
BÀI VI  

ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN 
ĐƯỜNG HƯỚNG TRUYỀN GIÁO HỮU HIỆU 

 Như chúng ta đã nói ở trên, LHHĐGMCA đã đề ra cuộc đối thoại ba chiều như 

một đường lối hữu hiệu của việc truyền giáo, đặc biệt trong sứ vụ hướng về lương 

dân. Vì thời giờ có hạn, chúng ta chỉ bàn tới việc đối thoại liên tôn và đối thoại với 

người nghèo. 

1. Đối thoại liên tôn là một cách rao giảng Tin Mừng 

 Trong Tông huấn “Giáo Hội tại châu Á” (số 31), Thánh Gioan Phaolô II viết: 

“Trong Tông thư ‘Ngàn năm thứ ba đang đến’ (số 53) Tôi đã nói rõ biến cố ngàn 

năm mới là một dịp lớn để đối thoại liên tôn và để gặp gỡ các nhà lãnh đạo những 

tôn giáo lớn trên thế giới. Tiếp xúc, đối thoại và hợp tác với những người theo các 

tôn giáo khác là một trách nhiệm mà Công Đồng Vaticanô II trối lại cho toàn thể 

Giáo Hội như là một bổn phận và một thách đố. Những nguyên tắc để tìm kiếm một 

sự liên hệ tích cực với các tôn giáo truyền thống khác, đã được trình bày trong tuyên 

ngôn ‘Thời đại chúng ta' (Nostra Aetate) của Công Đồng, ban hành ngày 28 tháng 

10 năm 1965. Đó là bản đại hiến chương về sự đối thoại liên tôn dành cho thời đại 

chúng ta. Theo quan điểm Kitô giáo, đối thoại liên tôn còn hơn một phương sách 

nuôi dưỡng sự hiểu biết và làm giầu cho nhau: nó còn là thành phần của sứ vụ rao 

giảng Tin Mừng của Giáo Hội, một kiểu diễn tả sứ vụ đến với muôn dân (SVĐCĐ 

55). Các tín hữu đưa đến cho cuộc đối thoại liên tôn niềm tin vững chắc rằng ơn cứu 

độ hoàn toàn chỉ phát xuất từ một mình Chúa Kitô và Cộng đoàn Giáo Hội của họ 

là phương thế thông thường của ơn cứu độ (Ib.) 



2. Lý do để tiến hành việc đối thoại liên tôn 

 Thông điệp SVĐCC số 56 khẳng định:  

 “Việc đối thoại không phải là kết quả của một chiến lược hay một lợi ích, nhưng 

đó là một việc làm có những động lực, đòi hỏi và giá trị riêng: công việc đối thoại 

phát xuất từ thái độ tôn trọng sâu xa đối với tất cả những gì mà Thánh Thần, ‘Đấng 

muốn thổi đâu tùy ý’ đã hoạt động nơi con người (Tđ. Đấng Cứu chuộc con người. 

Số 12). Nhờ đối thoại, Giáo Hội nỗ lực khám phá ‘những hạt giống Lời Chúa’(TG 

11,15), ‘những tia sáng chiếu soi hết mọi người’ (Nostra Aetate 2), những hạt 

giống và những tia sáng được tìm thấy nơi con người và nơi các truyền thống tôn 

giáo của nhân loại. Việc đối thoại đặt nền tảng trên niềm hy vọng và lòng yêu mến, 

và sẽ đem lại nhiều kết quả trong Chúa Thánh Thần. Các tôn giáo khác là một thách 

đố rõ ràng đối với Giáo Hội ngày nay. Thực vậy, các tôn giáo ấy thúc đẩy Giáo Hội 

khám phá và nhận ra những dấu chỉ sự hiện diện của Đức Kitô và hoạt động của 

Chúa Thánh Thần, đồng thời cũng thúc đẩy Giáo Hội đào sâu căn tính của mình, 

và làm chứng về sự toàn vẹn của mạc khải mà Giáo Hội là người quản lý nhằm phục 

vụ lợi ích của mọi người”. 

3. Đối thoại liên tôn  

giúp khám phá ra những giá trị cao quí 

 Bản tuyên bố kết thúc Đại hội I của LHHĐGMCA nêu ra những giá trị cao quí 

có thể tìm được nhờ đối thoại liên tôn: 

 “… Chúng ta phải công nhận những giá trị thiêng liêng cao quí của những tôn 

giáo này (các tôn giáo tại Á châu) – Đó là :sức mạnh khuôn đúc tâm trí, trái tim và đời 

sống. Từ nhiều thế kỷ các tôn giáo cổ cựu này của Đông phương đã từng đem lại ánh 

sáng và sức mạnh cho tổ tiên chúng ta. Chúng biểu lộ những khát vọng cao thượng của 

tâm hồn của các dân tộc chúng ta, những niềm vui và nỗi buồn thẳm sâu. Đền thờ, 

Chùa miếu của các tôn giáo này là những nhà cầu nguyện và nơi chiêm niệm. Các tôn 

giáo đã khuôn đúc nên lịch sử và đường lối tư duy của chúng ta,  là thành phần trong 

nền văn hóa của chúng ta. Đối với chúng ta tại châu Á, các tôn giáo là cửa ngõ dẫn 

tới Thiên Chúa. Khi đối thoại với các tôn giáo, chúng ta tìm ra đường lối diễn tả đức 

tin của chúng ta. Đối thoại cũng có thể trở thành việc cùng nhau đi tìm Thiên Chúa, 

cùng nhau chia sẻ tình bạn, tình huynh đệ. Những truyền thống của các tôn giáo lớn có 

thể soi sáng cho các  chân lý Tin Mừng và có thể giúp ta hiểu rõ những vẻ phong phú 

của đức tin của chúng ta. Rồi đến luợt Kitô giáo có thể làm cho các tôn giáo khác hiểu 

biết hơn về con người cũng như phẩm giá của con người, cung cấp cho họ tầm nhìn có 

tính vĩnh hằng về tình yêu, về gia đình và về chính cuộc đời nữa (11-15). 

 Huấn thị của Hội Đồng giáo hoàng về văn hóa số 20 cũng rõ ràng nhắc đến 

những giá trị của các tôn giáo và các nền văn hóa Đông phương. Huấn thị viết: 



 “Có nhiều yếu tố luân lý, thiêng liêng hay huyền bí sống động trong các nền 

văn hóa này như sự thánh thiện, tinh thần xả kỷ, khiết tịnh, tình yêu đại đồng, yêu 

chuộng hòa bình, cầu nguyện và chiêm niệm, hoan lạc trong Thượng Đế, từ bi, là 

những yếu tố có thể dẫn tới đức tin vào Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô. Thánh Giáo 

Hoàng  Gioan Phaolô II có nhắc đến điều ấy: ‘Cách riêng ở Ấn Độ, các Kitô hữu 

có nghĩa vụ phải rút tỉa từ di sản phong phú ấy những yếu tố nào có thể dung hợp 

với đức tin của mình để làm giầu cho tư duy Kitô giáo’ (Fides et Ratio, 72). Là những 

biểu hiện của con người đi tìm Thiên Chúa, các nền văn hóa Đông Phương, qua sự 

đa dạng về văn hóa, làm chứng tính phổ quát niềm tin vào thần linh và chiều kích 

thiêng liêng của nhân loại (x. Nostra Aetate, 2). Trong một thế gới đang bị tục hóa 

trầm trọng như hiện nay, những nền văn hóa này minh chứng cảm nghiệm sống động 

về thần linh và tính chất quan trọng của cái thiêng liêng như hạt nhân sống của các 

nền văn hóa.” 

4. Phải có thái độ thế nào khi đối thoại 

 Thông điệp SVĐCĐ (56) cho chúng ta những chỉ dẫn sau: 

 “Người đối thoại phải trung thành với truyền thống và những xác tín của mình, 

đồng thời phải có thái độ cới mở đối với những truyền thống và những xác tín của các 

tôn giáo khác, nhằm hiểu biết chúng, không giả dối, không khép kín, nhưng trọng sự 

thật, trong thái độ khiêm tốn và chân thành, vì biết rằng, đối thoại có thể là nguồn mạch 

làm phong phú lẫn nhau. Trong việc đối thoại, không nên có thái độ đầu hàng hay thỏa 

hiệp, nhưng là làm chứng lẫn cho nhau hướng đến sự tiến bộ của người này cũng như 

của người kia trên con đường tìm kiếm và kinh nghiệm tôn giáo, đồng thời nhằm vượt 

qua những thành kiến, thiếu bao dung và hiểu lầm. Việc đối thoại hướng đến sự thanh 

luyện và sám hối nội tâm. Nếu được thực hiện trong sự sẵn sàng vâng theo sự hướng 

dẫn của Chúa Thánh Thần, sẽ mang lại nhiều kết quả thiêng liêng”1  

 Văn phòng liên tôn (BIRA) của LHHĐGMCA, trong phiên họp từ 12-

18/10/1979 tại dòng Salêgiêng, Samphran, Bangkog đã có những tuyên bố sau đây 

về bản chất và các đặc tính của các cuộc đối thoại với Phật giáo: 

 Đối thoại là một diễn tiến vừa nói vừa nghe, vừa cho vừa nhận, vừa tìm tòi 
vừa học hỏi để đào sâu và làm giầu cho nhau về niềm tin và sự hiểu biết. 

 Chúng ta đi vào cuộc đối thoại như những thành viên trong tinh thần chia 
sẻ và bồi dưỡng cho nhau hầu giúp nhau lớn mạnh. Phải loại trừ mọi thứ 

                                           
1  Xem thêm Tông huấn : Giáo Hội  tại châu Á, số 21: “Môn đệ Chúa Kitô phải có tấm lòng hiền lành và 

khiêm nhượng của Thầy mình, không bao giờ tỏ ra kiêu căng, không bao giờ thỏa hiệp, khi gặp những 

người bạn mình trong cuộc đối thoại (x. Mt 11,29). ‘Những liên hệ liên tôn được phát huy tốt nhất trong 

khung cảnh cởi mở với những tín hữu khác, trong khung cảnh muốn nghe, muốn nể trọng và hiểu biết 

kẻ khác vời sự khác biệt của họ. Để đạt được tất cả sự đó, cần phải thương yêu kẻ khác. Sự kiện này 

đưa tới sự hợp tác, hài hòa và làm giàu cho nhau’ Gaudencio B. Rosales, 



ganh đua, hơn thế nên tập trung vào những giá trị của mỗi bên. Tất cả các 
thành viên trong cuộc đối thoại sẽ tham dự vào nền văn hóa riêng, lịch sử 
và thời giờ riêng của họ. Vì thế, cuộc đối thoại sẽ đưa các thành viên đi sâu 
vào nền văn hóa riêng của mình và mang những đặc tính của hội nhập văn 
hóa. 

 Chính cuộc đối thoại sẽ giúp  đâm rễ sâu hơn trong niềm tin Kitô giáo và 
trình bày Giáo Hội địa phương 

 Có thể tổ chức đối thoại trong bất cứ cuộc gặp gỡ thân mật nào giữa các 
tín đồ của những tôn giáo khác nhau. Nó sẽ được sống động và lớn mạnh 
đặc biệt bằng cách cộng tác với nhau trong lãnh vực giáo dục, xã hội hay 
luân lý (số 11-14)2  

 Hội nghị này cũng đề ra ba hình thức đối thoại: 
 Đối thoại để cổ võ sự hiểu biết và hòa hợp. 
 Đối thoại về đời sống (dialogue of life) là tổ chức đối thoại khi cần cổ võ sự 

hợp nhất, tình yêu, chân lý, công lý và hòa bình. 
 Đối thoại cầu nguyện để cùng nhau cầu nguyện hay chia sẻ cho nhau những 

kinh nghiệm tôn giáo như sự phong phú của những gia sản thiêng liêng của 
mỗi tôn giáo (số 15-17) 

5. Cần thiết phải đối thoại liên tôn 

 Đức Gioan Phaolô II viết trong thông điệp SVĐCĐ: 

 “Mọi tín hữu và mọi cộng đoàn Kitô giáo đều được mời gọi thực hiện việc đối 

thoại, mặc dù không cùng một trình độ hay cùng một phương thức. Về cuộc đối thoại 

này, không thể thiếu sự đóng góp của giáo dân: ‘qua gương mẫu đời sống và hoạt 

động, các Kitô hữu giáo dân có thể cải thiện mối tương quan giữa các tín đồ của các 

tôn giáo khác’ (Kitô hữu giáo dân, số 35), và hơn nữa, một số tín đồ sẽ có khả năng 

đóng góp vào việc tìm tòi nghiên cứu (TG 41). 

 Chỉ Nam linh mục của Bộ Rao giảng tin Mừng viết: 

 “Đối thoại với các tín đồ của các tôn giáo bạn là một công việc tế nhị và quan 

yếu trong việc tông đồ hiện nay của Giáo Hội….. Sự đối thoại như thế là cần thiết 

để Tin Mừng được hiểu biết đúng mức và sứ điệp của nó được hiểu sâu sát hơn. Các 

linh mục phải quan tâm và đón nhận thực tại rất nhân loại này và phải tìm hiểu 

tường tận các tôn giáo, chẳng những về phương diện lịch sử, tổ chức, giới hạn và 

sai lầm của nó, mà còn phải nhận thức những giá trị của nó như những ‘hạt giống 

Lời’, để có thể biến chúng thành sự chuẩn bị đón nhận Tin Mừng”. 

 Ủy Ban Giám Mục về những công việc liên tôn của LHHĐGMCA, họp tại 

                                           
2  Gaudencio B. Rosales, For All the people of Asia : Federation of Asian Bishops’ conferences 

documents from 1970 to 1991, Vol I, edited by Gaudencio B. Rosales DD and C.G. Arévalo SJ, 

Claretian Publications, 1997, p.111 



Sampran, Thái Lan năm 1984, đã đưa ra kết luận này: “Chúng tôi nhận thức được 

rằng đối thoại là một điều kiện và một phương thế cần thiết cho việc hội nhập văn 

hóa. Để thực hiện hội nhập văn hóa, việc đối thoại, việc học hỏi những truyền thống 

tôn giáo và những nền văn hóa địa phương có một tầm quan trọng ưu tiên”3 

 Vì thế, chính trong khóa họp này, Ủy ban cũng kêu gọi  các giáo dân hãy tích cực 

tham gia vào công việc đối thoại liên tôn, bất cứ dưới hình thức nào: chính thức hay 

không chính thức, trên lý thuyết cũng như thực tế, trong lãnh vực tư tưởng cũng như 

trong cuộc sống, vì đây là một cần thiết cho các Giáo Hội tại Á châu ngày nay, không 

nguyên bởi thiếu giáo sĩ, nhưng vì đối thoại thuộc bản chất nội tại của Giáo Hội, bắt 

nguồn từ sự tham dự vào chức vụ tiên tri, tư tế và vuơng đế của Chúa Kitô (Ib. số 17). 

6. Thực hành đối thoại liên tôn 

 Có những cuộc đối thoại quan trọng, cần phải sửa soạn kỹ lưỡng và thường 

được tổ chức ớ cấp độ giáo phận, quốc gia hay quốc tế, như cuộc gặp gỡ liên tôn đã 

được Tòa Thánh tổ chức tại Assisi ngày 27.10.1986 và ngày 24.01.2002. Trong  hoàn 

cảnh Việt Nam hiện nay, thiết tưởng những cuộc đối thoại dựa theo cuộc sống là 

những gì thường xảy ra nhất, dễ thực hành nhất, đồng thời cũng có những kết quả 

rất khả quan. Thông thường, những cuộc đối thoại này được thực hiện trong phạm 

vi giáo xứ, giữa những cá nhân, những gia đình quen biết trong những dịp ma chay, 

cưới hỏi, những ngày lễ, ngày kỵ, hoặc giữa các nhóm nhỏ mà ngày nay thường gọi 

là những cộng đoàn giáo hội cơ bản, hay trong các sinh hoạt thăm viếng của các hội 

đoàn như Legio Mariae, Huynh đoàn Đaminh, Phan Sinh tại thế, hay những tổ chức 

xã hội, bác ái, như hội chữ thập đỏ v.v. 

 Chính trong những dịp này, thiết tưởng ngoài việc xã giao, thăm hỏi, chúng ta 

có thể tùy cơ hội để nói về Đạo, về tình bác ái, tình liên đới theo tinh thần Tin Mừng, 

hay tìm hiểu về đạo pháp, nghi thức tôn giáo, những giá trị của các tôn giáo bạn. 

Chúng ta không áp đặt tôn giáo của chúng ta trên bất cứ ai, tuy vẫn luôn phải xác tín 

về niềm tin của mình. Ở đây, chúng ta chỉ trình bày giáo lý Tin Mừng về những vấn 

đề liên quan tới cuộc sống, tới con người, tới hạnh phúc vĩnh hằng. Chúa Thánh 

Thần sẽ soi sáng hướng dẫn trong mỗi hoàn cảnh và sẽ cho chúng ta biết phải làm 

gì, phải nói sao. Làm như vậy là chúng ta thi hành mệnh lệnh của Chúa : “Hãy Giảng 

cho muôn dân”, đồng thời cũng đáp ứng quyền nghe giảng Tin Mừng, quyền hiểu 

biết về Thiên Chúa của mọi người.  

 Thiết tưởng, trong những khi hoàn cảnh cho phép, đặc biệt trong những dịp ma 

chay, bệnh tật hay tai nạn, nhất nữa, nếu là cuộc thăm viếng của các nhóm cầu 

nguyện, các hội đoàn, chúng ta có thể xin phép để cầu nguyện cho người chết và gia 

đình họ, cho bệnh nhân hay người gặp tai nạn. Việc cầu nguyện của chúng ta không 

                                           
3  Gaudencio B. Rosales, sđd, tr. 249. số 12 



những chứng tỏ tình bác ái liên đới, nhưng còn là dịp để chúng ta tuyên xưng đức 

tin vào quyền năng và lòng lân tuất của Thiên Chúa, của Chúa Kitô, Đức Mẹ và các 

thánh là những Đấng chúng ta tin tưởng cầu xin. Cầu nguyện cho người chết khi họ 

chưa được rửa tội, chúng ta không khẳng định rằng, họ sẽ được cứu độ. Chỉ Chúa 

biết rõ, ai được cứu độ ai không, vì ngoài những cách thông thường, còn có những 

trường hợp ngoại thường. Làm như vậy, chúng ta chỉ muốn phó thác người anh chị 

em của chúng ta cho lòng thương xót của Chúa, và ít nhất là xin Chúa thương những 

người trong gia đình của đương sự,  đang lúc họ đau khổ. Xin Chúa nâng đỡ ủi an 

họ. Biết đâu, những hoàn cảnh như vậy lại không trở thành một khởi đầu cho việc 

rao giảng Tin Mừng chính thức sau này sao?4. 

 Qua phán quyết của Công Đồng vaticanô II, những giáo huấn trích ra từ các 

văn kiện của Tòa giáo huấn thường xuyên của Giáo Hội, những kinh nghiệm đúc kết 

được trong các Hội nghị của Liên Hiệp Hội đồng Giám mục châu Á, chúng ta ý thức 

được rằng: Đối thoại liên tôn là điều cần thiết, là việc nên làm, vì là một thành phần 

của công việc truyền giáo, nên cũng là bổn phận của mỗi tín hữu. 

 Đây là một công việc hết sức linh động, phải thích ứng với từng hoàn cảnh, với 

từng cá nhân chúng ta sẽ đối thoại. Bởi vậy hãy siên năng và cẩn thận học hỏi giáo 

huấn của Giáo Hội, tìm đọc những kinh nghiệm của các nơi, đặc biệt tại các Giáo 

Hội châu Á, rồi cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta biết những việc 

phải làm, những vấn đề cần đem ra thảo luận, cũng như cách thức và thái độ phải có 

trong mỗi trường hợp. Trung thành với những thực hành trên, chắc chắn việc đối 

thoại liên tôn sẽ đem lại nhiều kết quả cho việc tìm hiểu chân lý, gây cảm tình với 

những anh chị em khác tôn giáo, và nhờ ơn Chúa giúp, có thể sẽ đem nhiều người 

về với Chúa và Giáo Hội. 

  

                                           
4  x. Saturnino Dias, bđd, tr. 57 



BÀI VII  

ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI NGHÈO 

1. Thế nào là đối thoại với người nghèo 

 Đối thoại với người nghèo là cụm từ được dùng nhiều trong những văn kiện 

LHHĐGMCA. Đại Hội đầu tiên của tổ chức này được nhóm họp tại Taipei, Đài 

Loan, ngày 27.04.1974, đã phác họa cho chúng ta những ý niệm về cuộc đối thoại 

này cũng như những hệ quả của nó như sau: 

 “Việc Giáo Hội địa phương đối thoại với dân tộc của mình, trong rất nhiều 

nước châu Á, có nghĩa là đối thoại với người nghèo. Vì rất đông các nước châu Á 

gồm đa số dân nghèo. Đây không phải nghèo về những giá trị nhân bản, về phẩm 

chất, cũng không phải nghèo về khả năng của con người, nhưng nghèo theo nghĩa 

là bị tước đoạt mất phương tiện có được những của cải, những nguồn tài lực thiên 

nhiên mà họ cần để tạo dựng một cuộc sống nhân bản cho riêng họ. Bị tước đoạt, vì 

họ phải sống dưới sự đàn áp, nghĩa là dưới những cấu trúc xã hội, kinh tế và chính 

trị đã được thiết lập trên họ. 

 “Đây là cuộc đối thoại thuộc lãnh vực đời sống (dialogue of life). Nó đòi phải 

cảm nghiệm và hiểu biết được sự nghèo khổ, cảnh bị tước đoạt và chèn ép của đa số 

dân chúng. Nó đòi chúng ta không chỉ hành động cho họ theo kiểu ‘cha chú’ (in a 

paternalistic sense), nhưng với họ, học ở nơi họ (vì thực ra chúng ta phải học ở nơi 

họ rất nhiều điều), xem họ cần gì, ước mong gì, tùy theo khả năng họ có thể diễn tả 

ra, và cố gắng làm thỏa mãn những nhu cầu những ước vọng đó, bằng cách cố gắng 

biến đổi những cơ cấu, những hoàn cảnh đang giam hãm họ trong cảnh nghèo đói 

và bị tước đoạt này.  

 Đối thoại như thế sẽ dẫn tới sự dấn thân và cố gắng thực sự để đem công lý 

đến cho xã hội của chúng ta, nhờ ‘một hành động và sự suy tư trong đức tin’có tính 

năng động, có tổ chức, đôi khi được mệnh danh là ‘việc làm theo lương tâm’ 

(conscientization). Đây là một tiến trình nhằm thay đổi và cải tạo những cấu trúc 

bất công của xã hội. Nhờ vậy, những người bị tước đoạt và áp chế có thể nhận lấy 

trách nhiệm cách hữu hiệu và được tham dự vào những quyết định liên quan tới cuộc 

sống của họ, và như thế họ có thể tự giải thoát chính mình. Cũng nhờ vậy, những 

người đang điều hành những cấu trúc này (có ý thức hay không có ý thức), may ra 

sẽ ý thức được điều đó và được đức ái Kitô giáo thúc đẩy mà tái lập lại sự công bằng 

và tự do cho anh chị em của mình”5. 

                                           
5  Gaudencio Rosales, sđd, tr. 15, số 19 - 21 



2. Đối thoại với người nghèo  

là một yếu tố của việc rao giảng Tin Mừng 

 Sau khi nhắc lại khẳng định của Thượng Hội Đồng Giám Mục 1971, trong tài 

liệu “Công bình trong thế giới” rằng: “Chúng tôi hoàn toàn nhất trí là hành động 

cổ võ cho sự công bình và tham gia vào việc biến đổi thế giới là một chiều kích thiết 

lập nên việc rao giảng Tin Mừng, hay sứ mệnh cứu chuộc và giải phóng họ  khỏi 

tình trạng áp bức mà Giáo Hội phải thực hiện”. LHHĐGMCA viết tiếp:  

 “Chúng tôi xác nhận khẳng định trên, vì chúng tôi tin rằng, đó chính là một 

phần trong việc ‘rao giảng Tin Mừng cho người nghèo’(Mt 11,5; Lc 4,18). Chúng 

tôi cũng xác tín rằng chính từ chỗ dân của chúng tôi đang bị tước đoạt mất quyền 

hưởng những của cải vật chất, cũng như từ tiềm năng nhân bản dũng mãnh của họ 

và những khát vọng được hưởng một thế giới nhân bản hơn, huynh đệ hơn, mà Chúa 

Kitô đang kêu gọi các Giáo Hội của châu Á. 

 “Dấn thân bảo vệ sự công bằng theo tinh thần và đòi hỏi của Tin Mừng, chúng 

tôi sẽ nhận ra rằng, việc tìm kiếm sự thánh thiện, tìm kiếm sự công bình, việc rao 

giàng Tin Mừng, việc cổ võ cho sự phát triển và giải phóng con người không phải 

là những công việc đối chọi nhau, nhưng ngày nay lại làm nên việc rao giảng Tin 

Mừng toàn vẹn, đặc biệt là tại châu Á. 

 “Chúng tôi hứa sẵn sàng úy lạo và nâng đỡ cách rộng rãi tất cả những ai đang 

dấn thân làm công việc này và những ai mà chúng tôi cho là đã được Thiên Chúa 

kêu mời cách đặc biệt để tự đặt mình vào hàng ngũ những người nghèo, nhất là khi 

công việc của họ gặp khó khăn, thất bại và chống đối”6  

 Trong văn kiện Hội nghị III của Văn phòng Linh hoạt truyền giáo (BIMA) của 

LHHĐGMCA, các thành viên của Hội nghị đã biện luận rằng, để trung thành với 

Thầy Mình, Giáo Hội phải hết sức cố gắng "lắng nghe người nghèo và những người 

bị gạt ra ngoài lề, để khám phá ra những giá trị văn hóa và những cách thức diễn 

đạt của họ, phải đứng về phía họ mà nâng đỡ những đòi hỏi chính đáng của họ, ngõ 

hầu có thể thực sự trở nên dấu chỉ chữa lành của tình yêu Thiên Chúa dành cho họ”. 

3. Hướng dẫn của Giáo Hội 

 Thông điệp SVĐCC (số 60), nhấn mạnh: 

 “Trong chuyến viếng thăm Braxin, tôi đã nói: ‘Giáo Hội trong toàn thế giới 

muốn là một Giáo Hội của những người nghèo (…) Giáo Hội muốn nêu cao chân lý 

hàm chứa trong các mối phúc của Đức Kitô, nhất là trong mối phúc thứ nhất: ‘Phúc 

cho những ai có tinh thần nghèo khó’. Giáo Hội muốn dạy dỗ và mang ra thực hành 

chân lý đó, như Đức Giêsu đã đến để thi hành và giảng dạy".. 

                                           
6  ib. tr. 15-16, số 22-24 



  “Trung thành với tinh thần của các mối phúc, Giáo Hội được mời gọi chia sẻ 

với người nghèo và những người bị áp bức dưới mọi hình thức. Chính vì thế, tôi 

khuyên nhủ tất các môn đệ Đức Kitô và tất cả các cộng đồng Kitô hữu, từ gia đình 

đến giáo phận, từ giáo xứ đến dòng tu, hãy chân thành duyệt xét đời sống của mình 

trong chiều hướng liên đới với người nghèo. Đồng thời tôi cảm ơn các nhà truyền 

giáo, nhờ sự hiện diện đầy tình mến và sự phục vụ khiêm tốn đã hoạt động cho việc 

phát triển toàn diện con người cũng như xã hội, nhờ các cơ sở giáo dục, các trung 

tâm sức khỏe, các trại phong, các nơi đón tiếp những người tàn tật và già cả, những 

sáng kiến thăng tiến phụ nữ và nhiều điều khác nữa. Tôi cám ơn các linh mục, các 

tu sĩ nam nữ và giáo dân vì lòng nhiệt thành của họ. Tôi khích lệ những người thiện 

chí trong các tổ chức tư nhân, ngày nay càng lúc càng gia tăng, đã hiến thân cho 

các hoạt động từ thiện và thăng tiến con người. 

 “Quả thực, chính những công việc ấy đã làm chứng cho tinh thần của mọi hoạt 

động truyền giáo; đó là tình yêu thương, vẫn mãi mãi là động cơ thúc đẩy việc truyền 

giáo….”  

 Trong Tông huấn Giáo Hội tại châu Á (số 34), Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ: 

 “Trong khi tìm cách thăng tiến nhân  phẩm con người, Giáo Hội chứng tỏ một 

tình yêu ưu tiên cho người nghèo và những kẻ bé miệng, bởi vì Chúa đã đồng hóa 

với họ cách riêng biệt (x. Mt 25, 40). Tình yêu không loại trừ ai, nhưng…. ưu tiên 

cho người nghèo, những người thiếu thốn, những người vô gia cư, những kẻ không 

được chăm sóc thuốc men và, trên hết, những kẻ không hy vọng có được một tương 

lai tốt đẹp hơn. Điều nói trên cách riêng đúng với Á châu, một lục địa đầy dẫy tài 

nguyên và có những nền văn minh lớn, mà cũng là nơi người ta gặp thấy một số 

nước nghèo nhất thế giới, mà cũng là nơi mà một nửa dân số sống trong thiếu thốn, 

nghèo nàn và bị bóc lột..” 

 Riêng với các linh mục, Chỉ Nam linh mục do Bộ Rao giảng Tin Mừng ban 

hành ngày 01.10.1989 (số 9h) có nhắn nhủ: 

 “Chớ chi các linh mục hãy gần gũi những người anh em đó (người nghèo), hãy 

chân thành thông cảm với những khó khăn và thử thách của họ để nhìn thấy trong 

họ khuôn mặt đau khổ của Chúa Kitô (Mt 25,40)”. 

 Hội đồng Giám Mục Việt Nam trong những thư mục vụ lớn cũng đều có những 

đoạn nói tới những người nghèo. Thư mục vụ năm 1992, dành trọn số 15 để nhắn 

nhủ mọi người hãy quan tâm đến người nghèo. 

 “Một giới người cần được quan tâm đặc biệt là những người nghèo đói đang 

còn chiếm một tỉ lệ khá cao hiện nay. Nỗ lực xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức 

sống vừa là một đòi hỏi của Phúc Âm, vừa là một nhu cầu cấp bách. Cảnh nghèo 

đói ảnh hưởng đến những thế hệ tiếp theo về mọi mặt thể xác và tinh thần. Tuy nghèo 



đói không phải là nguyên nhân gây nên bao nhiều điều tai hại cho xã hội, nhưng nó 

là hoàn cảnh và môi trường thuận lợi chọ tệ hại và tội ác. 

 Đây là tình trạng chung của một nước đang còn nghèo đói cần mọi người tiếp 

tay giải quyết: Cách làm tốt nhất là tạo điều kiện cho họ tự kiếm sống. Nhưng cũng 

không nên quên những người không thể kiếm sống hoặc hiện thời chưa thể kiếm 

sống. Tình tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một 

gói khi no vẫn là truyền thống của dân tộc ta và cũng là điều Chúa dạy. Hội Thánh 

đã tóm tắt trong kinh ‘Thương người có 14 mối’. Cá nhân, gia đình, họ đạo nên tích 

cực tham gia các việc từ thiện, các công tác xóa đói giảm nghèo. Ước chi mỗi họ 

đạo hãy cố gắng để trong giáo xứ của mình không còn người đói, không còn người 

túng thiếu, như sách Công vụ Tông đồ đã nói về cộng đoàn Hội Thánh tiên khởi: 

‘Trong số họ không có ai phải túng thiếu’ (Cv 4,34). Những công tác đó không được 

chỉ nhằm giới hạn vào các tín hữu với nhau mà phải mở rộng tới mọi người trong 

xóm làng, trong khu phố. Chính sự giúp đỡ những người nghèo đói là cách tốt nhất 

để làm chứng cho Chúa, và đưa ánh sáng Phúc Âm vào trong cuộc sống làm cho 

mọi người cảm nghiệm được thế nào là sống Phúc Âm (x. RM 60). 

 Trong thư mục vụ 1998, khi nói đến vai trò của các linh mục, HĐGMVN đã 

nhắc nhủ: 

 “Anh em hãy đặc biệt quan tâm đến người nghèo, đến tình trạng nông thôn để 

giúp phát triển và nâng cao đời sống về mọi mặt. Anh em hãy nhớ lại điều các tông 

đồ dặn nhau khi phân công để lo cho người gốc Do Thái và người gốc dân ngoại: 

‘Chỉ có điều này là chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu’(Gl 2,10). Quan 

tâm đến người nghèo là đặc điểm của Hội Thánh và của mục tử kế thừa công việc 

của các tông đồ, vì Chúa Giêsu đã được ‘xức dầu tấn phong để loan báo Tin Mừng 

cho người nghèo’ (Lc 4,18). Cách riêng, anh em đang phục vụ ở nông thôn hãy quan 

tâm đến tình trạng nghèo đói, lạc hậu của những người chung quanh, đừng thu mình 

trong phòng thánh” (số 18). 

 Trong thư chung 2001, khi đặt ra đường hướng mục vụ trong bối cảnh mới, 

HĐGMVN đã nói: “Trước hết phải đối thoại với người nghèo, không chỉ là nghèo 

về của cải mà còn nghèo về phẩm giá, về kiến thức, về niềm hy vọng… Không nên 

coi người nghèo như đối tượng của việc từ thiện nhưng như những con người đáng 

được tôn trọng và cần được lắng nghe” (số 11). 

 Trong tuần cấm phòng Mùa chay cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma năm 

2002, vị giảng phòng, Đức Hồng Y Claudio Hummes, TGM của Sao Paolo, Nam 

Mỹ, cũng nhắc nhở chung mọi người:  

 "Trong thế giới ngày nay, giàu sang ngày càng tập trung vào một thiểu số, 

trong khi nghèo đói ngày càng lan rộng. Giáo Hội, đặc biệt các Đức Giám Mục cần 

phải liên đới sâu sắc với người nghèo. Mỗi người chúng ta cần phải coi tình yêu cá 



nhân cụ thể với người nghèo là một ưu tiên và như một điểm để gặp gỡ Chúa Kitô . 

Vấn đề của người nghèo phải luôn là một trong các tiêu chuẩn quyết định.” 

Có thể làm gì cho những người nghèo 

 Trong hoàn cảnh hiện nay của đất nước chúng ta, các linh mục có thể làm gì 

cho những người nghèo? 

 Có lẽ chúng ta không thể trả lời một cách chung chung được, vì mỗi nơi mỗi 

hoàn cảnh, mỗi nơi có những nhu cầu khác nhau, mỗi người cũng có những đặc sủng 

riêng. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói, nếu chúng ta thực sự quan tâm tới người nghèo, 

chúng ta thực sự yêu thương họ, chúng ta hãy để ý xem họ đang cần gì, ước muốn 

gì, và trong hoàn cảnh của chúng ta chúng ta có thể giúp đỡ họ những gì. Có những 

nơi đã tổ chức những quán cơm xã hội, những bữa ăn cho mọi người, những nồi xúp 

tình thương. Có những linh mục đã tổ chức mang quà đến cho các trại phong, những 

nhà dưỡng lão, những trung tâm khuyết tật. Đi xa hơn, có những giáo xứ, giáo phận 

đã giúp xây những căn nhà tình thương, đã giúp vốn cho nhiều gia đình làm ăn sinh 

sống, đã kiếm học bổng cho những học sinh nghèo, giúp đỡ những sinh viên tiếp tục 

học trong những đại học v.v. Tất cả đều là tốt. Tuy nhiên, như thư chung 2001 nhắc 

nhở, điều cốt yếu là cách chúng ta cư xử với người nghèo. “Không nên coi người 

nghèo như đối tượng của ‘việc từ thiện’ nhưng như những con người đáng được tôn 

trọng và cần được lắng nghe”. Nói khác đi, chúng ta chân thành yêu mến họ đi, rồi 

chính tình yêu ấy sẽ gợi lên cho chúng ta những việc chúng ta phải làm trong mỗi 

trường hợp cụ thể. Can đảm làm theo tiếng gọi của tình thương, chúng ta sẽ thực sự 

trở thành bạn của  người nghèo. 

 


