
GIỚI TRẺ ĐANG RẤT CẦN THIÊN CHÚA 

 

Từ 5 năm qua, Cha Simon Manjooran, người Ấn Độ, là Linh 

Mục thừa sai tại Hungari. Năm 2010 Cha được chỉ định làm Bề 

Trên Giám Tỉnh Salésien Don Bosco tại Hungari. Phải chăng đây 

là một dấu hiệu thời đại hay nói đúng hơn, dấu hiệu của tinh 

thần truyền giáo rộng mở? Xin nhường lời cho Cha Simon 

Manjooran. 

Khi còn là sinh viên du học bên Roma, mỗi khi đến một giáo xứ 

nào đó để giúp làm mục vụ, thì một người bạn Ý nói với tôi: 

- Thưa Cha Simon, khi con trông thấy Cha cử hành Thánh Lễ thì 

con bắt đầu hiểu rằng Giáo Hội Công Giáo là Hoàn Vũ. 

Hội Dòng Salésien cũng hoàn vũ và chúng tôi đang sống một 

thời điểm lịch sử: các xứ sở ”phát triển” đang rất cần các nhà 

thừa sai và nhất là giới trẻ đang rất cần THIÊN CHÚA cũng như 

cần các Linh Mục tu sĩ Salésien. 

Từ hơn thập niên qua, Cha Bề Trên Tổng Quyền Salésien đã khơi động chiến dịch gọi là ”Projetto Europa 

- Dự Án Âu Châu” với mục đích canh tân sức sống tinh thần, tái truyền giảng Tin Mừng cho cho Âu Châu. 

Vì lý do này mà từ 5 năm qua tôi có mặt tại Hungari. Trong quá khứ tỉnh dòng Salésien tại Hungari rất 

hùng mạnh nhưng đã phải chịu đau khổ quá nhiều. Vì thế Cha Bề Trên Tổng Quyền muốn tăng thêm sức 

mạnh nên từ năm 2005 đã gởi tới Hungari hai tu sĩ Salésien đến từ Ấn Độ và 4 tu sĩ Salésien đến từ Việt 

Nam. Đó là lý do tại sao tôi có mặt tại Hungari. 

Giờ đây tôi cảm nhận mình là nhà thừa sai tại Âu Châu. Âu Châu đang có một khoảng trống rất lớn trên 

bình diện Đức Tin. Một phần lớn xã hội Âu Châu, đặc biệt là giới trẻ Âu Châu, rất cần THIÊN CHÚA. Tái 

truyền giảng Tin Mừng cho Âu Châu đúng là một thách đố rất lớn đối với Hội Dòng Salésien Don Bosco 

của chúng tôi. 

Tôi được đón tiếp thật nồng hậu tại Hungari. Có lẽ vì nền văn hóa Ấn Độ đã giúp tôi hòa nhập dễ dàng 

vào tỉnh dòng Hungari. Từ từ tôi khám phá ra rằng hai nền văn hóa Hungari và Ấn Độ rất gần nhau. 

Tôi xuất thân từ một gia đình Công Giáo đạo đức. Mỗi buổi tối toàn thể gia đình tụ họp để đọc kinh cầu 

nguyện chung trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Chúng tôi cùng đọc Kinh Thánh và cùng hát thánh ca. Tôi 

đến từ Kerala, một tiểu bang ở miền Nam Ấn Độ. Trong dòng tộc của tôi có nhiều Linh Mục và tu sĩ nam 

nữ. Thân mẫu tôi có ba bào huynh là Linh Mục. Nếu kể cả hai bên Nội Ngoại thì đại gia đình chúng tôi có 

đến hàng trăm Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y và Nữ Tu. 

Tên họ của tôi là Manjooran có nghĩa nôm na là gia đình chạy trốn khỏi làng. Lý do là vì các vị tổ tiên của 

chúng tôi - cách đây hai ngàn năm - nhờ nghe thánh Toma tông đồ rao giảng nên đã hoán cải theo Kitô 



Giáo. Và để thoát khỏi cuộc bách hại của vua Hindu nên đã chạy 

trốn ra khỏi làng. Tôi không rõ truyền thuyết trên có đúng hay 

không. Tôi chỉ biết chắc một điều là gia đình chúng tôi thừa 

hưởng một di sản Công Giáo thật phong phú và lâu đời. 

Một ngày, lúc còn niên thiếu, tôi theo gia đình cùng với người cậu 

là Linh Mục làm một cuộc dạo chơi. Trên đường đi có một ngôi 

trường do các Linh Mục Salésien điều khiển. Ông Cậu của tôi 

muốn ghé vào để chào vị Linh Mục mà Cậu quen. Lúc ấy là tháng 

Tư, nhằm lúc có trại hè. Tôi chứng kiến cảnh tượng có rất nhiều 

thanh thiếu niên cùng với các Linh Mục tu sĩ Salésien. Tất cả đều 

mang nét vui tươi hớn hở. Năm ấy tôi 11 tuổi. Tôi liền nói với Má 

tôi: ”Đây là chỗ của con!” 

Và quả thật, kể từ ngày ấy, tâm trí tôi cứ ở lại ngôi trường 

Salésien thân yêu ấy. Vì thế sau này lớn lên chuyện tôi gia nhập 

dòng Salésien Don Bosco là chuyện đương nhiên! 

Hiện tại Giáo Hội Công Giáo tại Hungari gặp rất nhiều khó khăn. Có ít gia đình Công Giáo sống đạo thực 

thụ. Các bạn trẻ không lui tới nhà thờ. Cả Giáo Hội Công Giáo lẫn Dòng Salésien Don Bosco đều phải chịu 

thử thách trăm bề dưới thời đảng cộng sản vô thần cai trị. Giờ đây chúng tôi tìm cách ra khỏi những khó 

khăn và tái lập tinh thần sống đạo hoặc ít ra là được trở lại bình thường. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến hai 

lãnh vực giới trẻ và gia đình. Trong vòng 4 năm tôi làm việc mục vụ cạnh giới trẻ du-mục. Chúng tôi có 

một công tác tông đồ dành riêng cho người du-mục. Thật là kinh nghiệm tuyệt vời phong phú. 

... Đức Khôn Ngoan là huấn giới của THIÊN CHÚA ghi trong Sách Luật, Luật tồn tại cho đến muôn đời. 

Ai gắn bó với Lề Luật thì sẽ được sống; còn ai lìa bỏ ắt sẽ phải chết. Hỡi Gia-cóp, hãy quay trở về đón 

nhận Lề Luật, hãy dõi theo ánh sáng của Lề Luật mà tiến bước về chốn huy hoàng! Vinh quang của 

ngươi, chớ nhường cho người khác, đặc ân của ngươi, đừng trao cho dân ngoại. Hỡi Israel, chúng ta 

có phúc dường nào, vì được biết những gì làm đẹp lòng THIÊN CHÚA! (Sách Barúc 4,1-4). 

(”Il Bollettino Salesiano”, Rivista fondata da Giovanni Bosco nel 1877, Anno CXXXV, n. 2, Febbraio 2011, 

trang 38-39) 
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