
KÝ SỰ TÔNG ĐỒ TRUYỀN GIÁO 

 

Sau 6 năm về Pháp phục vụ tại Trụ Sở Trung Ương Hội Thừa Sai 

ở thủ đô Paris (MEP), giờ đây tôi trở lại Triều Tiên, xứ sở thân 

yêu mà tôi giã biệt từ năm 1998. 

Ngày 23-9-2004 tôi đặt chân lên Séoul, thủ đô Nam Hàn. 6 năm 

không là bao nhưng bộ mặt thủ đô có quá nhiều thay đổi. Xe cộ 

gia tăng. Các phương tiện di chuyển công cộng cải tiến và tân 

trang đồng thời giá vé xe cũng tăng vọt. Tôi hoàn toàn ngỡ 

ngàng y như người mới đến, đành phải học lại mọi cái từ đầu. 

Nam Hàm vào mùa thu có phong cảnh tuyệt đẹp. Bầu trời trong 

xanh. Khí hậu dễ chịu. Cây cối mang đủ mầu sắc trông thật thơ 

mộng. 

Về phía Giáo Hội Công Giáo, các Chủng Viện đầy ắp chủng sinh, 

cho dù có người bảo có sự giảm sút đôi chút so với thời gian 

trước đây. Nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo cử hành vào Chúa 

Nhật 17-10-2004, tôi đến Nhà Thờ Chính Tòa thủ đô Séoul để tham dự các sinh hoạt. Tôi ngạc nhiên khi 

gặp các Thừa Sai gồm Linh Mục và Nữ Tu đến từ các nước Châu Phi, Châu Mỹ La-tinh và Châu Đại-

dương. Xa rồi cái thời mà các Thừa Sai thường đến từ các nước Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Cách đây 6 năm 

chưa xảy ra hiện tượng này. 

Ngoài ra chỉ mới cách đây không lâu Hội Thừa Sai Nước Ngoài của Triều Tiên đã gởi một nhóm đi truyền 

giáo tại Mozambique bên Phi Châu. Hiện tượng toàn cầu hóa cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt tông đồ của 

Giáo Hội! Đây là điểm mới mẻ làm nổi bật khuôn mặt của Giáo Hội, linh động hơn và cũng ”công giáo” 

hơn! 

Tôi trở lại Triều Tiên trong tư cách là thừa sai bên cạnh các thừa sai khác, với tham vọng duy nhất là 

phục vụ đất nước và Giáo Hội Công Giáo tại Đại Hàn. Tôi đến gặp Đức Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận 

Séoul. Sau khi bàn thảo và đối thoại, ngài đồng ý cho tôi tiếp tục nếp sống Linh Mục thợ như trước đây. 

Tuy nhiên bây giờ công việc có hơi đổi khác một chút. Tôi xin giải thích. Tôi sinh hoạt chung với nhóm 

gồm 5 người. Một nữ tu Đại Hàn; một thiếu nữ tên Cecilia; một cựu thợ có bàn tay 4 ngón bị chặt đứt; 

một phụ nữ có chồng bị tai nạn nghề nghiệp mất cả 10 ngón tay và một phụ nữ trẻ. Đây là nhóm làm 

việc mang nét đặc thù bởi lẽ tất cả không phải là tín hữu Công Giáo, dù rằng chúng tôi tùy thuộc cứ điểm 

thợ thuyền của tòa Tổng Giám Mục Séoul. 

Nhiệm vụ chính yếu của chúng tôi là đồng hành với các phế nhân thợ thuyền và các thợ hầm mỏ bị mắc 

chứng ”khuê lao - silicose”. Chúng tôi đến nhà thương thăm họ hoặc đến gia đình thăm thân nhân họ. 

Tôi đã đến nhiều nhà thương ở Séoul và tôi chưa từng trông thấy nơi nào có nhiều nạn nhân bị chặt đứt 

ngón tay như thế. Có người bị đứt luôn cả bàn tay hoặc mất nguyên cả cánh tay. Các nạn nhân nghề 



nghiệp được chính phủ trang trả mọi chi phí săn 

sóc và thuốc men. Nhưng phải điền các giấy tờ. 

Chúng tôi giúp họ làm công việc ấy. Nhiều nạn 

nhân khác không biết họ được quyền hưởng trợ 

cấp. Chúng tôi nhắc nhở và giúp đỡ họ làm các 

thủ tục. 

Mỗi tuần một lần vào ngày thứ sáu tôi đến làm 

việc chung với các người thợ bị tai nạn lao động 

nơi một xưởng do chính họ thành lập. Công việc 

không có gì là nặng nhọc. Chúng tôi chuẩn bị việc 

gởi thư từ cho các sinh hoạt nghiệp đoàn. Riêng 

tôi - với tư cách Linh Mục thừa sai - thì đây là dịp tốt để chia sẻ một phần trong cuộc sống của họ. Đa số 

họ không phải là tín hữu Công Giáo. Thêm một dịp tốt khác để trao đổi và bàn thảo về một vấn đề chính 

yếu là tôn giáo khi cơ hội thuận tiện cho phép. 

Ngoài ra tôi đến Trung Tâm Bài Lao để dâng Thánh Lễ cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Có 

khoảng 20 bệnh nhân gồm đủ mọi lứa tuổi. Già có trẻ có. Chính các Nữ Tu phụ trách Trung Tâm đã xin 

Linh Mục đến dâng Thánh Lễ vào mỗi sáng Chúa Nhật. 

Tôi rất hài lòng với các sinh hoạt trên đây vì nó phù hợp với tâm tình của một Linh Mục thừa sai. Chúng 

tôi cố gắng giúp đỡ người nghèo, người bị bỏ rơi, bị tai nạn lao động. Chúng tôi giúp họ tìm lại phẩm giá 

làm người và nhất là phẩm giá làm con cái THIÊN CHÚA, Đấng là CHA của hết mọi người không trừ ai. 

Chứng từ của Cha Emmanuel Kermoal Hội Thừa Sai Paris (MEP). 

... ”Giờ đây hãy chúc tụng THIÊN CHÚA muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã 

làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thưở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta 

theo lòng lân tuất của Ngài. Xin THIÊN CHÚA ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và cho đời 

chúng ta được hưởng phúc bình an. Xin THIÊN CHÚA hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta, và giải cứu 

chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống” (Sách Huấn Ca 50,22-24). 

(”Missions Étrangères de Paris”, n.394, Janvier/2005, trang 15-16) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


