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Linh Mục Stan Rougier, người Pháp, 77 tuổi. 

Đối với Cha, cuộc sống con người nơi dương 

thế là cuộc thực-tập thao-luyện trường kỳ về 

TÌNH YÊU. TÌNH YÊU được Đức Tin Công Giáo 

hướng dẫn và soi sáng. Cha nói. 

Sự kiện tôi là con thứ năm trong gia đình Công 

Giáo có 6 người con khiến tôi có nhiều kinh 

nghiệm trong giao tế với tha nhân. Tôi còn thêm 

cơ-may gia nhập Phong Trào Hướng Đạo Công 

Giáo ngay từ lúc lên 8 tuổi. Phong Trào Hướng 

Đạo cống hiến cho tôi một nền văn hóa gặp gỡ 

và đòi hỏi một phẩm chất cao trong liên hệ với 

người khác. Đúng thế! Châm ngôn của các sói-con hướng-đạo-sinh: 

- Mỗi ngày đều tìm dịp làm vui lòng một người nào đó! 

Châm ngôn quả là kim-chỉ-nam hữu dụng trong cuộc sống nơi xã hội loài người. Chưa hết. Tôi còn may 

mắn sinh ra và lớn lên nơi vùng có núi rừng trùng-trùng điệp-điệp. Gia đình tôi sống tại Clermont-

Ferrand ở Auvergne vùng đất xưa kia là núi lửa. Trong tuổi thơ vàng ngọc ấy, chúng tôi từng mang ba-lô 

đi bộ suốt chặng đường dài đến 40 cây số! Thật tuyệt vời! Các cuộc du ngoạn là trường học dạy cho tôi 

về niềm vui, tình bằng hữu và sự hỗ tương. Tôi học biết thế nào là can đảm, kiên trì và sáng tạo. 

Giữa lòng Phong Trào Hướng Đạo Công Giáo chúng tôi tiếp thu những linh hứng thiêng liêng vô cùng cao 

đẹp. Thật tuyệt vời! Tôi không thể mơ ước một tuổi thơ nào tuyệt vời hơn thế nữa. Tuổi trẻ được thao-

luyện và bơi-lội trong môi trường Hướng Đạo đã dạy cho tôi sớm ý thức về trách nhiệm và khám phá ra 

THIÊN CHÚA của thám hiểm, tự do và tràn đầy hứng khởi! 

Nhưng ảnh hưởng quyết liệt nhất là cơ hội tôi được hồng phúc gặp gỡ và quen biết hai vị Linh Mục Công 

Giáo có tầm cỡ ngoại thường. Đó là Cha Victor Bogros và Cha Philippe Maillard. Các ngài mặc khải cho 

tôi thấy Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong khuôn mặt trìu mến, dấu ái và khích lệ con người phải dấn thân. 

Ngoài ra con đường thiêng liêng của tôi được đào sâu nhờ việc đọc các tác phẩm của vị phi công kiêm 

văn sĩ Công Giáo: ông Antoine de Saint-Exubéry (1900-1944). 

Tuy nhiên, thời xuân trẻ, tôi từng chao-đảo với một mối tình. Chao-đảo trong nghĩa tích cực. Tôi xin giải 

thích. Tôi yêu một thiếu nữ tên Sarah. Sarah mang nơi nàng những gợi hứng thiêng liêng. Tình yêu giữa 

chúng tôi đưa tôi vào một kinh nghiệm thần-bí khá ngoại thường. Chúng tôi đạt đến mức độ đối thoại và 

cảm thông thật sâu sắc. Chúng tôi cùng hưởng nếm một niềm vui tuyệt đối. Chính nhờ nàng mà tôi đi 

đến quyết định trở thành Linh Mục. Bởi vì, Sarah đưa tôi đến gần THIÊN CHÚA bằng một cuộc sống 

hướng nội. 



Tôi lưỡng lự thật lâu giữa hai chọn lựa: hôn nhân và tu trì. Đó là 

thời gian tôi bị chao-đảo không ít! Sau cùng, vào năm 1960 - 28 

tuổi - tôi quyết định chọn con đường tận hiến. Lý do là vì tôi muốn 

trở thành Linh Mục để có thể ban bí tích Hòa Giải, trao ơn tha thứ 

của THIÊN CHÚA cho con người. Lúc ấy tôi cảm nghiệm sâu xa 

rằng thế giới ngày nay thiếu vắng Tình Yêu THIÊN CHÚA cách kinh 

khủng! Và tôi, tôi nồng nhiệt ao ước giúp con người giao hòa với 

chính mình, với tha nhân và với THIÊN CHÚA. Dĩ nhiên, chuyện 

tuyệt giao với Sarah gần như là ”bất-nhân” khiến cho com tim của 

cả hai chúng tôi phải rướm máu. Nhưng chúng tôi đã vượt qua 

được. Và chiến thắng này nhắc nhở tôi phải sống ơn gọi Linh Mục 

thật nghiêm chỉnh. 

Tôi ý thức sâu xa rằng Linh Mục có nhiệm vụ chiến đấu và đánh bại sự dữ sự ác từ chính gốc rễ của nó, 

bằng cách chứng minh cho con người thấy rằng: 

- THIÊN CHÚA chờ đợi để ban ơn THA THỨ cho từng người. 

Đúng thế, tôi ước ao lập lại với mỗi người Lời THIÊN CHÚA phán qua miệng tiên tri Isaia rằng: 

- Trước mắt Cha, con thật quý giá và Cha, Cha trân trọng mến thương con (43,4). 

Tôi có thể giải thích thêm rằng: ”Bạn đang nghi ngờ, bạn đang tìm kiếm, bạn đang khổ sở bất hạnh, bạn 

không cảm thấy thoải mái, xin bạn nhớ cho rằng có một Đấng đang hiện diện. Ngài muốn nói với bạn và 

giải thích cho bạn biết bạn là ai và Ngài sẽ cho bạn sống lại. Dọc dài cuộc sống mỗi người, THIÊN CHÚA 

luôn luôn cống hiến cho chúng ta Tình Yêu của Ngài. Dầu chúng ta lầm lỡ cách nào đi nữa, cũng đừng 

bao giờ chán nản thất vọng. Bởi vì, chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ yêu thương loài người đến độ Ngài hiến 

dâng mạng sống và chết trên Thánh Giá vì chúng ta”.  

Riêng cá nhân tôi, trong vòng 45 năm hoạt động mục vụ cạnh giới trẻ, với tư cách Linh Mục Tuyên Úy, 

niềm vui lớn lao nhất của tôi là giúp một người nào đó tìm lại chính mình và nhất là, gặp gỡ được THIÊN 

CHÚA là Tình Yêu. 

... ”Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Chúa GIÊSU KITÔ nhờ được chết như Người đã chết, thì 

chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng: 

con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thánh giá với Đức Chúa KITÔ, như vậy, con người do 

tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết, thì 

thoát khỏi quyền của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Chúa KITÔ, chúng ta cũng sẽ cùng 

sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với 

Người. Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho THIÊN 

CHÚA. Anh chị em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho THIÊN 

CHÚA, trong Đức Chúa GIÊSU KITÔ” (Thư gửi tín hữu Roma 6,5-11).                                                                     

(”PRIER”, l'aventure spirituelle, n.298, Janvier-Février/2008, trang 6-9) Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


