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Liều mất mạng sống mình, tìm kiếm chính mình

“Nầy, trên các núi có dấu chân của kẻ đem tin mừng và rao sự bình an”. (Nahm 1:15). Dòng Pallotine đã thiết lập các
cơ sở ở vùng núi tại đất nước Peru trong suốt vài thế kỷ; tuy nhiên dòng Pallottiens chỉ mất năm năm. Dẫu vậy tất
các chuyến hành trình đều được ban phước bởi Thiên Chúa cho dân của Ngài, Thiên Chúa tồn tại vĩnh cửu với thời
gian; do đó những lời trong bức thư này nhằm chỉ ra những thách thức khi tiếp tục công cuộc truyền giáo tại
những vùng đất xa xôi.  

Các vị sẽ làm gì nếu là Major Superior, nếu đức Tổng giám mục, thấm nhuộm bằng sự thánh thiện và khiêm
nhường của Chúa Giê-su,  khẩn cầu các vị để tiến hành một sứ vụ trong giáo khu của Ngài, do những con dân của
Chúa đang bị bỏ rơi mà không có bất cứ Linh mục nào dẫn dắt? Đây chính là “hạt giống mù tạc” của sứ vụ truyền
giáo tại Peru. Trước sự khiêm nhường của Tổng giám mục, tôi chứng kiến sự hiện diện của Chủ chăn tốt làng.

Những hành động, và lòng tin vào Chúa của các Ngài, đã làm tôi hạ mình và thúc đẩy,  làm mọi sự để khai mở sứ vụ. 

Bất kì sứ vụ truyền giáo nào cũng cần nhân lực, tài chính và hồng ân từ Đấng Tốt Lành.  Mỗi gia nhân hoặc thư kí sẽ
là những người đầu tiên chỉ ra chi phí liên quan tới một Tỉnh dòng hoặc Tổng cố vấn. Họ cảnh báo chúng tôi nên
thực tế và tính toán kĩ lưỡng. 

              Vậy đâu là những nguyên tắc nhằm hướng dẫn chọn ra sứ vụ nào được tổ chức? Rõ ràng là mục đích không
phải là để lấy danh tiếng  khi truyền giáo ở một quốc gia khác mà trên hết, là làm cho Dòng của chúng ta hoặc đặc
sủng của Dòng được truyền đến các nhà thờ tại địa phương đặc thù. Ngoài ra còn có những hoàn cảnh đặc thù khi
chúng tôi đang cố gắng đi đến những nơi mà có thể tiềm kiếm ơn gọi, hướng dẫn họ trong nhiệm vụ đầu tiên,  
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và đem họ đến những quốc gia của chúng tôi để duy trì sự
tồn tại của cơ cấu nhà dòng, hoặc chăm sóc các thành viên
lớn tuổi. 

Không hề hiếm thấy khi chúng ta rơi vào tình trạng cố gắng
duy trì những cơ cấu hơn là xây dựng đời sống dâng hiến.

Người ta hay nói chỉ có cá chết mới trôi theo dòng nước. Bất
cứ nỗ lực nào nhằm níu kéo hiện trạng chỉ dẫn đến sự trì trệ
mãi mãi. 

Chúng ta không nên sợ hãi khi phải bỏ đi nhiều thứ;  có
nhiều học viện tôn giáo được dự đoán là sẽ chấm hết nếu
như họ không hiểu và nhận ra được tinh thần thông qua các
ẩn ý trong một thời gian dài. Đây là ý nghĩa của trung thực tới
đặc sủng của chúng tôi - không nghi ngờ gì nữa, một công
việc của Thần Khí Chúa. “Đấng ngồi trên trời cao phán thế
này, “Ta đang làm mọi thứ nên mới!” Khi đó, Ngài nói. “Viết
xuống đi, viết xuống những từ là chân lý và sự
thật”(Revelation 21:5). 

Tôi sẽ cân nhắc ra ba động lực chính khi tiến hành một sứ vụ
truyền giáo mới:  

1. Niềm hân hoan của sự chia sẻ Tin Mừng của chúa Giê-su; 

2.  Phản hồi lại tiếng khóc than tới từ con dân chủa Chúa; 

3.  Củng cố lòng tin của học viện đặc thù để xây dựng Thân
thể Chúa Kitô. Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã tổng hợp ba động
lực chính như sau: “Lời Thiên Chúa không ngừng chỉ cho
chúng ta thấy Thiên Chúa thách thức những người tin Chúa
phải “đi ra” như thế nào. Abraham nghe tiếng gọi ra đi đến
một miền đất mới (x. St 12:1-3). Môsê nghe tiếng Chúa gọi: “Đi
đi, Ta sai ngươi” (Xh 3:10) và ông đã đưa dân tới đất hứa (x. Xh
3:17). Với Giêrêmia, Thiên Chúa nói: “Ngươi hãy đi đến với tất
cả những người mà Ta sai ngươi đến” (Gr 1:7). Vào thời chúng
ta, lệnh truyền của Chúa Giê-su: “Anh em hăy đi thu thập
môn đệ” đang vang dội trong những khung cảnh đổi thay và
đầy thách thức mới cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội
Thánh, và tất cả chúng ta được kêu gọi tham gia vào cuộc “đi
ra” truyền giáo mới này. Mỗi Ki-tô hữu và mỗi cộng đoàn phải
nhận ra con đường mà Chúa chỉ cho, nhưng tất cả chúng ta
phải vâng theo tiếng gọi của Ngài là ra đi từ vùng đất tiện
nghi của mình để đến với mọi vùng “ngoại vi” đang cần ánh
sáng Tin Mừng. (Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, n.20).  

Cuộc vượt qua của Chúa và niềm vui ơn cứu độ, cũng như
lòng trắc ẩn của Chúa Giê-su cho con dân của Ngài, làm nên
một nhà truyền giáo lỗi lạc. Những nhà truyền giáo trẻ - các
Linh mục và các Sơ đến từ Brazil và Ấn Độ - mặc cho mọi
nguy hiểm trên những con đường chật hẹp và địa hình hiểm
trở trên những cao nguyên Peru, dưới thời tiết lạnh buốt kéo
dài từ năm này sang năm khác, sinh sống tại độ cao 3400
mét, đã chỉ ra những  những phẩm chất quả cảm và lòng
nhiệt huyết suốt những năm qua. 

www.WeAreAMission.org

Sự trái ngược chính là: 

      Cuộc sống càng khó khăn khi phụng vụ
Chúa và Con dân của Ngài, niềm vui của

Phúc âm càng lớn! 
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Chúng tôi kính chào tất cả những nhà truyền giáo trên toàn thế giới. 
 

Một khía cạnh đẹp đẽ khác của sứ vụ truyền giáo để hoàn
thành thì cần đến sự cộng tác giữa các linh mục,các sơ dòng
Pallottin và cả những giáo dân từ khắp các quốc gia khác.

Giao thoa giữa nền văn hóa và hợp tác quốc tế là một trong
những vấn đề quan trọng của những học viên tôn giáo và các
nhà thờ địa phương ngày nay. Trong khi có nhiều sự cởi mở thì
vẫn còn một số người lại đặt văn hóa  và ngôn ngữ cá nhân lên
hàng đầu. Trong khi tầm quan trọng của ngôn ngữ, văn hóa và
đào tạo mục vụ thì không thể phủ nhận cho bất kì ai mạo
hiểm hợp tác liên văn hóa và quốc tế, điều đang bị mắc kẹt
với chính nền văn hóa và ngôn ngữ sẽ trả giá bởi sự rao giảng
Tin Mừng cho các con dân đang chờ đợi có thể được xem như
là một sự cản trở đến ơn goi Ki-tô Hữu  và sứ vụ của chúng ta. 

Tỉnh dòng Lòng Thương xót Chúa Giê-su là một minh chứng
của người môn đệ Chúa Giê-su. Người mà cống hiến bản thân
vì Phúc  m sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống cho người đó lẫn cho
người khác. Đây là thách thức nhưng cũng là một sự thật vẻ
vang mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta tự tìm hiểu.   

“Một người truyền giáo đích thực, người không bao giờ thôi là một môn đệ, biết rằng có
Đức Kitô cùng đi với mình, nói với mình, thở với mình, làm việc với mình. Họ cảm nhận

được Đức Giêsu sống với mình giữa công cuộc truyền giáo." 

Giáo hoàng Phan-xi-cô 
Lm. Manoel Santana SAC 

“Đẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với
Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị!” (Isaiah 52:7).  Đây là câu chuyện về Sứ mệnh của dòng thánh
Pallottine tại tỉnh Vilcashuamán, Ayacucho, Peru trong năm năm vừa qua. 

Sau khi vượt qua những cung đường hiểm trở, gồ ghề tại cao độ 3400 mét so với mặt nước biển, không
những bắt gặp cảnh hoang tàng của hai nhà thờ mà còn là những tiếng khóc thầm lặng của các con chiên,

bị bỏ rơi bởi không có sự hiện diện nào của Linh Mục. Mặc dù 89% dân số của đất nước Peru là người Công
giáo, Ngôi làng Vilcashuamán không hề có bất cứ linh mục nào để làm lễ, hoặc mang tới cho họ hi vọng của
Chúa Giê-su; để nói với các con chiên rằng từ những gánh nặng nằm sâu trong tâm, Ngài sẽ ban cho sự bình
yên. 
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Do những cung đường đồi núi hiểm trở, chúng tôi chỉ phụng vụ
cho ba cộng đoàn. Giờ đây, chúng tôi đang phụng vụ cho cả
một tỉnh dòng trải dài gần 4000 ki lô mét. Những điều đó
dường như loài người không thể làm được, nhưng với Thiên
 Chúa thì mọi sự đều có thể. (Mark 10:27).   

Những hồng ân luôn thường trực và dạt dào; rào cản ngôn ngữ
không còn là vấn đề nữa. Chúng tôi tiếp tục cử hành Thánh Lễ
tại những ngôi làng mà chưa hề có một Linh Mục, ban các Bí
tích, và tổ chức nghi lễ cho các Thánh bảo hộ của ngôi làng vào
những ngày đặc biệt. 

Bởi vì “Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm; Ngài biết
những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài.” (Daniel 2:22),

Chúa đã ban cho giáo xứ một diện mạo vốn từng bị che khuất.
Chúng tôi hiện diện tại trường học với những Thánh Lễ và trao
tặng những lớp học như là một sự chuẩn bị cho các Bí Tích và
đào tạo. Chúng tôi còn bắt đầu một dự án cho giới trẻ với tên
gọi “St. Vincent Pallotti”, nơi mà thông qua việc giáo dục và hoạt
động thể thao, họ đến đây để gặp Chúa, biết về Giáo Hội, và trở
thành những con người lương thiện trong tương lai. 

Các Sơ Pallottine - Các Sơ Môn đệ Thánh Tâm Chúa Giêsu Ấn
Độ, phụng vụ tại Casa Hogar Juan Pablo II; một ngôi nhà dành
cho những đứa trẻ bị bỏ rơi bởi cha mẹ hoặc phải chịu đựng
nhiều sự lạm dụng khác nhau. Đó thật sự là một thành quả của
lòng từ bi. 

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn Chúa, rằng, chúng tôi đã có
một ơn gọi trẻ, anh ấy đã bắt đầu vào chương trình đào tạo của
chúng tôi tại Brazil năm 2017. Anh ấy vẫn tiếp tục hiện điện tại
Brazil.   

Chúng tôi nghiêm mình trước những gì Chúa đã làm, và tất cả
những gì Ngài đang làm. Chúng tôi cảm ơn tất cả những người
đã cầu nguyện và giúp đỡ cho sứ mệnh này, đặc biệt là Tỉnh
dòng Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Phaolô, các sơ Môn đệ Thánh tâm
Chúa Giêsu. Cầu mong cho Chúa ban ơn cho các vị qua sự
chuyện cầu của người sáng lập dòng chúng tôi, Thánh Vincent
Pallotti. 

Giáo hoàng Phan-xi-cô

"Một chút lòng
thương xót 

làm cho thế giới 
ít lạnh hơn và nhiều

hơn nữa. "


