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Trong việc theo đuổi đời sống với tinh thần Phúc  m ở các
vùng ngoại vi, tôi đã đến thăm Hội Truyền giáo của Pháp tại
Hồng Kông và Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 26 tháng 6
năm 2018. Một phần của Tình dòng Lòng Chúa Thương Xót,
sự hiện diện của chúng tôi ở những quốc gia này mới chỉ
được ba năm. 

Ở Hồng Kông, Cha Remy Kurowski giúp đỡ mục vụ cho
cộng đồng người nói tiếng Pháp. 

Tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn - Việt Nam, Cha Adam
Galaska là linh mục đầu tiên của Tu Hội Tông Đồ Công Giáo
có mặt ở đây, nếu ý Thiên Chúa muốn - họ có thể trở thành
những viên đá mà Tu hội Pallottine đang xây dựng. 

CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN VIẾNG THĂM HỒNG KÔNG VÀ VIỆT NAM
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Những thách đố mà những nhà truyền giáo của chúng tôi phải
chịu không ít; đó là những khoảnh khắc cô đơn, thiếu nhân sự
hay thiếu nguồn tài chính. Tuy nhiên, những con người này -
trong sự tiến triển sứ mệnh của Thiên Chúa - đã chứng tỏ rằng
một nghịch lý: nhu cầu của cuộc sống ngày càng trở nên khó
khăn hơn trong việc phụng sự Thiên Chúa và dân của Ngài, thì
niềm vui Tin Mừng ngày càng lớn hơn! 

Công việc truyền giáo là một sự hiện thân; là một tác phẩm
của tình yêu vô hạn và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nó có
nghĩa là gặp gỡ mọi người; thỏa thích niềm vui của họ, chịu
đựng nỗi buồn của họ, và dâng hiến cho họ những gì Thiên
Chúa đã hứa tặng ban: hy vọng, tình yêu và đời sống Tin
Mừng. 

Tôi đã đi quanh thành phố Sài Gòn trên một chiếc máy cùng
với cha Adam, thay vì một chiếc ô tô rộng rãi và tốn kém. Trên
đường đi, chúng tôi đã thấy những chiếc xe máy khác chở hai
hoặc ba người, cùng với hàng hóa của họ. 

Xây dựng một sứ vụ từ nền tảng của nó liên quan đến nhiều
sự hy sinh can đảm. Trong những sứ mạng, chúng tôi hiểu
rằng ý nghĩa của việc đi ra khỏi khu vực an nhàn của chúng tôi
là gì. 

Trong những tình huống như vậy, chúng tôi nhận thức rằng có
bao nhiêu thời gian, năng lực và tiền bạc mà chúng tôi chi cho
các vấn đề hành chính và tổ chức. Nhưng đó là nhiệm vụ mà
chúng ta đối phó với cuộc sống con người bằng thịt và máu,
thay vì mô tả nó trong một tài liệu. 

Như chính Chúa Giêsu “Ngài đã đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin
Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ,
vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn...” (Mt 9, 35-36) 

Và khi Ngài thấy họ đói, Ngài đã làm một phép lạ hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá cho 5.000 người ăn, và còn dư lại
mười hai giỏ đầy (Ga 6). 

Đây là công việc truyền giáo. Đây là niềm vui của sứ mạng truyền giáo. Trong việc phục vụ dân Chúa với sức mạnh
của tình yêu thương của Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta gấp trăm lần. 
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Trước khi kết thúc, tôi muốn đặt ra hai vấn đề mà có
lẽ nhiều Tôn giáo phải đối mặt ngày hôm nay. 

Thứ nhất, hai sự hiện diện của các nhà truyền giáo
này được thành lập bởi một trong những đối tượng
của chúng tôi với rất ít thành viên, đặc biệt là các
thành viên trẻ. Khi nhận được yêu cầu về Việt Nam,
hai linh mục trẻ tuổi nhất đã chọn rời khỏi bờ biển
xa xôi này, để lại phía sau họ là những linh mục cao
niên. Đương nhiên, nó gây phiền nhiễu cho một số
người. 

Trong số hai linh mục này, một người sau đó rời
nhiệm vụ và trở về châu  u, để người bạn đồng
hành của mình một mình với hai ứng sinh. Tình
trạng này chỉ làm tăng cảm giác không an toàn đối
với sứ mạng tương lai: liệu có đáng để chấp nhận
những rủi ro như vậy, hay tốt hơn cho những người
trẻ này tìm một giáo xứ ở quê nhà và làm việc ở đó
một cách yên bình? 

Vấn đề thứ hai là: liệu chúng ta có nên tìm kiếm các
ơn gọi bản địa? Sẽ tốt hơn nếu tiếp tục giúp đỡ
mục vụ cho Giáo hội bản địa? Hay là chúng ta có
nên cố gắng để tìm ra những ơn gọi trẻ và đào tạo
họ, đầu tư quá sức lực, thời gian và tiền bạc? 

Vấn đề thứ hai là: liệu chúng ta có nên tìm kiếm các ơn gọi bản địa? Sẽ tốt hơn nếu tiếp tục
giúp đỡ mục vụ cho Giáo hội bản địa? Hay là chúng ta có nên cố gắng để tìm ra những ơn gọi
trẻ và đào tạo họ, đầu tư quá sức lực, thời gian và tiền bạc? 

Để trả lời câu hỏi đầu tiên, câu trả lời của tôi là rất rõ ràng: lịch sử của mỗi nỗ lực truyền giáo -
kể cả những tông đồ đầu tiên của Chúa Giêsu cho thấy rằng công việc của Thiên Chúa không
thể được thực hiện mà không có những khó khăn, thử thách và cạm bẫy. Chúng ta không cần
nhìn xa hơn vào các nhà truyền giáo vĩ đại nhất, chính thánh Phaolô đã nói; “Tất cả những ai
được dẫn dắt bởi Thánh Thần đều là con cái Thiên Chúa. Vì bạn đã không nhận được tinh
thần để rơi vào sợ hãi, nhưng bạn đã nhận được tinh thần của lòng can đảm. ”Chúng ta có thể
nhờ Thánh Thần - để nhắc nhớ chính chúng ta, và để cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta chinh
phục bất cứ thứ gì mà chúng ta không thể làm được. 

Thông thường, chỉ có một hoặc hai thành viên trong Hiệp Hội của chúng tôi rời khỏi vùng đất
xa xôi. Sau đó, qua nhiều năm tháng, chúng ta sẽ có một Tỉnh Dòng phát triển ở đất nước đó
và sự lôi cuốn của chúng ta trở nên sâu sắc. Nếu thực sự đó là công việc của Thiên Chúa, bất
chấp những khó khăn hay thử thách, nó sẽ thành công bởi vì chính Thiên Chúa mới là người
sáng tạo ra nó. 

Liên quan đến câu hỏi thứ hai, tôi tin rằng, sớm hay muộn, nếu chúng ta không tìm kiếm các
ơn gọi bản địa - tạo cho họ một nền tảng vững chắc trong tinh thần và uy tín của Học Viện -
sẽ có rất ít trong tương lai xa như việc thành lập Học Viện trong Giáo hội địa phương có liên
quan. 
Đã có lúc một số người có thể nghĩ rằng họ có thể không ngừng mang đến những nhà truyền
giáo đến từ đất nước của họ; do đó họ không có sự chú ý nào được dành cho các cơn gọi ở
bản địa. Sự chắc chắn về nguồn cung cấp không thể thiếu của những nhà truyền giáo từ bất
kỳ quốc gia nào cũng chỉ là một ảo tưởng. 
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Chúng tôi có thể phục vụ Giáo hội địa phương ở một quốc
gia cụ thể mà không có ý định thành lập Học Viện của chúng
tôi; điều đó thì cũng rất tốt. Nhưng nó phải là một lựa chọn có
ý thức được tạo ra vì lợi ích của Giáo Hội. Hơn nữa, ổn định
thiết lập các Học viện của chúng tôi để tạo uy tín của mình là
một vấn đề của sự khôn ngoan và hết sức thận trọng. 

Tóm lại, bất chấp tất cả những bất an chúng ta có thể gặp
phải trong các sứ mệnh mới của chúng ta; chúng ta hãy tìm
kiếm Nước Thiên Chúa đầu tiên và sự công chính của Ngài. 
Khi tôi ngồi đây viết vội vàng những dòng này trong ngôi một
nhà thuê của chúng tôi ở Sài Gòn, nếu tôi phải lo lắng, nó
phải là về những lo lắng phát sinh từ những cân nhắc của
con người. Ở phần phía nam của Việt Nam, có rất nhiều hoa
và trái cây đẹp; thậm chí đến vua Solomon cũng không thể
tạo ra sự lộng lẫy như vậy! "Nếu một bông hoa nhỏ có thể
nói, có vẻ như nó sẽ nói với tôi rằng nó sẽ cho chúng ta biết
một cách đơn giản tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho
nó, mà không che giấu bất kỳ món quà nào của nó" (St.
Therese of Lisieux). 

Vì vậy, khi là con cái của Ngài, lòng tin của chúng ta phải lớn
hơn vô cùng. Nhổ neo lên và chèo thuyền trong tự buông
xuôi, “Trong trái tim của những nhà tu hành, họ biết rằng
Thiên Chúa không biết đo lường. Đo lường được thiết lập chỉ
bởi những hạn chế của sinh vật. Do đó: cơn đói của bạn có
thể rất lớn và cơn khát của bạn có thể tiến lên trong sự thánh
thiện là hăng hái. Không nghi ngờ gì: Chúa sẽ làm bạn hài
lòng”(St.Vincent Pallotti). 

SUY NGẪM VỚI THÁNH 
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Vâng, lạy Thiên Chúa của con! Con
muốn Ngài bởi vì Ngài cho phép

điều đó.


