
    KHƠI ĐỘNG Ý THỨC TRUYỀN GIÁO NƠI CÁC TRẺ EM 
 
... Hồi ấy là niên khóa 1938-1939. Tôi đang học lớp 11 nơi trường trung học Sainte-Odile ở 

Lambersart thuộc giáo phận Lille ở miền Bắc nước Pháp. Năm ấy nữ tu Marie-Alphonsine bảo tất cả 

chúng tôi khi đến lớp thì mang theo một cái vỏ khô của quả hồ đào, một ít ruột bánh mì, một que 

diêm đã sử dụng và một tờ giấy phiến mỏng để quấn thuốc hút. 

 

Nữ tu đề nghị mỗi người chúng tôi nhồi ruột bánh mì vào nửa cái vỏ khô rồi cắm vào chính giữa cái 

que diêm. Sau đó lấy tờ giấy phiến mỏng gấp đôi làm thành hình tam giác rồi gắn lên cái que diêm. 

Khi công việc hoàn tất, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi công trình nhỏ bé này có ý nghĩa gì? 

 

Nữ tu Marie-Alphonsine âu yếm nhìn chúng tôi rồi long trọng giải thích. 

 

Các em hãy tưởng tượng tất cả các vỏ khô này giống như những con thuyền nhỏ-bé mong-manh được đặt vào đại dương mênh 

mông trong một ngày có sóng to gió lớn .. Và thực tế đang xảy ra như vậy. Chính ngày hôm nay, một số các nữ tu giống như Dì 

đây, sẽ bước lên chiếc tàu - mong manh như nửa cái vỏ khô bé nhỏ này - trên biển cả mênh mông. Các nữ tu ra đi mang Tin 

Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến các xứ sở xa xôi để loan truyền cho các bậc làm Cha làm Mẹ và các trẻ em, vì họ chưa 

được hồng phúc biết Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Cứu Độ nhân loại. Đây cũng chính là lệnh truyền mà Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ trao phó cho mỗi một người trong chúng ta. Các em và Dì, chúng ta không ra đi truyền giáo, chúng ta không liều mất mạng 

sống, nghĩa là mạng sống của chúng ta không bị lâm nguy, nhưng chúng ta có thể nhớ đến các Nữ Tu Thừa Sai ấy. Chúng ta có 

bổn phận tháp tùng các Nữ Tu Thừa Sai bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Rồi chúng ta cũng có thể nhắc nhở Sứ Điệp Tin Mừng 

Cứu Rỗi của Đức Chúa GIÊSU KITÔ cho những người sống chung quanh chúng ta. 

 

Kể từ giây phút trọng đại ấy, sau những lời nhắn nhủ của Nữ Tu Marie-Alphonsine, tôi cảm thấy mình là nhà truyền giáo. Và nếu 

ngày hôm nay tôi muốn nhắc lại - sau hơn 70 năm trôi qua - chính là vì tôi nhận ra các điểm cần thiết sau đây: 

- Không bao giờ cho là còn quá sớm để có thể mời gọi các trẻ em khám phá ra ý nghĩa đích thật của danh từ truyền giáo. 

- Các nhà giáo và các giáo lý viên là những người được đặc biệt mời gọi phải luôn nhớ rằng mình có nhiệm vụ khơi nguồn ý thức 

truyền giáo nơi các trẻ em. 

- Các dịch vụ hợp tác truyền giáo được đề ra chính là để giúp cho tất cả các tín hữu Công Giáo - không trừ ai - có thể chu toàn 

bổn phận truyền giáo bằng cách tham gia vào các sinh hoạt truyền giáo. Các dịch vụ truyền giáo cống hiến cho các tín hữu các 

tài liệu, các phương tiện linh hoạt truyền giáo và các kinh nguyện cầu cho công cuộc truyền giáo, thích nghi với mọi lứa tuổi. 

- Hội Nhi Đồng Truyền Giáo là một trợ giúp trường kỳ cổ võ ý thức truyền giáo nơi các trẻ em. Thật tuyệt đẹp biết bao! 

 

Chứng từ của bà Marie-Hélène Duthoit tín hữu Công Giáo Pháp. 

 

... ”Thật thế, lời rao giảng về Thánh Giá là một sự điên rồ đối với những kẻ trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là 

những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của THIÊN CHÚA. Vì có lời chép rằng: ”Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan 

của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu?” Người 

lý sự của thời này đâu? THIÊN CHÚA lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy, thế 

gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết THIÊN CHÚA ở những nơi THIÊN CHÚA biểu lộ sự khôn ngoan của 

Người. Cho nên THIÊN CHÚA đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do-thái đòi 

hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng KITÔ bị 

đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai 

được THIÊN CHÚA kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, sức mạnh và sự khôn 

ngoan của THIÊN CHÚA. Vì cái điên rồ của THIÊN CHÚA còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của 

THIÊN CHÚA còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1Côrintô 1,18-25). 

 

(”Église de Lille” Revue Diocésaine, Bimensuel, 1er Octobre 2011, trang 17) 
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