha dòng Chúa Cứu Thế, anh Antoine tức tốc lên đường, đi bộ ròng rã 300 cây số. Anh mời Cha Jean 

Ploussard đến rửa tội và ban các Bí Tích cho dân làng. Hai Cha con vui mừng trở về trong sự đón tiếp 

tưng bừng náo nhiệt của dân làng. Ai kể cho xiết niềm vui của đôi bên: dân làng và Cha Jean Ploussard. 

Từ đó niềm vui như ghi đậm trong con tim non trẻ của vị Linh Mục thừa sai. Cha hăng say rao giảng Tin 

Mừng và phục vụ các tín hữu: da trắng cũng như da đen. Thế nhưng, không bao lâu sau, niềm vui kéo 

theo nỗi buồn. Cha rơi vào cơn khủng hoảng. Cha nghe như có tiếng thì thầm ve vuốt: 

- Để tỏ lòng yêu mến thực sự Phi Châu, cần phải cưới một phụ nữ Phi Châu da đen làm vợ! 

Dĩ nhiên, Cha vẫn ước ao giữ ơn gọi Linh Mục, nhưng là Linh Mục có vợ như các Linh Mục Công Giáo 

theo các lễ nghi đông phương. 

Cha Jean Ploussard viết thư về Tòa Thánh xin phép chuyển sang Giáo Hội Công Giáo nghi lễ đông 

phương, hầu có thể lập gia đình với một cô gái Phi Châu. Tòa Thánh trả lời không chấp nhận đơn xin. 

Nhưng chính lá thư Cha Linh Hướng mới có sức thuyết phục Cha Jean Ploussard trở về với thực tế đời 

tu. Cha Linh Hướng nhắn nhủ: 

- Đời tu và thiên chức Linh Mục trong Giáo Hội Công Giáo luôn luôn đòi hỏi hy sinh và chấp nhận Thánh 

Giá Đức Chúa GIÊSU KITÔ! 

Từ đó Cha Jean Ploussard thoát khỏi vòng vây cám dỗ của ma quỷ. Cha vui vẻ chấp nhận độc thân để 

thuộc trọn về THIÊN CHÚA và tự do thi hành sứ vụ Linh Mục. Cha hoàn toàn hội nhập vào nếp sống của 

người dân Touareg. Cha học ngôn ngữ và ăn mặc như họ. Tại Tchirozérine, Cha đào giếng, làm vườn và 

nhất là, mở một trường học cho các trẻ em. Mỗi ngày, Cha thức dậy từ 4 giờ rưỡi sáng để nguyện gẫm 

và dâng Thánh Lễ. Cuộc sống của Cha giống y như một Tiểu đệ Đức Chúa GIÊSU, sống theo tinh thần 

Chân phước Charles de Foucauld (1858-1916)! Vào ngày vọng lễ thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU, Cha 

tự thề hứa: 

- Không bao giờ phạm một tội mất lòng Chúa! 

Và Chúa nhận lời thề hứa khi gọi Cha về với Ngài lúc cuộc đời còn thanh xuân: hưởng dương 33 tuổi. 

... ”Ai có thể tách chúng ta khỏi Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ? Phải chăng là gian truân, khốn 

khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: 'Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con 

bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh'. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng 

đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma 

vương quỷ lực, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào 

khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi Tình Yêu của THIÊN CHÚA thể hiện nơi Đức GIÊSU KITÔ; 

Chúa chúng ta” (Thư gởi tín hữu Roma 8,35-39). 

(Daniel-Ange, ”Les Témoins de l'Avenir”, Le Sarment FAYARD, 1989, trang 93-105) 
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