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CỘNG ĐOÀN DÒNG CHÚA CỨU THẾ NÀ PHẶC 
GÓP Ý CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XVI 

VỀ SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG CHO ANH CHỊ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ 

(cách riêng tại Giáo phận Bắc Ninh) 
-------o0o------- 

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng khẳng định: “Công cuộc truyền giáo của Giáo 
hội mới chỉ bắt đầu.”1 Nếu nhìn trong bối cảnh loan báo Tin Mừng tại giáo phận Bắc Ninh, thì 
lời khẳng định trên của Thánh giáo hoàng hoàn toàn đúng. Bởi vì, theo cuốn “Dấu Ấn Đức Tin 
– Một Thời Để Nhớ”, trải qua 382 năm truyền giáo (1640 -2022), Giáo phận Bắc Ninh hiện 
nay có số lượng tín hữu chỉ chiếm 1,64 % dân số giáo phận.2 Hơn nữa, địa bàn của giáo phận 
chúng ta rất rộng, trải dài trên 11 tỉnh thành; và hiện nay giáo phận chúng ta có tới 88 giáo 
điểm truyền giáo, mà phần lớn các giáo điểm này có các các anh chị em dân tộc thiểu số sinh 
sống và theo đạo Công giáo.3 Các anh chị em dân tộc là những người nghèo, và Thánh giáo 
hoàng tuyên bố: “… những người nghèo là đối tượng ưu tiên của việc truyền giáo, và việc 
loan báo Tin Mừng cho họ đặc biệt là một dấu chỉ và bằng chứng của sứ vụ Đức Giêsu Kitô.”4 

Anh em Dòng Chúa Cứu Thế chúng con đang hiện diện và truyền giáo cho anh chị em 
người H’mông – Dao – Tày – Nùng tại tỉnh Bắc Kạn, dựa trên tình hình thực tế và kinh nghiệm, 
xin được đưa ra một số gợi ý về những hoạt động mục vụ cụ thể mang tính truyền giáo 
cho các anh chị em dân tộc theo hướng dẫn của Hội Thánh, để “sứ vụ truyền giáo là một 
thực tại toàn bộ, nhưng lại phức tạp, có thể hoàn thành bằng nhiều cách khác nhau, trong đó 
một số đường lối có tầm quan trọng đặc biệt trong hoàn cảnh Hội Thánh và thế giới hiện nay.”5  

I. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG RAO GIẢNG TIN MỪNG 
1. “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9,16) 
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21), “anh em hãy đi và 

làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,20). Lệnh 
truyền năm xưa của Chúa Giêsu với các Tông đồ vẫn là lệnh truyền với tất cả chúng ta hôm 
nay. Chúng ta được Chúa sai vào cánh đồng truyền giáo để loan báo Tin Mừng ơn cứu độ cho 
muôn người, cách riêng nơi những anh chị em dân tộc thiểu số. Nếu chúng ta càng hăng say 
rao giảng, cùng với ơn của Chúa, sẽ càng làm cho nhiều người biết Chúa, tin Chúa, theo Chúa 
và yêu Chúa như thánh Phaolô nói: “Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm 
sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng?” (Rm 
10,14). Và nếu nói theo Huấn Quyền của Hội Thánh, thì đó là bổn phận, trách nhiệm và quyền 
lợi của chúng ta: “Hội Thánh có bổn phận và quyền bất khả xâm phạm rao giảng Tin Mừng.”6  

2. Gây ý thức loan báo Tin Mừng nơi chính anh chị em dân tộc 
Tất cả mọi người đã trở thành nhiệm thể Chúa Kitô nhờ các bí tích khai tâm,7 giống như 

cành nho gắn liền với thân nho (x. Ga 15,1-8). Cũng vì toàn thể Hội Thánh là truyền giáo và 
công việc rao giảng Phúc Âm là nhiệm vụ căn bản của Dân Chúa, nên mọi người có nhiệm vụ 
phải góp phần vào.8 Anh chị em dân tộc đã trở thành chi thể của Chúa, trở thành con cái của 
Hội Thánh, anh chị em đó cũng phải có bổn phận rao truyền về Chúa cho mọi người, như Chúa 
và Hội Thánh mời gọi. 

Chúng ta có thể gây ý thức về bổn phận phải rao giảng Lời Chúa và làm chứng cho Chúa 
nơi những anh chị em dân tộc đã được Rửa tội bằng nhiều cách, như: trước thánh lễ cầu nguyện 

 
1 Đức Gioan Phaolô II, Thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Độ - Redemptoris Missio (RM), số (#) 1. 
2 Giáo phận Bắc Ninh, Dấu Ấn Đức Tin – Một Thời Để Nhớ, 2021, 7. 
3 Ibid., 19. 
4 RM, # 60. 
5 Ibid., # 41. 
6 Công Đồng Vaticanô II, Sắc lệnh về Hoạt Động Truyền Giáo - Ad Gentes (AG), # 7. 
7 Ibid., # 36. 
8 x. Ibid., # 35. 
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cho từng người biết nhiệt thành rao giảng về Chúa cho chính đồng bào của mình; hoặc trong 
bài giảng dành ra một ít phút mời gọi anh chị em làm chứng tá cho Chúa bằng chính đời sống 
thường ngày khi sống tốt, giúp đỡ và yêu thương người khác; hoặc kêu gọi mỗi người đọc 1-3 
kinh Kính Mừng mỗi ngày, với ý thức cầu xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho sứ vụ loan 
báo Tin Mừng cho chính người đồng bào mình được phát triển, và từng người biết đem Chúa 
đến cho người khác như Đức Mẹ đã đem Chúa đến cho hai mẹ con bà Elisabét (x. Lc 1,39-45). 
II. ĐÀO TẠO GIÁO DÂN THỪA SAI NGƯỜI DÂN TỘC 

1. Tầm quan trọng của giáo dân thừa sai trong sứ vụ loan báo Tin Mừng 
Giáo hội trong nhiều thập kỷ qua đã nhìn nhận tầm quan trọng của giáo dân thừa sai, khởi 

đi từ mệnh lệnh của Tin Mừng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì 
lấy gì muối nó cho mặn lại?... Chính anh em là ánh sáng cho trần gian… để họ thấy những 
công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,13-14). 
Những lời của Chúa Giêsu có lẽ phù hợp với người giáo dân hơn cả, vì họ là những người đang 
sống trong thế giới, là muối, là ánh sáng cho đời, và là những “những nắm men” đang làm cho 
thế giới dậy men Tin Mừng của Chúa Giêsu. Điều này diễn tả tính cách “trần thế” của người 
giáo dân, và tính cách này giúp phân biệt họ với những thành phần khác trong Giáo Hội – 
những người thuộc hàng giáo sĩ và tu sĩ. Công Đồng Vaticanô II khẳng định:  

Tích cách trần thế là tính cách riêng biệt và đặc thù của giáo dân... Vì ơn gọi riêng, giáo 
dân có bổn phận tìm kiếm nước Thiên Chúa hàng ngày bằng cách làm các việc trần thế 
và xếp đặt chúng theo ý Thiên Chúa. Họ sống giữa trần gian, nghĩa là giữa tất cả những 
công việc và bổn phận của trần thế, giữa những cảnh sống thường ngày trong gia đình và 
ngoài xã hội; tất cả những điều đó dệt thành cuộc sống của họ. Đó là nơi Thiên Chúa gọi 
họ, để dưới sự hướng dẫn của tinh thần Phúc Âm, như men từ bên trong, họ thánh hóa 
thế giới bằng việc thi hành những nhiệm vụ của mình.9 
Hơn nữa, Công Đồng Vaticanô II muốn phát triển mạnh mẽ hơn việc tông đồ của Dân 

Thiên Chúa, nên “chú tâm hướng về các Kitô hữu giáo dân, những người có phần riêng biệt và 
cần thiết trong sứ mệnh của Giáo Hội.”10 Ước muốn của Công Đồng dựa trên nền tảng: “Giáo 
hội được khai sinh là để làm cho nước Chúa Kitô rộng mở trên khắp hoàn cầu, hầu làm vinh 
danh Thiên Chúa: tức là làm cho mọi người tham dự vào việc chuộc tội và cứu rỗi, để rồi nhờ 
họ, toàn thể vũ trụ thực sự được qui hướng về Chúa Kitô.”11  

2. Đào tạo giáo dân thừa sai người dân tộc 
Để loan báo Tin Mừng, người giáo dân thừa sai cần được đào tạo. “Mọi hoạt động tông 

đồ chỉ có thể đạt được hiệu quả trọn vẹn khi được chuẩn bị bằng một chương trình đào tạo toàn 
diện.”12 Người giáo dân thừa sai nếu không được đào tạo kỹ lưỡng, sẽ khó có thể loan báo Tin 
Mừng cho người khác, có khi gây thiệt hại cho Giáo Hội. Tuy nhiên, việc đào tạo này phải 
thích ứng với tính cách đặc thù của người giáo dân là sống giữa đời, cũng như định hướng đời 
sống thiêng liêng phù hợp với họ.13  

Vậy chúng ta sẽ đào tạo điều gì cho anh chị em dân tộc đây?  
 Thiết nghĩ, trước hết, làm cho anh chị em hiểu được giá trị và sứ vụ của bản thân khi 

được Chúa mời gọi trở thành muối thành men cho chính anh chị em đồng bào mình ngang qua 
đời sống chứng tá của bản thân, cụ thể như việc thăm hỏi và chăm sóc người già, bệnh tật, giúp 
đỡ người nghèo... “Chính chứng từ của đời sống Kitô hữu và các việc tốt lành được thực thi 
với tinh thần siêu nhiên, có sức mạnh lôi kéo người ta đến với đức tin và đến với Thiên Chúa.”14 

 
9 Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội – Lumen Gentium (LG), # 31.  
10 Công Đồng Vaticanô II, Sắc lệnh về Tông Đồ Giáo Dân – Apostolicam Actuositatem (AA), # 1. 
Đức giáo hoàng Piô XII, trong một buổi nói chuyện với các tân hồng y, khi nhấn mạnh tầm quan trọng của 

giáo dân đã nói: “Giáo dân là những người đứng hàng ngũ tiên phong của đời sống Giáo Hội. Nhờ họ mà Giáo 
Hội trở thành nguyên lý sống động của đời sống xã hội. Vì thế họ phải ý thức rõ rệt hơn rằng mình chẳng những 
thuộc về Giáo Hội mà là chính Giáo Hội”. 

11 AA, # 2a.  
12 Ibid., # 28. 
13 Ibid., # 29. 
14 Ibid., # 6. 
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Tiếp đến, người giáo dân thừa sai cần được đào tạo về nhân bản,15 Kinh Thánh, 
giáo lý, luân lý và phương pháp truyền giáo; có tinh thần truyền giáo tập thể, cùng làm 
việc, không tranh giành ảnh hưởng, lợi ích cá nhân.  

Thời gian đào tạo dựa trên tình hình thực tế. Và khi đã đào tạo xong, cần có kế hoạch sai 
những anh chị em này vào các bản người đồng bào của mình theo kế hoạch mục vụ đã dự định, 
cũng nên xác định những anh chị em này cộng tác trên nền tảng là “tự nguyện hay có thù lao,”16 
để trả thù lao cho xứng hợp với đức công bằng và hoàn cảnh hiện tại của anh chị em.  

Tóm lại, “không có chứng nhân sẽ không có chứng từ, và không có nhà thừa sai sẽ không 
có hoạt động thừa sai.”17 Nhà thừa sai giáo dân chỉ có và được sai đi khi được tuyển chọn, đào 
tạo và sai đi cách chính thức, ngõ hầu có thể mang ơn thánh của Chúa cho người khác.  
III. XÂY DỰNG NHÀ THỜ VÀ NHÀ NGUYỆN TẠI CÁC BẢN 

“Các thừa sai, những cộng sự viên của Thiên Chúa, phải gầy dựng những cộng đoàn tín 
hữu biết sống xứng đáng với ơn phúc được Thiên Chúa kêu mời, để có thể thi hành các chức 
năng tư tế, ngôn sứ và vương đế Ngài đã trao ban. Nhờ đó cộng đoàn tín hữu trở nên dấu chỉ 
sự hiện diện của Ngài nơi trần gian.”18 Chúng ta đã có các bản người dân tộc theo đạo Công 
giáo, và như Công Đồng Vaticanô II khẳng định, các cộng đoàn tín hữu người dân tộc có thể 
trở nên dấu chỉ hiện diện của Chúa nơi trần gian, khi mà ngay chính nơi họ sống, có sự hiện 
diện của ngôi nhà thờ, hay ngôi nhà nguyện – biểu tượng cho Giáo Hội của Chúa và cũng là 
nơi Chúa hiện diện và chúc lành cho Dân Người. Và chúng ta cần xây nhà thờ hay nhà nguyện 
là để đáp ứng nhu cầu mục vụ của anh chị em dân tộc. 
IV. MỞ NHÀ NỘI TRÚ CHO CÁC EM HỌC SINH DÂN TỘC 

Các nhà thừa sai có sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ, rửa tội cho những ai có lòng 
thành và có nhiệm vụ vun trồng giáo hội địa phương.19 Cần mở nhà nội trú cho các em học 
sinh người dân tộc và đón các em xuống ở với các cha các sơ, và nên đón các em học sinh bắt 
đầu học từ lớp 6 đến hết lớp 12, vì: 

Thứ nhất, thuận lợi cho các em trong việc đi học tại trường, không phải đi xa đến trường 
hàng nhiều km và đường đồi núi rất khó đi lại, nhất là mùa mưa lũ. 

Thứ hai, các em được tham dự Thánh Lễ hàng ngày, được dậy nhân bản, giáo lý, Kinh 
Thanh kỹ hơn, được sống và sinh hoạt cùng nhau để gây dựng tính cách sống cộng đoàn, từ đó, 
các em ngày một trưởng thành hơn. 

Thứ ba, động viên các em không bỏ học giữa chừng để không chơi bời lêu lổng dẫn đến 
nguy cơ sống buông thả; nhất là để không lấy vợ chồng sớm, tránh việc tảo hôn. 

Thứ tư, khi mở được nhà nội trú, các em sẽ sống cùng nhau và sẽ giao tiếp bằng tiếng mẹ 
đẻ của mình, và như vậy mới giữ được tiếng của mình để không bị không bị mai một.20  

Thứ năm, chính việc các em học sinh này sống, học tập và sinh hoạt cùng nhau đã là một 
“cộng đoàn cơ bản,”21 “một Giáo hội địa phương thu nhỏ”. Và việc được các cha các sơ đào 
tạo, dạy dỗ, các em này tương lai có khả năng cao trở thành những giáo lý viên, “những nhà 
thừa sai giáo dân tương lai” để loan báo Tin Mừng cho chính đồng bào mình, như Đức Gioan 

 
15 Việc đào tạo nhân bản giúp các thừa sai giáo dân có được sự trưởng thành và có những đức tính cần 

thiết, các nhân đức đòi hỏi, hiểu biết người khác, giao tiếp và đối thoại. 
16 Dòng Chúa Cứu Thế, Quy Chế và Điều Lệ Ban Thừa Sai Giáo Dân của Chúa Cứu Thế Chí Thánh, phần 

Những hình thức cộng tác, mục d . 
17 RM, # 51. 
18 AG, # 15. 
19 x. AG, # 6.29. 
20 Thực tế tại Nà Phặc: các bản có con em người H’mông đã được Rửa Tội, nhiều em được gửi đi học nội 

trú ở trường ngay từ cấp I, ở và sinh hoạt với các học sinh người Kinh, các em H’mông sẽ phải giao tiếp bằng 
tiếng Kinh nên có những em bây giờ đang học lớp 8 lớp 9 nói tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp cũng có thể ổn chút, 
nhưng bảo viết những từ giao tiếp hàng ngày ra chữ H’mông, các em này không viết được (thậm chí những em 
học sinh H’mông cấp III chỉ viết được tối đa 20% những gì các em nói). Nên nếu không chú ý gìn giữ chữ viết và 
thậm chí là các từ ngữ trong giao tiếp hàng ngày, có khi 20 năm nữa sẽ không còn nghe các em giao tiếp bằng 
tiếng H’mông của chính mình nữa, nhưng là toàn bằng tiếng Kinh. 

21 RM, # 51. 
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Phaolô II nhấn mạnh: “Đến lượt những Giáo hội địa phương này dần dần trưởng thành và 
tham dự vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo hội toàn cầu.”22 

Cho nên việc mở nhà nội trú để đón các em học sinh dân tộc xuống ở cùng các cha các 
sơ để được học và đào tạo là cần thiết hơn bao giờ hết. 
V. NUÔI DƯỠNG ƠN GỌI NGƯỜI DÂN TỘC 

Khởi đầu sứ vụ hoạt động công khai, Chúa Giêsu đã nhanh chóng chọn gọi bốn môn đệ 
đầu tiên (x. Mc 1,16-20; Mt 4,18-22; Lc 5,1-11), rồi tiếp đến hình thành nhóm Mười Hai (x. 
Mc 3,13-19; Mt 10,1-4; Lc 6,12-16) để cho các ông được ở cùng Chúa, được Chúa dậy dỗ và 
huấn luyện, sau này được Chúa sai đi tiếp tục sứ vụ cứu độ của Chúa trên trần gian.  

Đức Gioan Phaolô II coi việc cổ võ ơn gọi chính là một trong những tâm điểm của 
sứ vụ truyền giáo, vì công cuộc truyền giáo cần những nhà truyền giáo hiến trọn cuộc đời 
cho sứ vụ trong các tu hội tận hiến hay các hiệp hội truyền giáo.23 Cồng Đồng Vaticanô II 
cũng mong muốn: “Ngay từ giai đoạn bắt đầu gầy dựng Giáo Hội, hãy quan tâm cổ vũ nếp 
sống tu trì, một bậc sống không những đem lại sự hỗ trợ quý báu và vô cùng cần thiết cho hoạt 
động truyền giáo nhưng còn bày tỏ và diễn đạt rõ ràng bản tính sâu xa của ơn gọi Kitô hữu qua 
việc thánh hiến mật thiết hơn cho Thiên Chúa trong Giáo Hội.”24  

Hơn nữa, ngày 10.11.1659, Bộ Loan Báo Tin Mừng ra một Huấn Thị để hướng dẫn việc 
truyền giáo, trong đó có việc đào tạo hàng giáo sĩ địa phương. “Chư huynh phải nhìn thẳng vào 
việc đưa những người địa phương xứng đáng lên chức Linh mục và Giám mục nữa, càng nhiều 
càng hay. Hãy huấn luyện họ và hãy giúp từng người tiến lên đúng lúc.”25 Đức giáo hoàng 
Phanxicô nhận định: “Nơi nào có sự sống, lòng nhiệt thành khao khát mang Đức Kitô đến 
cho kẻ khác, sẽ nảy sinh những ơn gọi đích thực.”26 

Việc quan sát và đánh giá những em học sinh dân tộc – nhất là những em đang được sống 
trong môi trường nội trú – có thể có ơn gọi tu trì để động viên, khuyến khích các em học tập, 
chia sẻ với các em về ơn gọi tu trì là một ơn gọi cao cả, Chúa dành riêng những người đó để 
sống và chu toàn thánh ý của Chúa. 

Các cha cũng có thể gửi một số em học sinh nam nữ dân tộc xuống các cộng đoàn dòng 
tu để cho các em có môi trường tiếp xúc và làm quen với đời tu, ngang qua đó, ơn gọi có thể 
nảy sinh nhiều hơn và có tính vững chắc hơn. 

VI. LÀM NHÀ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 
 Trong Thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Độ, Đức Gioan Phaolô II nói: “ Quá trình thâm nhập 

vào nền văn hóa của các dân tộc đòi hỏi nhiều thời gian: đó không chỉ là thích ứng bên ngoài, 
vì hội nhập văn hóa “có nghĩa là biến đổi thâm sâu những giá trị văn hóa chân thật bằng cách 
hội nhập vào Kitô giáo, và có nghĩa là làm cho Kitô giáo ăn rễ sâu vào trong các nền văn 
hóa khác nhau của con người.”27 Và trong Tông huấn Kitô Hữu Giáo Dân, ngài bày tỏ niềm 
mong muốn Giáo hội “ý thức đầy đủ rằng, về phương diện mục vụ, phải cấp bách dành cho 
văn hóa một sự quan tâm rất đặc biệt.”28  

Đức Phanxicô mời gọi các nhà thừa sai đừng bao giờ “thực dân hóa vùng đó về văn hóa, 
nhưng là giúp thể hiện những gì tốt đẹp nhất chất chứa ở đó.”29 Nhìn chung, các Đức giáo 
hoàng đều ưu tư và mời gọi giáo hội địa phương không đồng hóa nhưng gìn giữ những nét văn 
hóa truyền thống tốt đẹp của các sắc tộc đang được loan báo Tin Mừng. Mỗi dân tộc đều có rất 
nhiều nét đẹp trong văn hóa, có các loại sách quý giá, có các nhạc cụ trong âm nhạc, có các 
trang phục quần áo nam nữ rất đặc trưng và có các dụng cụ được sử dụng trong đời sống sinh 
hoạt thường nhật… Nếu chúng ta xây dựng ngôi nhà truyền thống mang đậm tính chất dân tộc 
của từng vùng chúng ta đang loan báo Tin Mừng, và lưu giữ những thứ quý giá trong ngôi nhà 

 
22 Ibid., # 48. 
23 x. RM, # 79. 
24 AG, # 18. 
25 Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt, Ai Lên Xứ Lạng (Hà Nội: Nxb. Tôn Giáo, 2009), 111. 
26 Đức Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng – Evangelii Gaudium (EG), # 107. 
27 RM, # 53. 
28 Đức Goan Phaolô II, Tông huấn Kitô Hữu Giáo Dân - Christifideles laici (CL), # 13. 
29 Ibid., # 28. 
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truyền thống này là chúng ta đang trân trọng và gìn giữ những nét đẹp đó cho anh chị em dân 
tộc, và điều này sẽ làm cho anh chị em dân tộc rất vui mừng, biết ơn và nghe theo chúng ta. 
VII. SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG HIỆN ĐẠI 

Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI, trong Thông điệp Spe Salvi, nói: “Sứ điệp Kitô 
giáo không chỉ ‘thông tin’ mà còn ‘tác động’; nghĩa là Tin Mừng không đơn thuần truyền thông 
những gì người ta có thể nhận biết, nhưng còn truyền thông nhằm tạo ra những thực tại và biến 
đổi cuộc sống.”30 Và trong Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền 
thông xã hội lần thứ 54 được cử hành vào Chúa nhật 24-5-2020 với “Chủ đề kể chuyện”, Đức 
Phanxicô mong muốn: “Những câu chuyện mang tính xây dựng, chứ không phải phá hoại; 
những câu chuyện giúp khám phá lại cội nguồn và sức mạnh cần thiết để cùng nhau tiến lên.” 
Nhất là trong Sắc lệnh hoạt động truyền giáo của Giáo Hội, Công đồng Vaticanô II nhấn mạnh: 
“Phải sử dụng cả những phương tiện truyền thông hiện đại để cung cấp những tin tức 
truyền giáo hay những việc liên quan đến hoạt động truyền giáo.”31  

Lời mời gọi của Công đồng Vaticanô II cũng như của các Đức giáo hoàng thật cần thiết 
trong bối cảnh thế giới hôm nay, khi mà người ta có thể xích lại gần nhau hơn, hiểu biết nhau 
hơn và hiểu biết nhiều hơn về thế giới nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại; nhất là sử 
dụng chúng để loan báo Tin Mừng.32 

VIII. GIẢI PHÓNG và PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN 
 Ngôi Lời nhập thể đã chiếu giãi ánh sáng chân thật về mầu nhiệm nhân loại và về 
thực tại trọn vẹn của ơn gọi làm người và làm Kitô hữu. Giáo Hội, với sự hiểu biết Chúa ban, 
luôn làm chứng cho sự thật rằng bất cứ ai theo Đức Kitô, con người hoàn hảo, sẽ trở nên 
người hơn. Vì thế, Giáo Hội “không chấp nhận giản lược sứ mệnh của mình duy chỉ vào 
lãnh vực tôn giáo mà không quan tâm đến những vấn đề trần thế của con người.”33 Quả 
thế, sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội cho người nghèo nhắm đến việc giải phóng và 
phát triển con người toàn diện.34  

Nhưng thực tế ngày nay cho thấy, những người nghèo nhất là những anh chị em sắc 
tộc thiểu số đang chịu cảnh “đói kém, bệnh kinh niên, mù chữ, nghèo túng, bất công trong 
các tương…”35 Hơn nữa, “nhân loại ngày nay đang sống vào một giai đoạn mới trong lịch sử 
của mình. Đó là giai đoạn chất chứa những đổi thay sâu xa và mau chóng đang dần dần lan 
rộng tới toàn thể hoàn cầu… sự biến đổi đích thực về mặt văn hóa và xã hội, sự biến đổi này 
đang lan tràn tới cả đời sống tôn giáo.”36 Đặc biệt, “trong một thế giới tiêu thụ”37 mà nơi đây 
đạo đức xã hội càng ngày càng đi xuống cách trầm trọng, “con người đang triển khai một 
việc toàn cầu hóa của sự dửng dưng,”38 đang hình thành nên một thứ “văn hóa thải loại,”39 và 
có lẽ đau đớn nhất đó là con người ngày nay đang “phủ nhận tính ưu việt của con người”40, 
nhất là những người nghèo nơi các dân tộc thiểu số. 

Chính vì thế, “các Giám Mục đã lập lại rằng Giáo Hội có bổn phận loan báo sự giải 
phóng của hàng triệu sinh linh, trong đó nhiều người là con cái Giáo Hội. Giáo Hội có bổn 
phận giúp đỡ khai sinh sự giải phóng này, phải minh chứng cho nó và làm cho nó hoàn tất. 

 
30 Đức Bênêđictô XVI, Thông điệp Đước Cứu Rỗi Trong Hy Vọng – Spe Salvi (SS), # 2. 
31 AG, # 36d. 
32 Và một điều chúng ta có thể học hỏi từ sự thành công của anh em Tin Lành trong việc sử dụng các 

phương tiện truyền thông hiện đại để rao giảng về Chúa, nhất là việc dạy giáo lý và Kinh Thánh qua đài. Chúng 
ta hoàn toàn có khả năng thu âm các Kinh, các bài giáo lý nòng cốt, hay những đoạn Kinh Thánh quan trọng vào 
thẻ nhớ, rồi gắn vào đài, sau đó phát cho anh chị em dân tộc, nhất là những người cao tuổi, những người không 
biết chữ. Những người này nếu nghe đài nhiều, có thể từ từ họ sẽ thuộc lòng các Kinh, các bài giáo lý và những 
câu Lời Chúa, từ đó họ hiểu biết về Chúa nhiều hơn và sống Đạo tốt hơn. 

33 Đức Phaolô VI, Tông huấn Loan Báo Tin Mừng - Evangelii Nuntiandi (EN), # 35. 
34 x. Đức Phaolô VI, Thông điệp Phát Triển các Dân Tộc – Populorum Progressio (PP), # 6-15. 
35 EN, # 30. 
36 Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay – Gaudium et Spes 

(GS), # 4b.  x. GS, # 54a; EG, # 52.75. 
37 EG, # 2. 
38 Ibid., # 54. 
39 Ibid., # 53. 
40 Ibid., # 56. 
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Điều đó không phải là xa lạ đối với việc Phúc Âm hóa.”41 Và sự giải phóng không thể bị giản 
lược vào chiều kích hạn hẹp của kinh tế, chính trị, xã hội hay văn hóa, nhưng nó phải nhắm 
tới con người toàn diện, trong mọi chiều kích, cho đến và gồm cả việc hướng đến tuyệt đối, 
ngay cả sự tuyệt đối của Thiên Chúa.42 

Khi đã giải phóng người nghèo khỏi những kìm kẹp của nghèo đói, chính trị, xã 
hội hay văn hóa lạc hậu thì mới có thể giúp họ phát triển một cách toàn diện, bao gồm : 
vật chất,43 tinh thần,44 và siêu việt.45 Và đây quả thực là khát vọng chân chính của người 
nghèo: “Khát vọng của con người hôm nay là có được chắc chắn của ăn, sức khỏe, việc làm 
ổn định; là có được trách nhiệm nhiều hơn, để khỏi bị áp bức, để thoát cảnh nhục nhã xâm 
phạm đến con người; là được học hành hơn. Nói tóm lại là được LÀM được BIẾT, được có 
nhiều hơn, để sống cho ra người hơn.”46 

Do đó, giải phóng và phát triển con người toàn diện, nhất là nơi những người nghèo, 
là một ơn gọi của Giáo Hội.47   

IX. CẦU NGUYỆN CHO SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG NƠI CÁC DÂN TỘC 
Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng “không có Thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). 

Lời Chúa Giêsu có nghĩa dù chúng ta có cố gắng loan báo Tin Mừng cách mấy, mà không có 
Chúa, thì mọi việc mãi mãi “chỉ là công dã tràng xe cát” (Gv 2,19). “Ví như Chúa chẳng xây 
nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 128,1). Sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội 
cho các dân tộc có thành công được như lòng Chúa mong muốn hay không, phụ thuộc 
chính yếu vào việc chúng ta có liên lỉ cầu xin Chúa soi sáng, hướng dẫn và ban ơn cho 
chúng ta hay không.  

Do đó, ước mong tất cả chúng ta “đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện” (Cv 
1,14) để lời cầu nguyện trở thành sức mạnh nội lực nuôi dưỡng toàn bộ sứ vụ loan báo Tin 
Mừng cho các dân tộc, cách riêng qua những gợi ý mục vụ cụ thể trên, “để tất cả nên một, như 
Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17,21), và “chúng ta 
tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác 
như những bộ phận của một thân thể” (Rm 12,5). 

à Tóm lại, “tự bản chất, Hội Thánh lữ hành là Hội Thánh thừa sai, vì Hội Thánh bắt 
nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha.”48 Hội 
Thánh được thừa sai hay được sai đi như Đức Giêsu đã khẳng định và cũng là một lệnh truyền: 
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh” (Ga 19,21; x. Mt 28,16 -20; Mc 16,14-
18; Lc 24,36-49). Hội Thánh được sai đi để loan báo Ơn cứu độ chứa chan nơi Đức Kitô (x. 
Tv 129,7) cho mọi loài thụ tạo. Và nếu Hội Thánh được khai sinh và sai đi trong ngày lễ Ngũ 
Tuần nhờ Chúa Thánh Thần (x. Cv 2,1-12), thì Hội Thánh cũng phải  “sống trong Thần Khí” 
(Rm 8,4.9) và “nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25) để làm cho “muôn dân trở thành môn 
đệ” (Mt 28,20).  

Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Nà Phặc, 09/06/2022. 

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria. Amen. 

 
41 EN, # 30. 
42 Ibid., # 33. 
43 Vật chất: Con người có những nhu cầu cần được thỏa mãn để sinh sống. Tình cảnh đói kém, thiếu sức 

khỏe… là những điều kiện làm cho con người không thể triển nở được. Thậm chí, khi bụng họ còn đói, nói họ đi 
lễ hay giữ Đạo tốt, quả thực không dễ. Vì thế, các Linh mục cần tìm mọi phương thế giúp đỡ người dân tộc 
nghèo đói để họ bớt nghèo khổ hơn. 

44 Tinh thần: Con người có khát vọng hiểu biết hơn, ngõ hầu “nên người hơn”. Con người có nhu cầu 
được giáo dục, không kém gì nhu cầu ăn uống. Nhờ học thức và văn hóa mà con người được tiến bộ hơn. Góc 
độ tinh thần cũng bao gồm đời sống luân lý. Một người “ích kỷ” không đếm xỉa đến tha nhân thì cũng “kém 
nhân bản”; ngược lại, con người trở nên “nhân bản” hơn khi biết tôn trọng những người khác và hợp tác vào 
công ích. Do đó, cần phải chăm lo giáo dục và đào tạo con người cho ngày một phát triển.    x. PP, # 6.21.  

45 Siêu việt: Con người có khả năng nhìn nhận những giá trị siêu việt, có khả năng vượt lên chính mình, 
vươn đến Đấng Tuyệt Đối là chính Thiên Chúa.      x. PP, # 42. 

46 EN, # 6. 
47 x. PP, # 28. 
48 AG # 2a. 
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