
   AI ĐÓN TIẾP ANH EM LÀ ĐÓN TIẾP THẦY  

 
 

... Giáo xứ Thánh Tađêô là một trong những xứ đạo Công Giáo thuộc khu ổ-
chuột Jeri Meri nằm về mạn nam ngoại ô thành phố cảng Bombay, Ấn Độ. 
 
Khu ổ-chuột có 150 ngàn dân. Giống các khu phố ngoại ô nghèo nàn khác, 

người dân nơi khu phố Jeri Meri phần đông làm thợ nơi các xưởng dệt vải hoặc 
thủ công. Họ đến từ khắp nơi trên toàn nước Ấn với đủ mọi thổ ngữ, văn hóa và 
tôn giáo khác nhau. 75% theo Hồi giáo. Số còn lại theo Ấn giáo và Kitô Giáo. 
Điều đáng nói là người dân nơi khu ổ-chuột không quá nghèo nàn. Bởi lẽ ai ai 
cũng có việc làm, dù đồng lương hết sức khiêm tốn. Có một số người cha gia 
đình ra đi tìm việc làm ở nước ngoài và gửi tiền về nuôi sống gia đình. 

 

Mọi đứa trẻ thuộc giáo xứ Jeri Meri đều cắp sách đến trường. Cha mẹ thường 
bắt buộc con cái học hành và gửi chúng đến trường. 1600 đứa trẻ chen chúc nơi trường học của giáo 
xứ. Giáo xứ Thánh Tađêô hoạt động thật hữu hiệu, dưới sự điều khiển của các Linh Mục và thầy giảng, 
tức các đại chủng sinh đi thực tập. Các Linh Mục và thầy giảng xuất thân từ các gia đình nghèo, nên 
các vị hoàn toàn chia sẻ và đồng hóa với nếp sống của người nghèo. 
 

Thông thường các tín hữu Công Giáo tự đi nhà thờ, nhà xứ. Nơi đây trái lại chính các Linh Mục và thầy 
giảng đến từng nhà thăm viếng, nâng đỡ và trợ giúp về cả hai mặt thiêng liêng cũng như xã hội. 
 
Một trong các đại chủng sinh giúp xứ ở Jeri Meri là thầy Prashant Kujur. Thầy đến từ miền Bắc và 
thuộc giáo phận Ranchi, nằm trong bang Bihar. Giáo phận Ranchi do các Linh Mục dòng Tên từ 
Calcutta đến thành lập. Khi các Cha Thừa Sai dòng Tên đến Ranchi rao giảng Tin Mừng, người dân ở 
đây tức khắc tin nhận Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Lý do vì trước đó, họ đã tin nơi Đấng Tạo Dựng Trời Đất 

muôn vật và từng có phong tục tập quán tốt lành. Giáo phận có rất nhiều giáo lý viên trợ giúp các Linh 
Mục trong tác mục vụ và từ tầng lớp giáo dân dấn thân này, nẩy sinh nhiều ơn gọi Linh Mục, tu sĩ và 

thừa sai. 
 
Đức Giám Mục giáo phận Ranchi có thói quen gửi các đại chủng sinh đi thực tập nơi các giáo xứ trong 
toàn nước Ấn. Mục đích là để cho các đại chủng sinh tiếp xúc trực tiếp với nhiều tầng lớp dân chúng 

khác nhau, nhiều nền văn hóa khác nhau nơi các miền khác nhau của người dân Ấn. Như thế, tầm 
nhìn và tinh thần truyền giáo của các đại chủng sinh - Linh Mục tương lai - được mở rộng .. Đó là lý do 
giải thích sự có mặt của thầy Prashant Kujur tại giáo xứ Thánh Tađêô ở ngoại ô thành phố Bombay. 
 
Thầy Kujur đặc biệt phụ trách các ”Cộng Đoàn Cơ Bản”. Các Cộng Đoàn này có mặt từ năm 1987, với 
mục đích mang Tin Mừng đến cho người dân sống nơi các khu xóm nghèo. Mỗi Cộng Đoàn Cơ Bản có 
một điều-động-viên giữ nhiệm vụ liên lạc với cộng đoàn giáo xứ. Để dễ dàng hoạt động, giáo xứ thành 

lập ”Trung Tâm Chung”. Thầy Kujur giải thích: 
 
Chính vì nhu cầu cảm thấy cần có một cơ cấu để điều động suy tư và hoạt động mục vụ trong khu 
phố, mà ”Trung Tâm Chung” chào đời. Trung Tâm Chung giúp người dân ý thức về nhu cầu của họ và 
về những gì họ có quyền hưởng như: vệ sinh, đường sá, nước uống, nước dùng v.v. Trung Tâm Chung 

có nhân viên làm việc ăn lương và mở rộng cho mọi người, Công Giáo cũng như không Công Giáo, tức 
là hồi giáo và ấn giáo. Nơi Trung Tâm Chung, giới phụ nữ giữ vai trò chính yếu, bởi vì họ là người trực 

tiếp hưởng nhờ ân huệ do Trung Tâm mang lại .. 
 
Nơi khu xóm nghèo Jeri Meri có rất nhiều người hồi giáo sinh sống. Do đó Trung Tâm Chung dành cho 
hết mọi người, thuộc đủ mọi tôn giáo trở thành “Trung Tâm Đại Kết”. Trung Tâm Chung khiến cho bầu 
khí liên đới trong khu phố ổ-chuột luôn ở trong tình trạng tốt đẹp. Khi xảy ra vụ những người ấn giáo 
đốt phá đền thờ hồi giáo ở Ayodhya, thì ở Jeri Meri, mối quan hệ đại kết giữa các tín đồ ấn giáo và hồi 

giáo vẫn duy trì cách tốt đẹp .. 
 
Trung Tâm Chung của xứ đạo Công Giáo Thánh Tađêo nơi khu xóm ổ-chuột Jeri Meri ở ngoại ô 



Bombay là một chiến thắng của Công Giáo. Trung Tâm Chung đáng được tín đồ các tôn giáo khác yêu 

mến lui tới và đặt tin tưởng! 
 
... ”Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, 

thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với 
Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ 
tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã 
sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng 
dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì 
sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ 
này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh 

em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mátthêu 10,37-42). 
 
(”Missions Étrangères de Paris”, n.316, Février/1997, trang 46-50) 
 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


