
Ấn Độ, Đức Giám mục Muricken muốn giã từ                                   
đời mục vụ để sống đời đan tu 

Đức Cha Jacob Muricken, người đã được thế giới biết đến, khi hiến thận cho một người 

Ấn giáo, đang chờ đợi Tòa Thánh chấp thuận đơn từ chức giám mục để sống đời đan tu 

chiêm niệm cầu nguyện và ẩn tu.                                                                                                                

(Bài của tác giả: Anto Akkara – chuyển dịch Thanh Quảng sdb) 

 

 

 

Đức cha Muricken phát kẹo cho trẻ em               

tại một trường tiểu học Công giáo                           

ở Barakhama tiểu bang Kadhamal                     
nhân dịp thăm viếng vào tháng 3/2019  

(Anto Akkara). 

 

Kerala, Ấn Độ - Một giám mục ở độ tuổi trung tuần, mà thế giới biết đến vào năm 2016 

khi ngài hiến thận cho một người Ấn giáo.  Giờ đây ngài muốn từ nhiệm việc mục vụ để 

lui vào nếp sống đan tu của một ẩn sĩ. 

Đức cha phụ tá Jacob Muricken thuộc Giáo phận Palai ở bang Kerala miền nam Ấn Độ 

nói với tờ Register trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 2 tháng Sáu. 

  
 

Đức cha Muricken 56 tuổi cho biết vào tháng 6 năm 2017, ngài có một viễn kiến khiến 

ngài trăn trở, cầu nguyện liên nỉ để khám phá ra tiếng gọi thầm kín, trước khi ngài viết 

thư cho Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Syro Malabar (SMCC) vào tháng 7 
năm 2018, xin từ nhiệm trách vụ của Giám mục phụ tá tại Giáo phận Palai. 



Đức cha Muricken nói: Vì chính Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Syro Malabar 

(SMCC) đã chọn cho ngài làm giám mục, nên Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo 

Syro Malabar (SMCC) cần được chấp thuận yêu cầu của tôi trước khi tôi đề đạt lên Tòa 

thánh Vatican. Đức Hồng y Tổng Giám mục Hồng y George Alencherry Chủ tịch Hội đồng 

Giám mục của Giáo hội Công giáo Syro Malabar (SMCC) đã xin tôi ‘chờ đợi và cầu 

nguyện’. 

Kể từ năm 2012, Đức cha Muricken giữ chức giám mục phụ tá của Giáo phận Palai, thuộc 

thẩm quyền Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Syro Malabar (SMCC) có trụ sở tại 

Kerala. Giáo hội này theo nghi thức phụng vụ riêng từ thời Thánh Toma Tông đồ, và 
thông hiệp với Giáo hội Roma.  

Đức Cha Muricken nói: Đời cầu nguyện và đan tu không thể thiếu trong đời sống của 

Giáo hội. Tôi được mời gọi giã từ thế giới ôn ào vật chất này để sống đời cầu nguyện đan 

tu, cầu nguyện cho Giáo hội. Đó là một việc cần thiết giúp Giáo hội phát triển và loàn 
truyền Tin mừng... 

 Được tách ra 

Đời đan tu còn được coi là một cái neo, mà Giáo luật có đề cập đến! Đức cha Muricken 

nói: các thánh Giáo phụ ẩn tu như thánh Antôn thành Anchorite (251-356), thánh 

Giêrôm (347-420) và thánh Bruno (1030-1101), là những người sáng lập đời đan tu ẩn 

dật... 

 Theo Giáo luật thì ngoài đời sống thánh hiến tu trì, trong Giáo hội còn có một cuộc sống 

đan tu dành cho các Kitô hữu muốn hiến dâng cả cuộc đời để chuyên chăm cầu nguyện, 

ca ngợi Thiên Chúa và cứu rỗi thế giới qua đời đan tu ẩn dật, thinh lặng cầu nguyện và 

hy sinh hãm mình đền tội (603). 

Tin mừng thánh Mathêu 9: 38-39 Chúa Giêsu phán: “Mùa gặp thì bao la, nhưng thợ gặt 

thì ít. Hãy xin Thiên Chúa, chủ ruộng sai thợ gặt tới thu hoạch ruộng lúa của mình." Đức 

cha Muricken nói Giáo hội cần những lời “cầu nguyện thầm lặng” như một phần công 

việc trong sứ mệnh của Giáo hội. 

Ngay cả trong thời đại chúng ta, Giáo hội cần có những người cầu nguyện và những 

người xông pha truyền giáo... Như xưa, các thánh giáo phụ ẩn tu trong sa mạc đã góp 

phần mình cho sự phát triển của Giáo hội thời trung cổ... 

Tuy nhiên, Đức cha Muricken lưu ý rằng Giáo hội toàn cầu hiện nay đang bị quá nhiều 

sức ép, công việc mục vụ và xã hội quá bận rộn, nên vai trò cầu nguyện của đời đan tu là 

rất cần thiết cho sứ mệnh của Giáo hội. 

Ngài nói: Giáo hội cần nhiều người dấn thân vào nếp sống đan tu, chiêm niệm và cầu 

nguyện, hy sinh hãm mình. 

Tin tức về việc Đức cha Muricken xin phép giáo quyền để bước vào cuộc sống đan tu đã 

lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội ở Kerala, nơi đang phát sinh ra nhiều 

bình phẩm đa chiều trước quyết định ít có hay chưa từng xảy ra trong lịch sử Giáo hội ở 

Kerala. Nhưng Đức cha Muricken không quan tâm đến những lời bình phẩm trước quyết 

định của Đức cha. 



Ngài nói: Lời yêu cầu của tôi là một quyết định cá nhân, không bị áp lực bởi bất cứ điều 

gì! Một số giáo dân không chấp nhận điều này, đang cố gắng nói lên quan điểm của họ và 
thuyết phục Đức cha bỏ ý định đó!  

Đức Giám mục Kallarangatt nói với tờ Register ngày 3 tháng Sáu rằng: Ngài không phải 

là người có đủ thẩm quyền để trả lời về quyết định của Đức cha Muricken!  

Lòng thương xót đơn giản 

Đức Cha Muricken đã được biết đến qua lối sống đơn sơ và khắc khổ của ngài. Đức cha 

Muricken cho biết ngài được cảm hứng hiến thận cho một thanh niên Ấn giáo 30 tuổi tên 

là Sooraj Sudhakaran, người đã bị hư cả hai trái thận!  Sự hiến thận của Đức Cha như 

một hành vi của lòng xót thương trong Năm thánh của Lòng thương xót 2017, khi Đức 
cha nghe cha Davis Chiramel của Tổng giáo phận Thrissur kêu gọi ở trung tâm Kerala. 

Sau khi cha Chiramel nhận được tin Đức cha sẵn sàng hiến thận cho một giáo dân Ấn 

giáo vào năm 2008, cha đã thành lập Hiệp hội hiến thận Ấn Độ, khích lệ việc hiến thận 
hầu cứu giúp những người đang bị bệnh này. 

 
Hành vi hiến thận của Đức cha là một 

hành vi của Lòng Thương Xót  

 

 
 

Đức cha Muricken hiến thận cho một người 
Ấn giáo trong bệnh viện sau cơn giải phẫu 

 

Sự quan tâm của Đức cha Muricken, cũng đã đến với những người khác trong cộng đồng 
Kitô giáo ở Ấn Độ. Sau khi nhà văn này trình bày về sự kiện Kandhamal cho Thượng hội 
đồng SMCC vào tháng 1 năm 2019, ông được mời tháp tùng với Đức cha Muricken trong 
một chuyến hành hương đến Kandhamal hai tháng sau đó. Trong chuyến đi hai ngày này 
vào tháng 3 năm 2019, Đức cha Muricken đã thể hiện mối quan tâm mục vụ phi thường 
của ngài đối với các Kitô hữu bị bách hại trong khu vực này. Bên cạnh việc phát cho tiền 
cho những người nghèo khổ, góa phụ của các liệt sĩ, Đức cha còn đòi ra chợ để mua kẹo 
phân phát  cho trẻ em bất cứ nơi nào ngài đi tới: từ làng xóm tới chốn rừng rậm xa xôi. 
 

Nhìn tấm ảnh của vị giám mục gầy gò đứng trên đống gạch đổ nát của một ngôi nhà - bị 

phá hủy trong các cuộc đàn áp mà chưa được sửa chữa sau cả một thập kỷ - nhắc nhở 

thế giới về hoàn cảnh đau khổ của các Kitô hữu. 



 

 

 
 Một đời cầu nguyện 

Theo Đức cha Muricken, chuyến đi đến Kandhamal đã giúp ngài cảm nghiệm rõ hơn về 
ơn gọi sống cuộc sống nhiệm nhặt!... 
 

Chuyến viếng thăm đó củng cố ước muốn của tôi sống đời cầu nguyện và ẩn tu vì lợi ích 

của Giáo hội, Đức cha quyết định thành lập một tu viện cho riêng mình trong một vùng 

đồi núi xa xôi, bên ngoài giáo phận Palai; khi ngài được sự chấp thuận cho phép của Đức 

Hồng Y Alencherry. 

Theo Đức cha Muricken, tu viện sẽ được cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản cho cuộc 

sống đan tu và của kẻ ăn chay cầu nguyện... 

Thiên Chúa sẽ sắp xếp cho tôi một cuộc sống cầu nguyện khắc khổ. Tôi sẽ tự nấu ăn và sẽ 
không có công việc gì cần để tiếp xúc với dân chúng! 

(Theo tác giả Anto Akkara của tờ Register, trụ sở tại Bangalore, Ấn Độ). 

 


