
Cha David. Một câu chuyện về ơn gọi 

 

“Tôi sinh ra tại Chicago và lớn lên tại Jefferson, một thị trấn nhỏ thuộc bang Wisconsin. 

Tôi được rửa tội trở thành tín đồ Giáo hội Luther và phải đến khi học đại học, theo học 

ngành mỹ thuật và thiết kế, tôi mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc gia nhập Giáo 

hội Công Giáo.” Cha David Bohnsack, một nhà truyền giáo dòng Comboni, kể cho chúng 

tôi nghe về kinh nghiệm của ngài tại các quốc gia khác nhau. 

 

Tôi luôn quan tâm theo dõi các vấn đề xã 

hội trong ngày. Đây là điều mà tôi học 

được từ cha mẹ của tôi. Trong công việc 

đầu tiên của mình, tôi thiết kế cảnh quan 

cho một khu phức hợp các chung cư mới 

và chính khi đó tôi mới chú ý đến tình 

trạng của những người vô gia cư. Tôi bắt 

đầu làm tình nguyện viên tại một nhà mở 

dành cho người vô gia cư và bếp ăn từ 

thiện ở trung tâm thành phố Chicago và đó 

là nơi tôi được gặp các nhà truyền giáo 

dòng Comboni. 
 

Có các sinh viên học thần học thỉnh thoảng đến giúp đỡ tại nhà mở. Chúng tôi đã gầy dựng 

được một tình bạn và mối quan tâm đối với sứ mệnh ad gentes (đến với muôn dân) của 

Giáo hội bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi. Đây cũng là thời điểm mẹ tôi mất sớm, khiến 

tôi suy ngẫm sâu sắc về ý nghĩa cuộc đời của mình. Những suy nghĩ của tôi về việc trợ 

giúp cho sứ mệnh truyền giáo đã chuyển sang thành ước muốn chính bản thân sẽ trở thành 

một nhà truyền giáo. 
 

Tôi theo học khóa đào tạo linh mục của Dòng thừa sai Comboni vào mùa thu năm 1986 

và hoàn thành chương trình học tại Rôma. Tôi được thụ phong linh mục vào ngày 6 tháng 

8 năm 1994, ngày lễ Chúa Hiển Dung và tôi cũng được chứng kiến một sự biến đổi nơi 

các thành viên gia đình của tôi: nhiều người trước đó không hiểu quyết định trở thành linh 

mục truyền giáo của tôi, sau đó đã trở thành những người ủng hộ nhiệt tình. 
 

Đầu tiên tôi được sai đến Ai Cập học 

tiếng Ả Rập trong hai năm, với mục đích 

sẽ hoạt động trong lĩnh vực quan hệ giữa 

Kitô giáo và Hồi giáo và sau đó tôi được 

chuyển đến Sudan, nơi tôi phục vụ 10 

năm tại một giáo xứ ở Darfur, một vùng 

phía tây của đất nước. 
 

Giáo xứ rất rộng lớn, từ trung tâm thị 

trấn Nyala, tôi phải đi 500 cây số về phía 

bắc và 500 cây số nữa về phía nam để 

thăm 136 ngôi làng nơi các cộng đoàn 

Kitô giáo đang hình thành. Tình hình 



nhân đạo ngày càng trở nên tồi tệ, nhưng 

những người ngoài Kitô giáo lại có thể tiếp 

nhận Tin Mừng một cách rất dễ dàng. Tôi 

nhớ các buổi lễ Phục Sinh với không dưới 

2.000 người lớn được rửa tội trong giáo 

xứ. Những gì tôi đã trải qua và đã sống, 

niềm tin mà tôi đã chứng kiến nơi những 

người dân ở đó, mãi mãi được khắc ghi 

trong tim tôi. Tôi nhận ra đó là thời điểm 

quan phòng, những người sống ở những 

nơi rất xa xôi, chưa từng tiếp xúc với Giáo 

hội, chạy trốn chiến tranh ở phía nam của 

khu vực, đến định cư ở vùng ven các thôn 

làng phía tây nơi các nhà truyền giáo chúng tôi truyền giáo đến thăm và, trong một số 

trường hợp, chúng tôi còn chưa đến thăm. 
 

Chẳng hạn, một ngày nọ, có một người đàn ông từ một ngôi làng đến khuôn viên nhà thờ 

ở Nyala, ông nói rằng ông là một giáo lý viên đã chuẩn bị được một nhóm để chịu phép 

rửa tội. Tôi chưa bao giờ nghe nói về ngôi làng của ông trước đây và vì vậy, cùng với hai 

giáo lý viên khác của giáo xứ, ông đã chỉ đường cho chúng tôi. Chúng tôi ở lại với họ hai 

ngày, khảo sát tất cả mọi người trong cộng đoàn, gần 300 người lớn, và thấy rằng họ đã 

biết những điều cơ bản của đức tin, và họ thực sự là biết! 
 

Điều khiến cho tôi ngạc nhiên là vào ngày rửa tội, khi người giáo lý viên đến tìm tôi lại là 

người đầu tiên được chịu phép rửa tội vì ông chưa phải là Kitô hữu. Ông là một trong số 

ít người biết đọc, ông đã bắt gặp một quyển sách giáo lý được viết bằng ngôn ngữ Dinka 

của ông và ông đã dạy lại cho tất cả những người khác! 
 

Rời Sudan, tôi tham gia một năm đào tạo do nhà dòng tổ chức mà chúng tôi gọi là “Năm 

Comboni” ở Mêhicô, sau đó là khoảng thời gian 5 năm phục vụ tại tỉnh nhà của tôi ở Bắc 

Mỹ. Vào thời điểm đó, tôi không thể nào xin được visa để quay trở lại Sudan và vì vậy tôi 

quay sang Châu Mỹ Latinh. 
 

Năm 2011, tôi đến Ecuador, thị trấn St. Lorenzo nằm dọc biên giới phía bắc với Colombia. 

Khu vực này có một lịch sử đặc biệt thú vị. Vào thời kỳ đầu, cư dân ở đây là những người 

châu Phi đã thoát khỏi một vụ đắm tàu ngoài khơi. Họ bị bắt ở châu Phi nhiều thế kỷ trước 

để mang đến châu Mỹ làm nô lệ, nhưng vì 

bị đắm tàu mà họ đã đến khu vực ngày nay 

là St. Lorenzo và do đó họ không bao giờ 

đến được những nơi mà người ta định mang 

họ đến để làm nô lệ. 
 

Dân cư ở khu vực đó hiện nay chủ yếu là 

người Mỹ gốc Phi, hậu duệ của những 

người châu Phi bị đắm tàu. Đây là một khu 

vực đầy thách thức và bạo lực, với việc khai 

thác khoáng sản trái phép phá hủy môi 

trường và các vụ giết người liên miên do 

Cha David ngồi trước một cây mọc hoang ở sa mạc. 

Điều đáng kinh ngạc là làm thế nào chúng lại có thể 

sống được trên đá. 



hoạt động buôn bán xuyên biên giới ma 

túy, vũ khí và người. Tôi chưa bao giờ cử 

hành nhiều thánh lễ an táng như vậy: có 

tháng có hơn 30 thánh lễ an táng. 
 

Tuy nhiên, những suy nghĩ của tôi về 

châu Phi và mong muốn trở lại đó không 

bao giờ rời bỏ tôi, và vào năm 2014, tôi 

được sai đến Chad. Trung tâm của tôi 

nằm ở thị trấn Abeche, ở vùng đông bắc 

của đất nước, nhưng thực sự kéo dài đến 

tận biên giới Sudan và kết nối với giáo xứ 

trước đây của tôi ở Darfur. 
 

Nhiều người Hồi giáo chạy trốn chiến tranh ở Darfur đã đến Chad vào khoảng năm 2003 

và vẫn sống trong các trại ở đó cho đến ngày nay. Một ngày nọ, tôi được mời đến thăm 

một khu trại và khi hỏi có bao nhiêu người sống ở đó, thì được cho biết là có 90.000 người. 

Đó chỉ là một trong nhiều trại tị nạn ở Chad. Ước tính có 

khoảng 240.000 người chưa thể trở về quê hương ở Darfur do 

tình hình bất ổn tiếp tục trong khu vực. 
 

Ở Abeche, có một trung tâm thanh thiếu niên trong khuôn viên 

nhà thờ được lập với một thư viện cung cấp nhiều hoạt động, 

bài giảng và lớp học khác nhau dành cho cả người Kitô giáo 

và người Hồi giáo. Người Kitô giáo ở khu vực này của đất 

nước chỉ chiếm 1% dân số. Ở đó không có nhiều đối thoại với 

các anh chị em người Hồi giáo của chúng ta. Tôi đã gặp khó 

khăn trong việc tổ chức một ngày nhiều ý nghĩa cho các “nhà 

lãnh đạo” (linh mục, iman và mục sư) cùng đến với nhau tham 

dự một buổi chia sẻ. 
 

Tuy nhiên, với thanh niên Kitô giáo và Hồi giáo, những người 

ở độ tuổi mười mấy đôi mươi, chúng tôi đã có thể tổ chức và 

khuyến khích các cuộc gặp gỡ, ở đó họ chia sẻ hy vọng và ước 

mơ về một tương lai tốt đẹp hơn cùng với những bài thơ bài 

hát tự sáng tác cũng như biểu diễn những tiểu phẩm có thể đề 

cập đến các vấn đề xã hội nhạy cảm một cách hài hước. Mặc 

dù gặp nhiều khó khăn trong đối thoại với Hồi giáo, nhưng ở 

Chad vẫn có những bước nhỏ đang được thực hiện, đó là chia 

sẻ là tôn trọng lẫn nhau, không phải là những điều lớn lao “làm 

nên tin tức” nhưng là những điều có tác dụng và quan trọng. 
 

Giờ đây, tôi đang bước vào một giai đoạn khác của hành trình 

truyền giáo khi đến Vương quốc Anh, tôi hăng hái đối mặt với 

những thử thách mới, chia sẻ đức tin của tôi cũng như hiểu biết 

thêm về những vùng đất tổ tiên của tôi. 

 

Nguồn: www.combonimissionaries.co.uk 


