
Giáo hội Công giáo ở Kyrgyzstan. Một hạt giống đang dần dần nảy mầm. 

 

Một cộng đoàn nhỏ sống đức tin của mình qua lời chứng. Một trong những thách thức lớn là 

đối thoại với người Hồi giáo. 

 

Kyrgyzstan là một quốc gia không giáp biển, 

ở đó đồi núi chiếm 80% lãnh thổ. Kyrgyzstan 

giáp với tỉnh Tân Cương Trung Quốc về phía 

đông, Kazakhstan về phía bắc, Uzbekistan về 

phía tây và Tajikistan về phía nam. Đất nước 

này là nơi sinh sống của khoảng sáu triệu 

người và bao gồm nhiều nhóm dân tộc khác 

nhau trong đó có người Kyrgyz (64,7%), 

người Uzbek (14,5%), người Nga (12,5%), và 

một số nhóm dân tộc khác, ít hơn nhiều về 

mặt số lượng, chẳng hạn như người Duy Ngô 

Nhĩ, người Dungan, người Ukraina, người 

Tartar, và thậm chí cả người Đức có tổ tiên bị 

trục xuất trong Chiến tranh thế giới thứ hai từ một số khu vực bị Liên Xô chiếm cứ. 
 

Kyrgyzstan, có thủ đô là Bishkek, độc lập khỏi Liên Xô tháng 8 năm 1991. Đây là một trong 

những quốc gia nghèo nhất ở Trung Á với hơn 40% dân số sống dưới mức nghèo khổ. Nền 

kinh tế của đất nước chủ yếu dựa vào nông nghiệp và các nguồn tài nguyên khoáng sản như 

vàng, uranium, dầu mỏ và antimon. Quốc gia này cũng có trữ lượng than đáng kể. 

 

Giáo hội Công giáo 
 

Những người Công giáo đầu tiên đến Kyrgyzstan vào cuối thế kỷ 19, ở Osh, một trong những 

thành phố lớn nhất và lâu đời nhất, được thành lập ba nghìn năm trước Công nguyên. Người 

Công giáo chiếm 15% dân số gốc Âu và từ năm 1918 đến năm 1930 toàn bộ đất nước đều 

thuộc về giáo xứ duy nhất là Tashkent. Số 

lượng người Công giáo tăng lên sau các 

cuộc đàn áp ở Liên Xô, hàng chục ngàn 

người Công giáo Đức và Ba Lan sống ở Nga 

đã bị trục xuất đến Kyrgyzstan. Cũng có một 

số đến từ các nước vùng Baltic và một số 

người Hàn Quốc đến từ Viễn Đông. Vào 

thời điểm đó, người Công giáo ở Kyrgyzstan 

không công khai tuyên xưng tôn giáo của 

mình và cũng không có linh mục, bởi vì 

trong thời kỳ đó hầu hết các linh mục đều đã 

bị gửi đến các gulag (trại cải tạo lao động tập 

trung của Liên Xô). 
 

Yurt, nhà ở truyền thống của người Kyrgyzstan 

Bên trong Nhà thờ chính toà Thánh Micae ở Bishkek, 

thủ đô của Kyrgyzstan 



Năm 1997, Tòa Thánh thành lập Vùng 

truyền giáo Kyrgyzstan. Năm 2006, vùng 

truyền giáo được nâng lên thành Hạt 

Giám quản Tông tòa và Cha Nikolaus 

Messmer được chỉ định làm giám mục 

Công giáo đầu tiên của quốc gia này. 

Năm 2017, cựu Bề trên của Dòng Tên ở 

Nga, Cha Anthony Corcoran, được bổ 

nhiệm làm Giám quản Tông Tòa Giáo hội 

Công giáo ở Kyrgyzstan. Cha Corcoran 

cho biết: “Giáo hội Công giáo đã trải qua 

những thay đổi lớn trong suốt lịch sử: có 

mặt ở đất nước này ít nhất là 150 năm, 

cộng đoàn Công giáo theo truyền thống được hình thành từ các công dân Đức, Ba Lan hoặc 

Ukraina. Trong nhiều thập kỷ, những người này đã không thể công khai tuyên xưng đức tin 

Kitô giáo, do sự bách hại của chế độ Xô Viết. Tuy vậy, đức tin của họ vẫn ồn tại.” 
 

Vị tu sĩ dòng Tên người Texas đã đến Kyrgyzstan sau hai mươi năm phục vụ ở Nga và một 

số năm phục vụ ở Siberia. “Tôi nhớ khi đến đất nước này, tôi đã từng hỏi mọi người xem việc 

theo đạo Công giáo có ý nghĩa như thế nào đối với họ, và mặc dù mỗi người đã trả lời cho tôi 

theo những cách khác nhau, nhưng có ba yếu tố chung: một là dấu thánh giá và khi họ làm 

dấu thánh giá cho tôi xem, tôi có thể thấy được lòng mộ đạo rất lớn trong cử chỉ đó! Yếu tố 

thứ hai là mọi người đều biết điều gì đó về Chúa Giêsu, về việc Người đã sinh ra, đã chết và 

đã phục sinh và việc Người sẽ lại đến trong vinh quang. Và điều thứ ba là lần hạt Mân Côi: 

mặc dù nhiều người trong số họ chưa bao giờ có được một chuỗi tràng hạt, nhưng họ vẫn lần 

hạt Mân Côi. ” 
 

Vị tu sĩ Dòng Tên giải thích: “Nhiều người trong số họ chưa bao giờ gặp một linh mục, nhưng 

họ vẫn cầu nguyện bởi vì họ được thừa hưởng di sản của một ‘thứ đức tin do ông bà truyền 

lại’.” Cha Corcoran còn cho biết: “Từ năm 1990 đến năm 2000, nhiều người Công giáo đã di 

cư. Vào thời điểm hiện nay, tôi nghĩ có 

khoảng 600 đến 1.500 người Công giáo 

sống rải rác trên khắp đất nước.” 
 

Ở Kyrgyzstan, đạo Hồi là tín ngưỡng có 

nhiều người theo nhất, 80% dân số tuyên 

xưng là người Hồi giáo. Tuy vậy, Giáo 

hội Công giáo vẫn được tự do hoạt động. 

Cha Corcoran cho biết: “Rõ ràng có một 

số người thì cởi mở và niềm nở hơn, còn 

những người khác thì ít cởi mở và niềm 

nở hơn. Một sự kiện đã gây ấn tượng 

mạnh mẽ đối với phần đất này của thế 

giới là chuyến thăm của Đức Giáo Trang phục truyền thống của người Kyrgyzstan 

Cha Anthony Corcoran ban Phép Thêm Sức. 

https://www.southworld.net/wp-content/uploads/2020/06/ciri-2.jpg


Hoàng đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập 

Thống nhất, bởi vì sự kiện đó đã được 

truyền thông đưa tin và được coi là một 

dấu hiệu của lòng tôn trọng mà Giáo hội 

dành cho Hồi giáo.” 
 

Một trong những thách thức lớn mà 

người Kitô giáo phải đối mặt là đối thoại 

với người Hồi giáo. Cha Corcoran nhận 

định: “Ở Kyrgyzstan có nhiều cơ hội 

hơn ở các nước khác để chúng ta có thể 

đối thoại với người Hồi giáo: với sinh 

viên Thổ Nhĩ Kỳ, với người Duy Ngô 

Nhĩ từ Đông Turkestan ở Trung Quốc, 

với người Kyrgyzstan và người Uzbekistan, nhiều hơn nhiều so với ở Nga, nơi những người 

có các quốc tịch này đến làm công nhân và sống tách biệt trong các cộng đồng nhỏ của họ. 

Đối thoại là cơ hội mà chúng ta không được bỏ lỡ.” Tại Kyrgyzstan hiện có ba giáo xứ: một 

ở Bishkek, một ở Talas ở phía tây, và một ở Zalabad ở phía nam. Ngoài ra còn có nhiều cộng 

đoàn Công giáo nhỏ sống rải rác khắp các vùng nông thôn của đất nước. Người Công giáo 

địa phương có thể cậy nhờ đến sự trợ giúp tinh thần của bảy linh mục, một tu sĩ và năm nữ tu 

dòng Phanxicô. 
 

Tổ chức Caritas Kyrgyzstan đang hoạt động trong nước và một trong những dự án quan trọng 

nhất của tổ chức này là Trung tâm Issyk, ngôi nhà dành cho trẻ em Kyrgyzstan nghèo và tàn 

tật. Trung tâm nằm trên bờ Hồ Issyk-kul và do các tu sĩ Dòng Tên điều hành. Trung tâm 

không chỉ giúp đỡ các trẻ em khó khăn mà còn hỗ trợ cho các gia đình túng thiếu. 
 

Cha Corcoran giải thích việc trở thành một Kitô hữu trong bối cảnh là nhóm thiểu số có nghĩa 

là gì. “Là những người đại diện cho 

Giáo hội, chúng tôi được kêu gọi 

sống giữa dân chúng. Làm một linh 

mục trong cộng đoàn nhỏ bé này 

mang đến cho tôi cái thách thức là 

phải trình bày Chúa Giêsu một cách 

khiêm tốn nhưng rõ ràng và làm tất 

cả những gì tôi có thể làm để hỗ trợ 

và làm cho mọi người phát triển, 

lớn mạnh và phồn thịnh.” 

 

Nguồn: www.southworld.net 

Các tình nguyện viên Công giáo tổ chức hoạt động cho trẻ mồ côi và 

trẻ em Hồi giáo từ các gia đình nghèo. 


