
ĐẸP THAY BƯỚC CHÂN NGƯỜI RA ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG! 
 

... Chúa Nhật 25-9-2011, tại đền thờ Maria Ausiliatrice ở Torino (Bắc Ý) một nhóm 

74 vị thừa sai trong Đại Gia Đình dòng Don Bosco đã lãnh Thánh Giá như biểu tượng 

lên đường ra đi truyền giáo. Trong số 74 vị tân thừa sai Salesiani có Cha Giampiero 

De Nardi, người Ý. Xin nhường lời cho Cha. 

 

Tôi làm việc nơi Trung Tâm Huấn Nghệ cho giới trẻ của dòng Don Bosco tại thủ đô 

Roma. Kinh nghiệm làm việc nơi trung tâm giúp tôi trưởng thành và tăng trưởng 

trong cuộc sống với tư cách là Linh Mục Salesiano. Khi chấp nhận ra đi truyền giáo 

có nghĩa là tôi đáp lại tiếng Chúa gọi lần thứ hai và hoàn toàn đặt tin tưởng nơi Ngài. Ra đi cũng có nghĩa là tôi hiểu rằng THIÊN 

CHÚA muốn cho tôi phải làm một cái gì hơn thế nữa. Bởi lẽ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc trong công việc hiện tại. 

 

Từ lâu nơi tôi vẫn ôm ấp ước nguyện ra đi truyền giáo. Song thân tôi từng là thừa sai giáo dân trong vòng hai năm bên nước 

Ecuador cạnh các thổ dân Jivaro chuyên về nghề cắt cành thốt-nốt. Hai vị quen nhau bên đó và khi trở về Ý thì hai người chính 

thức thành hôn. Sau khi lấy nhau Cha Mẹ tôi muốn trở lại Ecuador nhưng vì nhiều lý do ngăn cản khiến hai vị ở lại Ý nên quyết 

định xây một Căn Nhà Gia Đình để tiếp đón vào mái ấm gia đình người nào không cửa không nhà. Nơi Nhà Gia Đình do song 

thân tôi thành lập cũng có sự hợp tác của nhiều Linh Mục Tu Sĩ Salesiani, trong số này có Cha Alfonso Alfano là người đặc biệt 

gây ảnh hưởng nơi tôi và theo sát tôi ngay từ khi tôi còn thơ trẻ. Nhờ thế mà tôi hiểu rằng THIÊN CHÚA muốn tôi làm Linh Mục 

Salesiano. 

 

Tôi may mắn chào đời trong một gia đình Công Giáo có Cha Mẹ thật đạo đức. Chính Song Thân là những người đầu tiên nói với 

tôi về Đức Chúa GIÊSU KITÔ 

 

và dạy tôi yêu mến Ngài. Nhưng nhất là hai vị nêu cao gương sáng cho tôi hiểu thế nào là mến Chúa và yêu người. Đó là một 

Tình Yêu duy nhất. Gia đình tôi thật hạnh phúc. Khi tôi báo tin cho Cha Mẹ tôi biết về quyết định ra đi truyền giáo thì hai ngài 

nhìn tôi và nói: 

- Ba Má cũng từng làm như thế! 

 

Gia đình tôi thật hiệp nhất. Tôi còn nhớ khi Song Thân tôi bắt đầu Căn Nhà Gia Đình thì tôi lên 5 tuổi. Hồi ấy trong nhà không có 

gì hết: không có điện cũng không có sưởi. Vậy mà chúng tôi thật hạnh phúc. 

 

Ra đi truyền giáo có nghĩa là chấp nhận một lối sống mới, hoàn toàn khác biệt với lối sống hiện tại. Nhưng ra đi cũng dạy tôi bài 

học là phải hoàn toàn tín thác nơi THIÊN CHÚA và thực hiện những gì Chúa muốn chúng ta làm. Khi tin tưởng phó thác nơi Tình 

Yêu Quan Phòng của THIÊN CHÚA thì không có gì làm cho chúng ta sợ hãi hoặc nhớ nhung luyến tiếc. 

 

Tôi được chỉ định đi Guatemala và làm việc truyền giáo tại El Peten. Chúng tôi gồm 3 thừa sai đến đó để mở một cứ điểm 

truyền giáo nơi giáo phận đại diện tông tòa của Đức Cha Fiandri, một Giám Mục Salesiano. Tôi không hề lo âu và đoán trước 

những gì sẽ xảy ra để không mang bất cứ thành kiến nào. Tôi chỉ muốn xem xét tình hình tại chỗ rồi nghiên cứu phải làm gì. Tôi 

hoàn toàn xác tín rằng chính THIÊN CHÚA sẽ lo liệu tất cả. 

 

Đối với tôi, thật là đáng giá thật bõ công biết bao khi chúng ta dâng hiến cuộc đời để phục vụ tha nhân, bởi vì chúng ta được tạo 

dựng là để phục vụ. Thêm vào đó, đây cũng còn là vấn đề công bình nữa. Chúng ta phải dấn thân giúp đỡ những người kém 

may mắn hơn chúng ta. Nơi miền đất chúng tôi sắp đến, người dân thật nghèo. Họ thiếu thốn mọi sự. Nhưng nhất là người dân 

tại đó bị bóc lột tận xương tủy, họ không được hưởng một quyền lợi nào hết. 

 

Với tư cách Linh Mục Salesiano tôi ước mong Đại Gia Đình Don Bosco tiếp tục tin nơi thánh Gioan Bosco và dấn thân phục vụ 

giới trẻ. Bởi vì, chỉ khi chúng ta dấn thân cho giới trẻ và cùng với giới trẻ thì chúng ta mới có thể kiến tạo một thế giới tốt đẹp 

hơn và nhất là chung xây Nước Trời, Nước THIÊN CHÚA, Vương Quốc mà tất cả chúng ta đều chờ đợi mong muốn. 

 



... Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ 

và nói với Xion rằng: ”THIÊN CHÚA ngươi là Vua hiển trị”. Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò 

vang dậy; họ sẽ được thấy tận mắt THIÊN CHÚA đang trở về Xion. Hỡi Giêrusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật 

tiếng reo mừng, vì THIÊN CHÚA an ủi dân Người, và cứu chuộc Giêrusalem. Trước mặt muôn dân, THIÊN CHÚA đã vung cánh 

tay thần thánh của Người: ơn cứu độ của THIÊN CHÚA chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy (Isaia 52,7-10). 

 

(”Il Bollettino Salesiano”, Rivista fondata da San Giovanni Bosco nel 1877, Ottobre 2011, Anno CXXXV, Numero 9, trang 28-29) 
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