
LINH MỤC THỪA SAI NGƯỜI PHÁP TẠI TCHAD 

 

Năm 2007 Thông Điệp ”Fidei Donum - Hồng Ân Đức Tin” của 

Đức Thánh Cha Pio XII (1939-1958) tròn 50 năm. Trong Thông 

Điệp - ban hành ngày 21-4-1957 - Đức Thánh Cha Pio XII kêu mời 

các Giám Mục trên toàn thế giới hãy quảng đại gởi các Linh Mục 

của mình ra đi rao giảng Tin Mừng trên toàn thế giới, đặc biệt là 

tại đại lục Phi Châu. 

Đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Pio XII, nhiều Linh Mục giáo 

phận tại Pháp tự nguyện đến các miền xa xăm để làm việc mục 

vụ. Trong số các Linh Mục ra đi theo tinh thần Thông Điệp ”Fidei 

Donum” có Linh Mục Jean-Luc Morand. 

Năm 1997, Cha Jean-Luc Morand (40 tuổi) đến làm việc tại 

Moursal, một khu phố đông dân cư của N'Djaména, thủ đô nước 

TChad. Cha Morand là khuôn mặt ngoại quốc ”da trắng” rất được 

dân phố Moursal yêu mến. Gặp Cha ngoài đường, ai ai cũng thân ái thưa: ”Chào Cha!” 

Chiếm được cảm tình của người dân TChad không phải chuyện dễ. Bởi vì, khi bạn là người da trắng, tức 

khắc, bạn bị đồng hóa với ”thực dân”, mẫu người đáng ghét! 

Ngoài khó khăn trên đây, thủ đô N'Djaména còn là thành phố của hồi giáo. 

Các tín hữu Công Giáo chỉ chiếm thiểu số nhỏ nhoi. Thêm vào đó, Giáo Hội Công Giáo rao giảng nhân ái 

khoan hồng, trong khi hồi giáo cực đoan gieo rắc bạo lực, kinh hoàng và chết chóc! Vì thế, Giáo Hội Công 

Giáo rất dễ bị hiểu lầm và ghét bỏ. Cha Henri Coudray, Linh Mục phụ trách Ủy Ban đối thoại với Hồi giáo 

tại TChad than thở: 

- Trong thập niên 60, khi tôi mới bắt đầu hoạt động mục vụ tại TChad, liên hệ Hồi giáo và Công Giáo rất 

tốt đẹp. Nay thì mối quan hệ này bị tắc nghẽn. Thời gian đầu là niềm an ủi. Bây giờ là nỗi đắng cay! 

Sau trở ngại của Hồi giáo, TChad còn là quốc gia có nhiều hệ phái Tin lành hoạt động. Các hệ phái này 

thường có tinh thần bài Công Giáo. Tuy vậy, các Linh Mục thừa sai Công Giáo không ngã lòng. Cha Jean-

Luc Morand nói: 

- Đây là những trở ngại có thể vượt qua. Giáo Hội Công Giáo tại TChad trẻ trung, cần phải có thời gian để 

trưởng thành. Bổn phận đầu tiên của tôi là giải thích cho người dân TChad hiểu rằng: ”Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ - Đấng Cứu Thế - kêu gọi mọi người một cách khẩn trương như nhau. Đức Chúa GIÊSU KITÔ không 

phải của người da trắng, nhưng là của tất cả, không trừ ai”. Sống giữa dân TChad tôi luôn thận trọng, giữ 

gìn. Một câu nói vô tình, một thái độ vô ý, cũng có thể làm phật lòng người TChad. Tôi cố gắng hòa đồng 

với họ, sống như họ và năng viếng thăm họ. Một khi tôi chiếm được cảm tình của dân chúng rồi thì việc 

rao giảng Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ gặp hoàn cảnh thuận lợi hơn. 



Với tâm tình như thế, Cha Jean-Luc Morand quả đã gặt hái 

thành công. 

Ngoài sự kiện Cha được mọi người chào hỏi ngoài đường, còn 

có sự kiện: khoảng 2 ngàn tín hữu Công Giáo tham dự Thánh Lễ 

vào mỗi Chúa Nhật. Xưng tội, đi đàng Thánh Giá, tĩnh tâm, canh 

thức cầu nguyện là những việc lành đạo đức được các tín hữu 

của Cha Morand thực hành thường xuyên. Cha Morand còn tổ 

chức các buổi huấn luyện về Phụng Vụ, mở thư viện và các buổi 

học ban tối cho tất cả dân trong thành phố, không phân biệt tôn 

giáo. Cha giải thích: 

- Nhờ các sinh hoạt này mà mạng lưới Kitô thành hình trong khu 

phố. Tôi đặt rất nhiều tin tưởng và hy vọng nơi các gia đình 

Công Giáo. Chính các gia đình Kitô là cột trụ vững chắc cho việc 

rao giảng Tin Mừng tại TChad. 

Cha Jean-Luc Morand cũng đặc biệt chú ý đến việc huấn luyện giới trẻ. Cha tổ chức chuyến hành hương 

Lộ-Đức và tham quan nước Pháp cho một số đại diện các phong trào trẻ tại TChad. Cha nói: 

- Tại Lộ-Đức, người trẻ TChad khám phá thế nào là Đền Thánh Đức Mẹ. Tại thủ đô Paris, người trẻ TChad 

hiểu thế nào là Giáo Hội Công Giáo, nghĩa là Giáo Hội của hết mọi người. 

Còn lại trở ngại cuối cùng - hay đúng hơn, một khó khăn - trong công cuộc rao giảng Kitô-Giáo tại TChad: 

chế độ đa thê. Người dân TChad theo đạo Công Giáo vẫn đeo đuổi cuộc sống năm thê bảy thiếp .. Một 

ngày, vị trưởng lão đến, ngập ngừng nói với Cha Morand: 

- Thưa Cha, con có chuyện cần trình với Cha. Đó là, người vợ thứ hai của anh Gabin cũng ước ao lãnh 

nhận bí tích Rửa Tội! 

Cha Morand tưởng mình nghe lầm, ngạc nhiên hỏi lại: 

- Cụ nói sao? Gabin, ông từ lo việc nhà thờ cho tôi lại có đến hai bà vợ sao? Thật là chuyện không ngờ! 

Vậy mà mãi đến hôm nay tôi mới biết! 

Ưu tư hàng đầu của các vị thừa sai tại TChad: Làm sao giúp người dân TChad khi trở lại Kitô-Giáo biết 

khước từ những tập tục không phù hợp với giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo. Bởi lẽ, họ không thể bắt 

cá hai tay: Vừa theo đạo Công Giáo, vừa vẫn giữ thói tục năm thê bảy thiếp! 

(”Famille Chrétienne”, n.1005, Avril/1997, trang 52-55). 
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