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"Ban sâc A Châu" này du'ç1c kham pha và khâng 

djnh ro nhâl không phai bâng cach <16i c:tâ u và 

phan khang, nhu'ng bâng câch b6 sung và phÔi 

hç1p' i boa vôi nhau. Trong khung canh b6 sung 

và phÔi hç1p hài hoa ây, Giao H9i c6 thê truyên 

ba Tin Mung m9t câch vua trung thành vôi truyên 

thÔng cua nùnh vua phù hç1p vôi tâm hÔn A Châu. 

- Tông hulfn Gilio HQi t(li A Châu (Ecclesia in Asia), s6. 6 
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~ A 

I.DANNHAP . 

A nh chi em thân mê'n, Trong tinh thân, chân thành quan tâm v~ ml)C 
VI) cho nhilng con ngu"<Ji g6c Châu A và Thai Hlnh Du"dng d giila 
chung ta, chung tôi, nhilng giam ml,lc Công Giao Hoa Ky, cùng 

nhau du"a ra tuyên ngôn này tdi tâ't ca cac Kitô hùu, và d~c bi~t là !di cac anh 
chi em g6c Châu A và Thai Blnh Du"dng cua chung ta, dê liU ai công nMn và 
khâng djnh st! hiçn diçn và Œm quan trQng cua hQ trong nhà Chua. Chung tôi 
nguy~n du sao cha ban tuyên ngôn ml)C VI) này gop phân ~o ra mQt st! cam 
thông d~y du hdn dÔi vdi cac cQng doàn cua hQ t~i cac giao hQi dia phu"dng 
cua chung ta, và khich l~ cac Kitô hilu Châu A và Thai Hlnh Du"dng dûng lên 
dam nh~n cac vai tro lanh d~o tich ct!c trong mQi câ'p b~c cua di)i s6ng Giao 
Mi. 

Trong st! quan tâm vdi tu' cach chu chan, chung tôi hy vQnft thông qua st! 
tham gia quan trQng cua rrùnh, cac anh chi em g6c Châu A và Thai Hlnh 
Du"dng cua chung ta se giup di} Giao HQi t~i Hoa Ky toa sang nhu" mQt bi tlch 
cua st! hiçp nh!t và hoàn vü. Tông huâ'n Gùio HQi tçi A Châu (Ecclesia in 
Asia) du"ç1c Dûc Giao Hoàng Gioan ~haolô TI công b6 sau khoa hQp Thu"ç1ng 
hÔi d6ng nam 1999 t~i New Delhi, An DQ, gç1i l~i tu' tu'dng cua Công DÔng 
Vatican II dê miêu ta Giao HÔi nhu" sau: 

Thê theo y dinh muôn doi cua Chua Cha, Giao HQi da du"ç1c bao trlidc tir 
thud khai thiên l~p dia, r6i du"ç1c chuffn bi trong Ct,tu tidc, du"ç1c Dûc Kitô 
Giêsu thành l~p và du"ç1c Chua Thanh Th~n khai sinh vào ngày Lê Ngü 
Tu~n, Giao HQi â'y dang tiê'n bu"dc trong cuôc lù hành giùa bao bach h~i 
cua thê' gidi và giùa bao an ui cua Thiên Chua, trong khi c6 g~ng hu"dng 
dê'n st! hoàn thiçn trong vinh ql)ang thiên qu6c. Vl Thiên ChUa da-mu6n 
toàn thê nhân lo~i trd thành môt Dân cua Thiên Chua, làm nên môt Thân 
Th€ cua Dûc Kitô và du"ç1C xây dt!ng thành môt d~n tho cua Chua Thanh 
Th~n , nên trong thê' gidi này, Giao Hôi chlnh là kê' ho~ch hùu hinh cua 
tlnh thu"dng Thiên Chua dÔi vdi nhân lo~i d6 chlnh là bi tich cua st! cûu dô. ' 

Thang li nam 2000, trong tuyên ngôn ml)C VI) Hoan nghênh nguiYi lç giUa 
chUng ta: Hi~p nhf{t trong Da dç.ng, cac Giam MI)C chung tôi da miêu ta 
nhùng cach mà Giao Hôi t~i Hoa Ky - mQt Giao HÔi g6m nhi~u chung tôc 
và van h6a - c6 th€ trd thành môt bi tich trQn v~n hdn cha st! hi~p nh!t và 
hoàn vü. Nhu" mQt ap dl,lng ~t!c tê' cua tuyên ngôn d6, chUng tôi hoan 
nghênh nhùng giao hilu Châu A và Thai Blnh Du"dng cua mlnh và khich lç 
tâ't ca thành viên cua Giao HÔi t~i Hoa Ky cùng hành dông nhu" v~y. 

ChUng tôi se v~n ~t phac hQa chân dung cua cac cQng d6ng g6c Châu A và 
Thai Blnh Du"dng (Công Giao hay ngoài Công Giao), ca ngç1i tài nang và 
dong gop cua hQ, suy nghI v~ nhilng nhu du và nhilng quan tâm ml)C VI) cua 
cac tin hùu Công Giao trong cac cÔng dÔng â'y, thira nh~n nhùng nÔ It!c da 
khdi st!, và d~ nghi nhùng du"ong 16i ml,lc VI) hùu fch d€ xây dt!ng 
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tu'dng lai chung cua chung ta. Vdi tu' cach là Giam Ml)c, chung tôi hy vQng 
râng giao dân Công Giao g6c Châu A và Thai Hlnh Du"dng se càm nghi~m 
du"ç1c mQt st! hoan nghênh n6ng nhi~t và mQt càm nh~n râng hQ cüng là môt 
thành phh cua nhilng Giao xû dia phu"dng cua chUng ta, du"ç1c xây dt!ng trên 
râ't nhi~u tài nang tirng làm cac cho cÔng doàn giao xû cua chung ta dI1ç1c 
phong phu hdn trong nhi~u th~p ky vira qua. 

Elue Kitô da sinh ra të;li A Châu 

Dûc Giao Hoàng Gioan Phaolô II da md dh Tông Huâ'n Giao HQi tçi A 
Châu (Ecclesia in Asia) cua Ngu"i)i bâng câu noi: "Giao HÔi T~i A Châu hat 
mirng ngç1i khen Thiên Chua cûu dô (Tv 68,20) vi da chQn khdi st! kê' ho~ch 
cûu dQ cua Ngài trên manh Mt A Châu ... Và khi thOi gian tai hai viên man 
(01 4, 4), Ngài dâ sai Con Môt cua rrùnh Mn, là Dâng Giêsu Kitô Cûu Thê', 
là mQt ngu"oi A Châu!"Dûc Giao Hoàng da nêu lên râng "chfnh bdi ChUa 
Giêsu da sinh ra, da s6ng, dâ chê't và phl)c sinh ndi Thanh Dia, nên mi~n dât 
nhû vùng Tây A trd thành mQt vùng Mt hûa và ni~m hy vQng cho toàn th€ 
nhân lo~i."2 

Nhi~u ngu"i)i co th€ ng~c nhiên khi nh~n ra râng ChUa Giêsu da du"ç1c sinh ra 
~i A Châu. Thu"ç1ng Hôi D6ng Giam MI)C A Châu, Thanh BQ Truy~n Giao, 
và Sd Nh~p Cu" và Nh~p Tich Hoa Ky d~u cùng diên giai râng ll)c dia A 
Châu bao gÔm cà Tây A (hay con gQi là Trung Dông), Trung A, Nam A, 
Dông Nam A và Dông A.3 (Xem PhI) trlidng A.) Cach diên giai này rông hdn 
st! hiêu bi!t thông thu"ong, â'y là A Châu chi bao gÔm Nam A, Dông Nam A 
và Dông A. 

Lich sil' Giao HQi t~i A Châu cüng lâu doi nhu" ban thân Gilio HÔi. "tir manh 
Mt này, qua vi~c rao giang Tin Mirng dt!a vào quy~n nâng cua Chu a Thanh 
Thân, Giao Hôi da ra di làm cha muôn dân trd thành môn d~ (Mt 28, 19).',4 
Kitô Giao da du"ç1c truy~n ba tir Giêrusalem qua Antiokia dê'n Roma, và rÔi 
di xa hdn. Cac truy~n th6ng xa xu"a kê râng vào thê' ky thû nhât, Thanh 
Tôma Tông d6 da truy~n giao và tii' VI d~o ~i An DQ; và nho thê' mà ta c6 
th€ fun g6c rê Kitô Giao cua tieu ll)c dia này tdi t~n thoi cac tông dÔ. Giao 
HÔi Armênia khdi st! tir cac Thanh Tadêô (Giuda) và Batêlêmy - hai trong 
s6 12 thanh tông d6.5 Chlnh nho công cuôc phuc âm hoa co g6c gac tir cac 
thanh tông d6 này mà Kitô Giao dâ c~m rê d Armênia, và ba thê' ky sau d6, 
Mt nu"dc này trd thành qu6c gia d~u tiên nh~n Kitô Giao làm qu6c giao. 
Cüng trong thê' ky thû ba, cac cQng doàn tu hành kh6 h~nh ~i Syria da trd 
thành lt!c 1u"ç1ng chlnh de truy~n ba Phuc Âm t~i A Châu. 
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Dé'n thé' ky thû nam, sû di~p Kitô Giao da dé'n vdi cac VU'dng qu6c Â-r~p, và 
cac nhà buôn Ba Tu' da mang Tin Mung dé'n Trung Hoa, 0 dây Tin Mung da 
phat tri~n trong su6t hai thé' kY. Vào thé' ky mu'èli ba, Tin Mung da du'ç1c loan 
bao Mn nhil'ng ngu'èli Mông C6 và ngu'èli Th6 Nhi Ky và du'ç1c cung c6 thêm 
cho nglièli Trung Hoa. Ho~1t d(jng tông d6 cua Thanh Phanxicô Xaviê và cua 
hàng ngàn nhà thua sai anh hùng da tié'p tl,ic mang dU'c tin dé'n cho Dông Nam 
A, Dông A và Thai Blnh Du'dng su6t tU thé' kY mu'èli lam Mn thê' kY hai mu'di, 
và sû V\l d6 vân tiê'p diên dê'n ~n hôm nay. 

Kitô Giao da tiê'p c~n lân dâu vdi nhùng dân t(jc Thai Blnh Du'dng vào nam 
1595 trong cUQc viên chinh cua nglièli Tây Ban Nha tu châu My - La tinh dê'n 
Phi Lu~t Tân, và vào nam 1668 trong cuôc viên chinh dé'n quân dao Marianas. 
Nhung cuôc ra di truyên d<;lo t6ng h,tc da du'ç1C bih dâu tU dh thê' ky 19 nhèl 
công sûc Idn lao cua cac hôi dong và tu hÔi.6 

Lich sU' sâu xa này cua công cuôc truyên giao và hành trlnh dûc tin là ngu6!l 
cam hûng và là niêm vui cua cac c(jng doàn Công Giao tung di cu' tu Châu A 
và Thai Blnh Du'dng dé'n Hoa Ky. Tiêm nan~ cua dûc tin Công Giao du'ç1c bôc 
IQ ra trong mQt slf da d<;ln~ tuy~t vèli do nguon cQi, do slf phat trién lich sU' và 
van hoa và do nhiêu truyên th6ng linh d<;lo và ph\lng V\l khac nhau. Tuy khac 
bi~t là v~y nhling tât ca dêu du'ç1c th6ng nhât trong Ièli tu)'ên xling Tin MÙ'ng 
cua Chu a Giêsu Kitô thông qua chûng tich và tlnh doàn ket Kitô Giao. 

3 

MQt thai diém dé 9180 huan. 

Ngày nay, cac cQng d6ng Châu A và Thai Hlnh Du'dng t<;li Hoa Ky - g6m ca 
dân sO t<;li, nghla là nhung ngu'èli ra dèli trên lânh th6 Hoa Ky, lân nhùn; 
ngu'èli nu'dc ngoài Mn dây djnh cu' - dâ s6ng 0 dây trai qua nhiêu thê' h~. R)lt 
nhiêu ngu'èli trong s6 nhung ngu'oi Chamorro/ Trung Hoa, Phi Lu~t Tân, An 
DQ, Nh~t Ban và ngu'ai My g6c Samoa c6 mQt di san dài hdn mQt thê' kY di 
cu'; thê' nhling cho dé'n thoi gian rât gâp. dây, hâu nhu' không ai nhm thây slf 
hi~n di~n cua nhung ngu'èli ~6c Châu A và Thai Blnh Du'gng trong Giao HQi 
Hoa Ky. Môt Slf gia tang vê s61u'ç1ng nhung ngliè1i g6c A Châu và cac dao 
Thai Blnh Du'dng trong hàng ngii giam m\lC lânh d<;lo châc chan se là môt slf 
phat tri~n tich clfc. Môt vài giam m\lC chung tôi dâ c6 gâng tlm hi~u vdi long 
quan tâm và tinh thân ai m\lC V\l chân thành, mQt s6 khac th\ da châp nh~n 
nhùng lai moi quang d<;li cua cac HQi D6ng Giam M\lC Châu A và Thai Blnh 
Du'dng cüng nhu' cua cac giam m\lC riêng le, d~ co m~t t<;li nhung cUQc g~p 
go trên quê hu'dng cua hQ. Nhung chuyé'n yié'ng tham m\lc V\l cua cac huynh 
d~ giam m\lC ciia chung tôi Mn tU Châu A và Thai Blnh Du'dng da làm cho 
chung tôi nh~n thûc rô hdn ding Giao HQi «;Ii Hoa !<y dn câp bach nhin 
nh~n slf d6ng g6p cua nhung anh chi em g6c Châ u A và Thai Hlnh Du'dng 
cua chung ta. 

Slf gia tàng m<;lnh me vê s6 1u'ç1n& tin hüu Công Giao g6c Châu A và Thai 
Blnh Du'dng 0 khap Hoa Ky vào dâu Thiên Niên Ky thû ba này da danh Mu 
mQt thoi di~m d~ giao huân. Dây cüng con là thoi diém giao huân chinh VI 
tinh thân hoan nghênh mà chung ta dâ du'ç1c kêu gQi qua Tôn/l: Huân Giao 
HQi tçli My (Ecclesia in America), và qua tuyên ngôn m\lC V\l gân dây mang 
tên Hoan Nghênh nglloi 1(J §iila chUng ta: Hi?p nMt trong Da dçmg: Giao HÔi 
«;Ii Hoa Ky d6ng long "de cùng du'a ra mQt ca ch nghênh d6n phù hç1p và 
ch~n chlnh [Mi vdi nhun§ nglièli mdi dê'n], dê cùng chia se nhu' anh chi em 
ngôi chung môt bàn, và de sat canh làm vi~c nhAm di thi~n chât 1u'ç1ng cUQc 
s6ng ciia nhung thành viên bi g<;lt ra bên lê xa hÔi."8 NhAm nhân m<;lnh tinh 
thân hoan cai, hi~p thông và liên ddi vdi nhung ngu'è1i mdi Mn mà tuyên 
ngôn Haan Nghênh nglloi 1(J giila chung ta moi gri; tuyên ngôn m\lc V\l này 
se ~p trung chu y vào nhung cÔng d6ng Châu A và Thai Blnh Du'dng ft ai 
bié't Mn nhling da c6 g6c rê t<;li Hoa Ky, cüng nhu' vào nhung di dân mdi Mn 
mà chung ta cân phai hi~u bié't nhiêu hdn, nhung ngu'oi mà chung ta phai 
công nh~n nhu' môt thành phân cd hüu cua Giao HQi t<;li Hoa Ky. 

M~c dù thu' m\lC V\l nàr là môt phu'dng ti~n giao huân vê Œt ca nhung anh 
chi em chung ta c6 nguon g6c Châu A và Thai Binh Du'dng, hâu hé't cac chu 
dê se t~p pung vào nhung ngu'èli A Châu Mn tU cac vùng Nam, Dông Nam, 
và Dçng A (xem Ph\l trlidng B) do c6 Mn hdn hai phân ba nhung ngu'ai My 
g6c A và da s6 nhung ngu'èli mdi nh~p cu' là dé'n tU nhung khu vlfc này. 
Thêm vào d6, tuyên ngôn m\lC V\l này se dê c~p Mn nhung ngu'ai My g6c 
Thai mnh Du'dng tU nhùng qu6c gia vùng Thai Blnh Du'dng bao g6m ca 
Micronesia (xem Ph\l trlidng C). 
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ll. ~11 HoA HOD GIÛA NHÜNG . . 
THlfC TAI DA DANG. .. . 

uê lu«mg. Nhitng ngui'1i My gÔc Châu A và Thai Blnh Dudng c6 nhiêu 
nguÔn gÔc quÔc gia khac nhau, noi nhiêu ngôn ngU khac bi~t, và bao 
hàm mQt sI! da dl,mg lân lao vê cac d~c tinh xa hQi và tif nhiên. 

Quê hudng ciia hQ bao gÔm nam mudi ba quÔc gia và vùng 
lanh thÔ fi.. Châu ,trong khu Vl!c dia 19 thui'1ng ~u<;lc dê c~p dên vâi tên $Qi là qn 
f!ông (hay Tây A ho~c Trung Dông), Trung A, Nam A, Dông Nam A và Dông 
A (xem PhV trlfdng D), ngoài ra cüng côn hai mudi sau quÔc gia hai dao trên 
Thai Blnh DUdng (xem Ph'9 trlfdng E) thuôc ba nh6m cu dân ban xU' Polynesia, 
Micronesia, và Melanesia. Hai ph~n ba cu dân thé" giâi sÔng trên Ivc dia r(lng 
Wn này. 

Ngôn ngil. vê ngôn ngu, cac cQng dÔng Châu A và Thai Binh DUdng Il,li càn..g 
da dl,lng hdn nua. Moi Mt nuâc c6 mQt ho~c nhiêu ngôn ngu riêng. Vi dl.l, Ân 
DQ c6 nhiêu lo~i ngôn ngu bên c~nh mQt ngôn ngu chinh thU'c là tié"ng Hindu, 
côn Trung QuÔc thl c6 dé"n hdn m(lt tram thÔ ngu, là nhung tiêng noi hoàn 
toàn khac bi~t nhau. Phi Lu~t Tân c6 Mn tam ngôn ngu chinh và tam mudi 
bay theS ngù. Ngôn ngU chinh thûc ciia Indonesia (Nam DUdng) là tiêng 
Bahasa Indonesia, nhUng hàng tram ngôn ngu du<;lc cac nh6m dân cu khac 
nhau sil' dl.lng nhu Bali, Batak, Dayak và Madur. Tl,li cac quân dao Thai Binh 
DUdng, Anh ngù và Phap ngù dêu thông dl.lng dÔng thi'1i vâi g~n mQt ngàn 
ngôn ngu ban xU' khac. Cac ngôn ngU A Châu là mÇit nguÔn mach cho sU' doàn 
kêt và niêm vui ciia cac c(lng dÔng sac tQC A Châu khi hQ qui ·t\ll~i vâi nhau. 

Tôn giao. LI~,.c dia fi.. Châu là ndi khai sinh ra nhiêu tôn giao lân ciia thé" giâi: 
Ph~t Giao, An Giao, HÔi giao, và Do Thai Giao, cùng vâi Kitô Giao. Dây 
dÔn} thi'1i cüng là ndi phat sinh cac truyên thÔng tôn giao và xa hQi khac nhu 
Khong Giao, Dl,lo Sikh, và Lao Giao. 

Giao Hl)i. SI! hi~n di~n ciia cac Giao HQi Công Giao Dông Phudng mang I~i 
nét da dl,lng cho giao hQi. Do là nhùng nh6m thiÈu sÔ vê van hoa cüng nhu vê 
teS chûc giao hQi dang phai cÔ gâng Mu tranh dÈ duy tri can tinh ciia mlnh. C6 
t6ng sÔ hai mudi hai Giao HQi Công Giao Dông PhLfdng hi~n thân qua cac tin 
hùu và giao si, và nhiêu trlfi'1ng h<;lp, côn c6 ca M thÔng phffm ~t tl,li Hoa Ky. 

Tom I~i, c6 rât nhiêu cQng dÔng và ban sac Châu A và Thai Blnh Dudng. 
Tôn trQng cac khac bi~t giua nhUng nên van hoa da dl,lng là mQt bU'âc quan 
trQng trong vi~c d6n nh~n cac anh chi em ciia chUng ta vào vâi xa hÔi và 
Giao HQi Hoa Ky. 
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Cu dân nglloi My gac Châu A và 
Thai Sinh DlIdng tlili Hoa Ky 

Dân sÔ ngU'oi My gÔc Châu A và Thai Binh Dudng tl,li Hoa Ky hi~n dang tang 
nhanh. Con sÔ muoi hai tri~u'o ngü'oi My gÔc A, theo cUQC Diêu Tra Dân sÔ 
nam 2000, phan anh mQt mlÎc tâng 48 ph~n tram kê ût nam 1990, khié"n cha 

ainSi 1. NhUng nh6m dln HOII Kt gCfc 
Chlu A ft Thil alm Dlldng Idn nhtr 

nh6m ây hi~n nay là nhom sac tQc 
tang trlf(jng nhanh nhât vê sÔ IU'<;Ing 
trên toàn quÔC. Nguoi ta dl! kié"n ràng 
dân cu My gÔc fi.. sê tâng gâp dôi vào 

T6ng a6 dln Tt It trong t6ng nam 2010" và sau nh6m dân fi.. Châu 
ttI Hoa Ky s6 ng~1 M9 g6c A Ign nh5t-Trung QuÔ':, Phi Lu~t Tân, 

Trung a u6c 
Phi Lult TAn 
,{n E>O 
VI. tNam 
TrI4uTlên 
Nh$tBAn 

Hawal 
Samoa 
Guamanla 
(Chamorro) 
Tonga 

2.432.585 
1.850.914 
1.878.785 
1.122.528 
1.078.872 

798.700 

140.&52 
8Ut29 
58.240 

27.713 

23,7% 
18,1% 
16,4% 
11,0% 
10,5% 
7,8% 

Tt l' trong t6ng a6 
ngllGl M9 g6c TBD 

35,2% 
22,8% 
14,6% 

6,9% 

Ngu6n: Di4u tra DIn s6 2000 

An DQ, Vi~t Nam, Triêu Tiên và Nh~t 
Ban-chié"m Mn 87,5 ph~n tram tÔng 
sÔ ngU'oi My gÔc fi.. (xem Bang 1). 
Nhitng nhom dân gôc A nhô hdn du<;lc 
ghi nh~n trong bang Diêu Tra bao gÔm 
ngU'oi Bangladesh, Cam BÔt, Hmong, 
Nam DU'dng, Lào, Ma Lai, Pakistan, 
Sri Lanka, Dài Loan, và Thai Lan. 

T6ng sÔ ngU'oi My gÔc Thai Blnh 
DUdng là 874.414 nguè1i, bao gÔm ca 
cac công dân Hoa Ky tl,li Ha waii, 
Guam, vùng Bac Marianas, và Samoa 
(thuQc My). SÔ này cüng bao gôm 
dân cu tir Liên Bang Micronesia, vùng 
qu~n dao Marshall, Palau, Tonga, và 
Tây Samoa, và nhung vùng khac. 

Dân cu ngU'i'1i My gÔc A và Thai Blnh Dudng co m~t vâi sÔ dông trên khâp d5t 
nU'âc. Hdn hai phân ba sÔ dân cU' này sÔng t~i sau Tiêu Bang: California, 
Hawaii, Illinois, Texas, New Jersey, và New York (xem Bang 2). Ba mudi 
giao ph~n co Mn hdn 100.000 ngU'èJi c6 gÔc Châu A và Thai Binh DU'dng. 

Cac cQng dÔng ngU'èJi My gÔC fi.. và Thai Blnh DU'dng cha thây nhung sI! phU'c 
tl,lp và khac bi~t to Wn. Thach thU'c ciia hQ chfnh là sI! da d~ng vê sâc t(lc, ngôn 
ngù, van hoa, ndi sinh, truyên thÔng tôn giao, thoi gian dinh cu tl,li Hoa Ky, 
và mûe dÔi dào eua nguÔn nhân hIc. So vâi toàn bQ dân My, thl hQ là 
nhung ngU'oi vira c6 nhiêu vira c6 it tiêm nang nhâ't. HQ là nhitng nguoi co hQc 
thûc vùa cao nhât vira thâ'p nhât. Râ't nhiêu ngU'i'1i My gÔc A và Thai Hlnh 
DU'dng dli hQi nh~p r5t tÔt ca vê m~t xli hQi lân kinh tê nho co truyên thÔng 
làm' công dân My qua nam thé" h~. 
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Nhiêu ngl1è1i My g6c A và Thâi Blnh DUdng co IQi thé' 
là ritng tdi dây mQt ca ch hQp phap vdi tU ca ch là sinh 
viên hay thQ chuyên môn co tay nghê cao ho~c vdi sI! 
giup d6 cua ng11è1i thân da bao trQ cho hQ. Nhltng cüng 
c6 nhiêu ngl1è1i khac dang phai v~t IQn vé1i nhfîng diêu 

Binll 2. BI! m&ld 11160 phtn 
vcSl a6 dl n QI g6c A Q 

TBDceonhft 

ki~n s6ng phi nhân VI hQ là nhfîng ngl1è1i di cu bât hQp Los Angeles 
phéip và phai làm nhî1ng công vi~c không c6 tUdn~ lai · Honolulu 
- né'u hQ co dUçlc vi~c làm. Nhiêu nguèli My g6c A cO Brooklyn 
thu nh~p cao hdn cac nhom s~c tQc khac ~i Hoa Ky, San Jose 
trong khi nhiêu ngl1è1i My g6c A khac l~i co thu nh~p Oakland 

San Francisco 
con thâ'p hdn mûc IUdng t6i thit!u. s6 gia dlnh My g6c 
A và Thaï Blnh DUdng lây ngu6n thu nh~p rit qùy c(tu ~':'.:: 
tê công cQng ho~c quy an sinh xa hQi thl chié'm mot tY New York 
l~ th(p; tuy nhiên co mQt s6 gia dlnh rô ràng ph\l thuoc Chicago 
hoàn toàn vào trQ cap xa hQi. San Diego 

NgLloï Công Giao g6c Châu 
A và Thaï Blnh OLfdng t~i Hoa Ky 

Ngo~i tri! ng11è1i Phi Lu~t Tân ra con l~i thl d~i da s6 
ngl1è1i ,dân g6c Châu A và Thai Blnh DUdng ~6ng Cf 
My dêu là tin d6 PMt Giao, Kh6ng Giao, An DO 
Giao, ~à HÔi Giao. Cac tin huu Công Giao g6c 
Châu A và Thai Blnh DUdng da hi~n di~n trong 
Giao HQi (J Hoa Ky ngay rit luc kh(Ji dâu. SI! hi~n 
di~n cua cac tin hÜ'U Công Giao Dông Phudng (J Hoa 
Ky chu yé'u là h~ qua cua nhung dQt di dân rit cac 
nudc Dông Â u vào cu6i thé' ky 19, cùng vdi SI! bât 
6n và bïé'n dong (J Trung Dông trong nhung th~p 
niên dh thé' k:Y 20. Nhu Dûc Giao Hoàng Gioan 
Phaolô II da nêu lên trong Tông Hu(n Giao HQi t(li My 
(&clesia in America) ding mot s61uQng dâng kt! cac 
tin hÜ'U Công Giao Dông Phudng Mn tù Trung Dông 
da cQng thêm vào s6 ng11èJi Công Giao s6ng à My rit 

Sacramento 
Galveston-Houston 
Boston 
Newark 
Arllngton 
San Bemardlno 
Washington. D.C. 
AUanta 
Philadelphia 
Frasno 
Minneapolis-St. Paul 
Dallas 
Metuchen 
Portland (Oregon) 
Detroit 
Rockville Centre 
Stockton 
Richmond 
LasVegaa 

trudc, bao gÔm cà nhung tin hÜ'U Công Giao Dông Phudng Mn rit Châu Âu: 

1.317.890 
985.899 
650.868 

474.218 
473.687 
445.347 
440.5n 
407.738 
327.491 
323.865 
323.865 
312.714 
258.976 
221 .872 
221 .858 
208.909 
185.650 
172.966 
172.539 
155.971 
147.794 
143.450 
143.358 
142.072 
138.783 
123.592 
113.600 
111.094 
105.634 
103.792 

vê ml,lc Y\l mà xét thl diêu này khlé'n dn phai thié't l~p mQt h~ th6ng 
phâ'm tr~t cho nhùng nguè1i nh~p cu là tin hÜ'U cac Giao HQi Công Giao 
Dông Phudng và con chau hQ .. . Chinh Vile do, chung ta không tht! không 
vui mùng khi th(y ding cac Giao Hoi Dông Phudng trong thèJi gian gân dây 
da dm rê t~i My song song vdi cac Giao HQi Latinh da co m~t à dây rit 
nhî1ng ngày khCfi dâ'u cua nudc My và nhu v~y làm cho tinh ph6 quat cua 
Giao HQi Công Giao tht! hi~n rô ràng hdn. 12 
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Ngay rit nàm 1763, mQt khu dinh cu cua nguè1i Phi Lu~t Tân da dUQC thié't 
l~p (J Saint Malo, mot khu vl!C sông I~ch vùng Louisiana. DUQc bié't Mn vdi 
tên gQi "Nhung nguèJi Manila ", nhung ke dinh cu này da phai nhay xu6ng 
khôi tâu dê tr6n thoat sI! Mi xii' tàn b~o trên cac tàu buôn Idn giao thudng 
giua Phi Lu~t Tân và Mê Tây Cd. HQ da cùng nhau chung s6ng và t1! tri 
trong blnh an và hoà thu~n. M~c dù da s6 là tin hÜ'U Công Giao, thé' nhltng 
hié'm co mot vi linh m\lC nào di Mn làng dt! coi soc hQ'3 Cho Mn dâu th~p 
niên 20 cua thé' ky 20, Dûc cha Edward J. Hanna, TÔng Giam M\lc giao ph~n 
San Francisco, da thành l~p Câu L~c BO Tin hÜ'U Công Giao Phi Lu~t Tân (J 
Stockton, Califomia, dê don tié'p nhung tin huu mdi Mn. Trong s6 nhung 
công nhân A Châu lao dQng quân qu~t xây dl!ng tuyên duèJng xe lii'a xuyên 
l\lc dia Hoa Ky và trong s6 nhung nông dân m(J mang d(t dai, khâ'n hoang 
khu vvc Tây My co cà nhung tin hÜ'U Công Giao vdi mot dûc tin vung ch~c. 
Nàm 1856, dûc cha Joseph Sadoc Alemany, Dong Da Minh, TÔng Giam Ml,lc 
dâu tiên cua giao ph~n San Francisco, da mè1i mot linh m\lc Trung Hoa Mn 
coi soc cac công nhân là dân nh~p cu g6c Hoa. Ngày 9 thang 12 nàm 1884, 
cac cha dong Phaolô da tié'p nh~n quyên quan Iy Thanh DuèJng Dûc Mç 
Maria (J San Francisco dt! b~t dâu công tac m\lc Y\l cho nguèli Trung Hoa và 
công vi~c này vân con tiê'p t\lc cho Mn ngày nay. Dê cung c6 công tac tông 
dÔ cho ngl1èJi Trung Hoa; nàm 1884, Dûc Cha Patrick Riordan, T6ng Giam 
M\lc giao ph~n San Francisco, da mèJi cac Nu tu Dong Chi Em TrQ Giûp Cac 
Tâm H6n Thanh Thi~n (ngày nay dUçlC biê't Mn nhu là H()i Dong TrQ Giup) 
Mn rit St. Louis, Missouri, "dê thiê't I~p mot cd s(J t~i San Francisco hâu giup 
d6 nguèli nghèo, nguèJi nh~ p cu và nguèJi Trung Hoa. ,,1' 

Nàm 1912, do không fun dUQc nguè1i nào co thê noi dUQc tiê'ng mç de cua 
mlnh, m()t thanh niên Công Giao nguèJi Nh~t (J Los Angeles da viê't thu cho 
Giam M\lc giao ph~n Hakodate, quê hUdng cua chàng thanh niên ~i Nh~t 
Ban, và hôi xem li~u anh ta co thê xltng toi bâng cach gii'i thu bao dam và 
xin dUQc giai tOi cüng theo cach do không. Vi~c cham s6c thiêng liêng b?!.ng 
thu cua Giao Hoi Mi vâi cac tin huu Công Giao nguèJi Nh~t (J Vùng BèJ Tây 
da xu(t phat rit SI! vi~c trên. Theo lèJi dê nghi cua Giam M\lc giao ph~n 
Hakodate, nâm 1915 HQi Truyên Giao Công Giao Hai Ngo~i Maryknoll 
dacii' cac linh m\lC và nù tu dê'n Los Angeles dt! thành l~p cac trltèJng hQC và 
cô nhi vi~n Nh~t Ban, chinh là nhung ndi vê sau c6 r(t nhiêu con cai cua cac 
gia dlnh nh~p cu ng11è1i Nh~t - là công dân My do dUQc sinh ra trên lanh thÔ 
Hoa Ky - da tiê'p xûc vdi nhung tU tU(Jng Công Giao thông qua mot nên giiio 
d\lc bâng ca tiSng Anhlân tiê'ng Nh~t. 

Ngày nay s6 IUQng tin hÜ'U Công Giao g6c Châu A và Thai Blnh DUdng (J 
Hoa Ky da d~t ra mot vâ'n dê kh6 khân và phûc t~p. Kh6 long mà c6 dl1Qc 
nhung con s6 th6ng kê chinh dc nê'u không phai là không tht! nào c6 dUQc. 
Giam M\lc Joseph A. Fiorenza da nêu ra ding "s6 cac tin hÜ'U Công Giao 
Mn rit A Châu, d~c bi~t là rit Phi Lu~t Tân và Vi~t Nam, dûng thû ba trong 
nh6m ngl1è1i da mâu và chiê'm khoang 2.6 phân trâm s6 tin hÜ'U Công Giao (J 
Hoa Ky .,,'5 
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MQt trong nhù'ng cach u'dc tinh sÔ tin 
hùu Công Giao 14i My Mn tir Châu A 
và Thai Hlnh Du'dng, ây là xem xét tY 
l~ tin hù'u Công Giao a quê hu'dng cùa 
hQ. Cac tY l~ này dao dQng tir 8 phân 
tram CI Triêu Tiên Mn 85 phân tram CI 
Dông Timor (xem Bang 3). Ngay ca 
khi tY l~ này thâp thl sÔ lu'c;1ng l<;li c6 
thé rât Idn - vi dl}, chu'a dây 1 phân 
tram dân sÔ a Trung Hoa là tin hù'u 
Công Giao thé' nhu'ng ty l~ này l<;li 
tu'dng tîng vdi khoang 10 tri~u giao 
dân. Cüng nên lu'u y ding Phi Lu~t Tân 
là dât nu'dc c6 nhiêu ngu'èli dân theo 
Công Giao, dûng thû ba trên thé' gidi, 
chi sau Ba Tây và Mê Tây Cd. 16 

Ngày nay Giao HQi Công Giao CI Triêu 
Tiên cho thây tY l~ rù'a tQi cho ngu'èli 
ldn là cao nhât trên thé' gidi, xu hu'dng 
này cüng du'ç/c nh~n thây rât ro r~t 
trong sÔ ngu'èli My gÔc Triêu Tiên. 
Ngu'i'Yi Công Giao Triêu Tiên c6 tinh thân 

Bina 3. ~ lInh e6 _lin è COna 
GI60 cj6cA a.. yj ~ BInh Duvna .*' Dlne66 Tlnèce. 

Hoa Kt GIIoHoaKf' 
TrungCu6c 2.432.585 300.000·· 
Phi luttTAn 1.850.314 

1.538.590 
Anao 1.878.785 285.390 
V.Nam 1.122.528 325.000 
HênOu6c 1.078.872 74.887 
NhttBên 798.700 31.888 
Samoa 91 .029 20.290 
&ananIa 58.240 48.921 

(ChIlmorro) 
Tonga 27.713 4.000 

• CAc Wc tlnh cho mOt s6 nhOm 4UQC d'lB tr6n ph6n 
trAm dl duvc dIo\u chlnh sa Y&I ~ If km hem cüa 
c6c lin db C6ng Giéo dl dt CIl SC) Wi nhOng ngOOi 

cOn li '" qui tvcmg. 
- NguVt Trung Hoa bao glm c:éc tin 46 C6ng GIéo iii 

TIWIg Hoa II,IC dia, Hong Kong, vè a.I Loan. 

truyên giao m<;lnh mé, hQ gù'i cac nhà thÙ'a sai tdi nhiêu vùng khac nhau trên 
kh~ p thé' gidi. 

Tin hù'u Công Giao gÔc Vi~t a My - nhù'ng ngu'èli dâ hié'n dâng cho Giao HQi 
My nhiêu linh ml}C và tu SI - u'dc tinh lên Mn khoang 300.000 ngu'èli, hay 30 
phân trâm dân sÔ cua cQng d6ng ngu'èli My gÔc Vi~t. Tuy nhiên tY l~ cac tin 
hù'u Công Giao t<;li Vi~t Nam chi chié'm khoang 8 phân tram dân sô, bai lé co 
rât nhiêu giao hù'u dâ n'Ji Vi~t Nam di li n<;ln trong thèli gian chié'n tranh. 

Nhung cu' dân sÔng a cac quÔC gia hai dao Thai Blnh Du'dng co tY l~ theo 
Công Giao cao, 22 phân tram dân sÔ Samoa là Công Giao trong khi do con 
sÔ này a quân dao Marianas là 84 phân tram. 

Rât nhiêu ngu'èli gÔc Châu A và Thai Blnh Du'dng, ca dân sa 14i llln dân nh~p 
cu', thuQC cac Giao HQi Công Giao Dông Phu'dng. Kh6 mà dc djnh du'ç/c con 
sÔ chinh xac cac tin hù'u Công Giao Dông Phu'dng Mn tir A Châu. Ngu'èli ta 
u'ôc tinh co khoang 500.000 tin hù'u Công Giao 14i Hoa Ky xuât thân tir d.c 
Giao HQi Armenia, Chaldê, Maronite, Melkite, và Syria, trong d6 bao gÔm 
ca nhù'ng ngu'èJi tir Syro-Malabar và Syro-Malankara. 

Trong khi tY l~ cac tin hù'u Công Giao gÔc Châu A và Thai Hlnh Du'dng là thâp 
so vôi sÔ tin hù'u Công Giao Hoa Ky thll<;li co rât nhiêu ngu'èli dân Châu A và 
Thai Blnh Du'dng ngoài Kitô Giao dâ tirng hQc trong cac tru'èlng Công Giao và 
là nhù'ng ngu'èli lânh nh~n cac dich VI} du'ç/c cung câp bCJi nhiêu chu'dng trlnh xâ 
Mi co thé' gia cua cac Giao HQi dia phu'dng, Caritas và d.c tÔ chûc Công Giao 
quÔC té' khac trong nu'dc hQ. 
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Vi dl} nhu' CI Hu'dng Can~, hàng nam co khoang 1/3 sÔ tré em tÔt nghi~p tir 
cac tru'i'Yng Công Giao. (j nhù'ng quÔC gia khac, cac tru'i'Yng Công Giao là 
tru'èlng hQc rât du'ç/c u'a chuQng. Dûc Giao Hoàng Gioan Phaolô II giai thlch 
thêm, "Kh~p Châu A a dâu ngu'èli ta cüng thây Giao HQi dân thân vào hO<;lt 
dQng giao dl}C mQt cach rQng râi ... Cac tru'èlng Công Giao d6ng mQt vai tro 
quan trQng trong vi~c phuc âm hoa, hQi nh~p dtîc tin vào van hoa, gidi thi~u 
nhù'ng cach sÔng cai ma và tôn tr9ng nhau, cÔ vo sI! cam thông giù'a cac tôn 
giao" 17 VI nhung ngu'èli tÔt nghi~p tir h~ thÔng giao dl}c này thu'èlng co anh 
hu'ang ldn, nên khi thl!c hi~n công cUQc phuc âm h6a và truyên ba Tin MÙ'ng 
cân phai tié'p tl}c duy trl nhù'ng mÔi quan h~ dâ du'ç/c thié't l~p này. ÇWnh vl 
thé', thâch thûc a Hoa Ky hi~n nay là cung cÔ và tang cu'èlng mÔi liên h~ 
Công Giao d6. 

Vai tro ngày càng quan trQng cùa nhùng 
ngLlôi lanh â~o 

Nhung ngu'èli lânh d<;lO a Hoa Ky co nguÔn gÔc Châu A và Thai Hlnh Du'dng 
dang ngày càng nhiêu và nÔi b~t. Trong sÔ hQ co hai thÔng Mc ti€u bang, 
mQt thu'c;1ng nghj SI Hoa Ky, nhiêu dân bi€u QuÔc HQi Hoa Ky, và nhung 
thành viên nQi cac. Ngoài ra con c6 nhung ngu'i'Yi dO<;lt giai Nobel, nhù'ng v~n 
dQng viên Olympic, nhù'ng nhà vô dich quÔc gia vê thé thao, nhù'ng hQc gia 
và khoa hQc gia co thé' gia, nhù'ng doanh nhân hO<;lt dt)ng trong lïnh vl!c công 
ngh~ thông tin, hàng tram ngàn cac nhà quan 19 chuyên nghi~p, và cac chù 
doanh nghi~p nhû. 

Giao H()i may m~n c6 du'ç/c nhung chù chan, nhù'ng nhân viên xâ hQi, nhung 
nhà giao dl}c, nhù'ng ngu'èli quan 19 giâo ph~n và nhung giao dân lânh d<;lo 
gÔC Châu A và Thai Blnh Du'dng là nhung ngu'èli hO<;lt dQng tich cl!c và vô vi 
lçli dâ dong g6p công lao cho vi~c xây dl!ng Nu'ôc Chua trên dât nu'dc này. 
SÔ lu'ç/ng tin hù'u Công Giao gÔc Châu A và TMi Binh Du'dng du'ç/c giao 
trQng trach trong cd câu tÔ chûc cua Giao HQi ho~c nÔi danh trong lïnh v1fc 
hO<;lt dQng cua hQ dang ngày càng tango Trong sÔ hQ co vi Bê Trên TÔng 
Quyên cùa mQt dong nù', vi chù tich hi~p Mi thân hQc Công Giao My, vi clfU 
chu tich Ht)i d6ng CÔ vân QuÔc gia ciia HQi DÔng cac Giam Ml}c Công Giao 
Hoa Ky và mQt vi linh ml}C Maronite là ngu'èli dâu tiên thuQc Giao HQi Công 
Giao Dông Phu'dng du'ç/c bâu làm chu tich Hi~p Mi Giao lu~t Hoa Ky. 

Noi gLldng CaC vi Tù f)~o 
Bên C<;lnh nhù'ng di€n hlnh sÔng dQng d6, cac tin hù'u Công Giao gôc Châu A 
và Thai Blnh Du'dng Mn nu'dc My vôi hành trang là mQt di san lâu di'1i vê 
chûng ta bâng dèJi sÔng và vê tinh thân tii' d<;lo. Giéio HQi gân dây dâ công 
nh~n nhiêu vi thanh và tii' d<;lO A Châu; tuy nhiên, tÔng sÔ cac vi thanh và cac 
vi ti't d<;lo c6 thé du dé ké't thành ca mQt ban Kinh câu Cac Thanh Châu A và 
Thai Blnh Du'dng. 

10 



d Ân DQ, Gonsalo Garcia dùc;1c phong thanh nam 1629 và John de Brito vào 
nam 1947. G~n dây nhât, DU'c Giao Hoàng Gioan Phaolô il da Phong Chân 
Phùdc cho Joseph Vaz nam 1995. 

d Nb~t Ban, chlÎl1g tich anh hùng cua TMnh Paul Miki và nhii'ng anh em cùng 
dong vdi ngài, trong d6 c6 Gracia Hosakawa, Ludivico Ibaragi, Michael 
Kozaki và Takayama Ukon, ciing da dùc;1c Giao HQi tôn vinh. Giao HQi Cl 
Triêu Tiên da c~u mât mat hon mùè!i ngàn tin hùu ni' d~o. Nam 1984, DU'c 
Giao Hoàng Gioan Phaolô il da phong thanh cho 103 vi ni' d~o Cl Han Thành. 
NÔi b~t nhât trong sÔ cac vi thanh này là Thanh Andrew Kim Taegon, vi linh 
ml,lc dâu tiên ngùè!i Triêu Tiên cùng vdi Chung Hasang và Kim Hyoim là 
nhii'ng giao dân lanh d~o anh hùng. 

Vi ni' d~o d~u tiên cua Phl Lu~t Tân là San Lorenzo Ruiz de Manila da dùc;1c 
phong thanh vào nam 1987. Thày giâng Pedro Calungsod dùc;1c phong chân 
phùdc nam 2000. 

Vdc tinh c6 hon 130.000 ngàn tin hùu Công Giao Vi~t Nam da hy sinh tinh 
m~ng vi DU'c Kitô trong nhii'ng cUQc bach h~i ût nam 1625 Mn 1886. Ngày 19 
thang 06 nam 1988, DU'c Giao Hoàng Gioan Phaolô il dà phong thanh cho 117 
vi tÙ' d~o, trong do c6 Thanh Anrê DÜflg 4C, Thânh Phanxicô Xavier Can, Thanh 
Vinh Son Liêm, Thanh Phaolô Lê Bao Tinh, Thanh Phêrô Nguyên Kh~c Tu, 
và mQt phl,l nu, Thanh Anê Lê Thl Thành. Ngày 5 thang 3 nam 2000, thây 
giang Anrê (Phu Yên) da dùc;1c DU'c Giao Hoàng Gioan Phaolô il phong chân 
phùdc ~i Rôma. 

Cling ngày 5 thang 3 nam 2000, cha Nicholas Bunlert Kitbarnrung, vi linh ml,lC 
ni' d~o dâu tiên cua Giao Mi Thai Lan da dùc;1c phong chân phùdc. 

d Trung Quôc, 120 vi ni' d~o dà dùc;1c DU'c Giao Hoàng Gioan Phaolô il phong 
thanh ngày 1 thang 10 nam 2000. Trong sÔ cac vi thanh dùc;1c phong c6 33 vi là 
thua sai ngo~i quÔc và 87 vi là ngùÔi Hoa trong d6 c6 Ahan Wen Lan, Pei Xio, 
Zhan Da Pun, Liu Shui Tin, Cao Gui Ying, Liu Wen Yuen, và Liu Han Zhou. 

Trong sÔ rât nhlêu tin hùu Công Giao Phùong Dông tÙ' d~o và cac vi thanh, co 
chân phùdc Maria Chua Giêsu C~u D6ng Dinh (Mary of Jesus Crucified), sinh 
ra trong mQt gia dl.nh Syria Cl Galilê, dùc;1c phong nam 1983; chân phùdc 
Joseph Kassab Hardini dùc;1c phong nam 1998; Cl Ân DQ chân phùdc Kuriakose 
Elias Chavara và chân phùdc Alphonsa Muttathupadath dùc;1c phong nam 1986, 
và thanh Marian Theresia dùc;1c phong vào thang 04 nam 2000. 

Cam nghi~m st! ky th! chung t(>c 

MQt trong sÔ nhii'ng th1,l'c té' dang bu6n défi vdi cac nh6m dân tQc thléu sÔ và 
nhiêu ngùÔi nh~p cù - trong do c6 ca nhii'ng ngùÔi gÔC Châu A và Thai Binh 
Dùong - khi tdi Hoa Ky là s1,l' kY thi và phân bi~t chung tQc. 
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Cac d~o lu~t h~n ché' d1,l'a trên co sCl chung tQc gÔm tu nhung d~o lu~t co àn~ 
hùClng xâu dé'n tilt ca nhung nh6m dân da màu, ké ca nhÜ'ng ngùè!i Châu A 
và Thai Blnh Dùong, cho Mn nhung d~o lu~t ap dl,lng Cl,l thé cho défi tùc;1ng 
là cac nh6m ngùè!i A Châu. Trùdc thâp niên 1950, dân nMp cù A Châu bi ût 
chÔi quyên nh~p quÔC tich - môt quyên dùc;1c ap d1,lng cha tâ't ca dân nh~p cù 
khac khi dé'n Hoa Ky. M~c dù nhllng ap 11,l'c xa hÔi c6 thé là càn trCl chinh 
cùa cac cuôc hôn nhân di chung, nhu'ng cüng rât nhiêu Tiéu Bang da ban 
hành n~ung d~o lu~t nhâm ngan câm hôn nhân giùa ngù<'1i da mâu (gÔm cà 
ngù<'1i A Châu) vdi ngùoi da tr~ng. Lu~t Lo~i trù Ngùè!i Trung Hoa, ban hành 
nam 1882 và co hl~u 11,l'c dé'n ~n nam 1943, dm nhân công Trung Hoa sang 
Hoa Ky thêm và ngan can Hoa kiêu dùc;1c nh~p quÔc tich Hoa Ky . MQt d~o 
lu~t ban hành nam 1909 da ût chÔi công nMn quyên công d~n cua 50.000 
ngùè1i Mn ût nùdc A r~p, cru VI hQ bi xem là nhllng ngùè1i A Châu. Nhân 
công ngùè1i Nh~t du'c;1c du'a sang Hoa Ky thay VI nhân công ngu'Ôi Hoa cha tdi 
~n nlim 1907, khi mà Thoa u'dc Gentlemen vdi NMt t~m th<'1i cat giam sÔ 
ngu'è1i nh~p cu' ût Nh~t và D~o lu~t Johnson-Reed nlim 1924, du'c;1c bié't Mn 
vdi tên gQi "Lu~t Lo~i trù Ngu'Ôi Nh~t" nêu ra vi~c dm nhân công Nh~t 
nh~p cu'. C6 lê tham Jqch kinh khung nhât xây ra liên quan Mn vi~c ky thi 
chung tôc là Phap L~nh sÔ 9066 ban hành nam 1942, bUQc nhùng ngu'è1i nh~p 
cu' Nh~t, trong do co tdi 2/3 da là công dân Hoa Ky chu yé'u sÔng Cl khu Wc 
bè! Tây, phai dÔn vào sÔng trong nhùng khu tr~i t~p trung, vi~n cd VI yêu du 
quân s1,l'. Không thé nào trlnh bày lai kinh nghi~m này mà không nh~c Mn 
nhung nÔ Il!c phi thu'Ông cùa rât nhlêu tu SI, châng h~n cac linh m1,lC và nam 
nu tu SI Dong Maryknoll, nhung ngu'<'1i da dÔng hành vdi nhung tù nhân gÔc 
Nh~t tdi tr~i tâp trung và Cl I~i bên c~nh hQ. Thiêu sI! chlim soc dây yêu 
thu'ong ây, ch~c hân nhiêu tin hùu công giao ngu'è1i My g6c NMt da cam 
thây bi bo roi và rÔi chÔi bo dU'c tin công giao cùa mlnh. 

Trong khi cac diêu lu~t da thay d6i, thi dang buÔn thay hành dôn~ ky thi và 
phân bi~t chung tôc cua mQt s9 it ca nhân và nh6m ngùè1i I~i van cU' tié'y 
diên. Qua dong lich sU', ngu'<'1i A Châu Cl Hoa Ky , ca ngu'è1i sinh ra trên dat 
nu'dc này Iân ngu'è1i nh~p cu', dêu bi xem nhu' là nhùng "ngo~i kiêu thu'<'1ng 
trU n, mQt dong giÔng dân ngo~i quÔc luôn phai trlnh ra bên ngoài nhung 
nhan hl~u và clin cu'dc chùng tQc mà ngu'<'1i ta da ap d~t cho hQ, và hQ chi 
du'c;1c nhac Mn qua loa hay th~m chi không hê du'c;1c nhac d~n trong lich sU' 
nMp cu' chfnh thU'c. Nhung d6ng g6p cua dân g6c Châu A và Thai Blnh 
Du'ong trong vi~c xây dl!ng, kié'n thié't Mt nu'dc da hâu nhù không du'c;1c công 
nMn và bi lang quên. Nhùng Vl,l tiln công défi vdi sâS tQc trong th<'1i gian vua 
qua dé chÔng I~i cac ca nhân và co sCl thu'ong m~i A Châu t~i Los Angeles 

. và Detroit là nhùng bài hQc dau buÔn nhâc nha râng chung ta cân phai luôn 
luôn hoan di dé chÔng I~i bât cU' hinh thU'c ky thi chùng tôc nào. 

Môt sÔ nh6m dân nMp cu' A Châu vân du'c;1c giao làm nhùng công vi~c c6 
mU'c Iu'ong thâp, nhu'ng I~i bi doi hôi phài làm vi~c nhiêu giè1 vdi diêu ki~n 
làm vi~c không d~t tiêu chuân di kèm vdi nhùng quy dinh lao dô~ bât công. 
Dé tt;anh khôi nhung diêu ki~n làm vi~c b6c lôt nhu' v~y, mQt so doanh gia 
gé?c A Châu da dU'ng riêng ra thà~ I~p nhùng doanh nghl~p nhô trong cQng 
dông cua mlnh, dôi khi vdi sI! hô trc;1 cùa ca,c chu'ong trl.nh hành dQng tl! 
khâng dinh, qua d6 ngu'ôi Hoa Ky g6c Châu A và Thai Binh Du'ong da lây 
du'c;1c bâng d~i hQc và cac hQc vi cao hon. 
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9 A. 9 

III. CHIA ~E AN ~UNG 
, )1,... , 

VA CO VO ~11 HOA Hdo . . 

N gay tir khi mdi thành l~p, Hçlp Chùng Qu6c Hoa Ky dà dltçlC giàu 
thêm nh?1 cac quà t4ng dé'n tir cac nltdc và cac nén van hoa trên kh~p 
thé' gidi. Tltdng tl{ thé', Giao HQi Công Giao CI Hoa Ky da d6n nMn 

nhUng phong t\lc truyén thO'ng cùa cac tin hÜ'U Công Giao tir g1n nhlt h1u hé't 
mQi qu6c gia trên thé' gidi. 

Nam 1997, nhilng d6ng g6p cùa cac cQng d6ng Châu A và Thai Blnh Dltdng 
da dltçlc nêu ra trong mQt cUQc tham vâ'n vdi Dy Ban Di CIt cùa HQi B6ng 
Giam Ml,lc, nQi dung nhlt sau: 

Chûng tôi tin tltClng mé).nh me ràng dây là mQt th?1i diêm ân sung d~c 
bi~t cha Giao HQi Công Giao CI Hoa Ky. V di tlt cach là nhiJng c(>ng d6ng 
Châu A Thai Hlnh Dltdng, ch6ng tôi mang Mn dây mQt cam thûc manh 
li~t vé gia dlnh, m(>t long kinh trQng Mi vôi nglt?1i cao niên và mQt niém 
tin tôn giao thâm sâu và nhic$t thành. Ch6ng tôi d6ng g6p mQt linh dao 
d1y tinh dông phltdng và dltçlc dm rê vào cac n~n van hoa Châu A Thai 
Blnh Dltdng. Ch6ng tôi cüng cO' g~ng sO'ng cUQC sO'ng hoa thu~n vôi nhau 
và vôi toàn thê thQ té).o. Chung tôi dào sâu và xét lé).i ca ch rnlnh hiêu 
Giao HQi ph6 quat, dê tâ't cà chung ta c6 thê trCl nên mQt Giao HQi trQn 
v«n và viên man. 18 

Giao HQi trQn v«n và viên man â'y dem sI{ hoàn thic$n Mn cho cac quà ~ng 
cùa dân Châu A và Thai Blnh Dttdng: 

Làm chûng cha Bûc Giêsu Kitô là công vic$c phl,lc VI,I cao ca nhâ't mà 
Giao HQi c6 thê dem Mn cho cac dân tQC A Châu, bCli vi công vi~c này 
dap lé).i niém khat khao sâu thâm cua hQ Mi vôi Bâ'ng Tuy~t BO'i, và n6 
tô bày nhiJng chân ly và nhiJng gia tri c6 thê dàm bào cho hQ sI{ phât 
trïên nhân cach vçn toàn. [Giao HQi da Ùm cach kham phal gu'dn} m~t 
A Châu cua Ch6a Giêsu [dttdi anh sang] cùa y nghIa cûu dQ pho quat 
trong m1u nhic$m Chua Giêsu và m1u nhic$m Giao HQi Nglt?1i. 19 

Hoà hc;1p là mQt d~c tnJng vùa A Châu vùa Kitô Giao 

Hoà hçlp là trQng tâm cho d?1i sO'ng và cho nhiJng n~n van hoa cua cac c(>ng 
d6ng Châu A và Thai Blnh Dttdng. Theo l?1i cac giam ml,lC A Châu th! "hoa 
hçlp là biêu tltçlng cùa nhilng thl!c té).i là tr~t t1!, hé).nh phuc, công bàng và 
long yêu thttdng nhtt ta nhln thâ'y trong mO'i tltdng quan qua lé).i giiJa ngtt<'1i và 
ngli?1i .. . Hoa hçlp không chi ddn thu1n là không c6 xung d(>L. Thttdc do cha 
sI{ hoa hçlp dich thl!c h~ té).i CI vic$c châ'p nh~n sI! da dé).ng và phong phu. ,,20 
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Tiêu biêu mà n6i thl S\f hàa thu~n trong gia dlnh giûp cac thê h~ gân b6 vdi 
nhau dê dê dào t;;lo tâm linh cha lôp tre. vé phu'dng di~n van hoa, ngh~ 
thu~t truyén thong cua nhiéu xa hQi Châu Â và Thai Blnh Du'dng noi kêt cac 
hành dQng cua con ngu'èli mQt cach hài hàa trang xa Mi. Phân nhiéu, S\f hàa 
hÇlP cung du'Çlc thê hi~n qua mQt tinh thân lê nghia sâu sâc - nghia là thua 
nh~n ding tlnh liên Mi giû'a con ngu'èli vdi nhau bat ngu6n tU moi quan h~ 
chung cua tâ"t ca mQi ngu'èli vdi Thiên Chua, Dâ"ng cQi ngu6n cua mQi stf 
song. 

Stf hàa hÇlp mang tinh Kitô Giao mQt cach dich thtfc và mang tinh Â Châu ttf 
ban châ"t. Stf hàa hÇlP Iâ"y cam hûng và sûc m;;lnh tù moi quan h~ hàa hÇlp 
giû'a Ba Ngôi. Nhû'ng ngu'èli Â Châu và cac dao Thai Blnh Du'ong truyén d;;ly 
vé mQt S\f hàa hÇlP ba chiéu (1) hàa hÇlp cua tùng ca nhân vôi Thiên Chua, 
Dâ"ng cQi ngu6n cua tâ"t ca mQi stf hàa hÇlp dich thtfc; (2) hàa hÇlp giû'a mQi 
ngu'èli vdi nhau; và (3) hoa hÇlp vdi toàn thê v;;ln v~t trong vu trt). Theo Ièli 
Dûc Giao Hoàng Gioan Phaolô II trong bài phat biêu ngày 13 thang 05 nam 
1981 thl stf hàa hÇlp là "mQt phân hû'u cd cua quan diêm J(jtô Giao vé cUQc 
song"; Ngài n6i ding dÔi tu'Çlng cua stf hàa hÇlp "là phâm gia thiêng liêng 
cua con ngu'èli, du'Çlc dtfng nên theo hlnh anh Thiên Chua; mt)c dich cua n6 là 
thtfc thi công Iy nhu' là mQt cach thang tiên và giai ph6ng con ngu'èli; nén 
tang cua n6 là stf th~t vé ban châ"t con ngu'èli, du'ÇlC hiêu biêt qua Iy tri và 
du'Çlc soi sang nhèl m~c khai; và sûc m;;lnh thôi thûc cua n6 là tlnh yêu, vdi tu' 
thê vua là diéu ran Phûc Âm vua là qui dc hành xù." 21 

Gia dlnh và Giao dl,Jc là trQng tâm 

Dai vdi phân lôn cac dân toc, gia dlnh c6 gia tri vào h;;lng cao nhâ"t. Cac nén 
van hoa Châu Â và Thai Blnh Du'dng nhâ"n m;;lnh d~c bi~t long trung thành 
cua mQt ca nhân doi vdi gia dlnh mlnh. Cac gia dlnh Â Châu khâng dinh 
nhiéu gia tri gia dlnh, can ban g6m: yêu thu'dng, thanh liêm, trung thtfc, tiêt 
ki~m, và tu'dng trQ Jan nhau. Kinh trQng ngu'èli cao niên và ngu'èli c6 quyén 
cu ng nhu' hy sinh cha con cai là nhû'ng dûc tinh n6i b~ t trang vi~c dinh hlnh 
kinh nghi~m cua hQ. Stf hàa hÇlp riÎt là quan trQng, cung nhu' niém tin ding ca 
nhân phai hy sinh IQi ich cua rrùnh dê pht)c Vt) cho cac nhu du Idn hdn cua 
mot t~p thê, ching h;;ln nhu' quoc gia, công d6ng, hay d~c bi~t là gia éllnh. 

Dûc tin là mQt yêu tô quan trQng trong cUQc song. Dai vôi nhû'ng ngu'èli Công 
Giao goc Châu Â và Thai Blnh Du'dng, can tinh Công Giao du'ÇlC gan kêt m~t 
thiêt vôi gia dlnh và cQng d6ng dia phu'dng. Cha m~ và ông bà là nhû'ng thày 
d;;ly dâu tiên vé nhû'ng gia tri Phuc Am và là nhû'ng ngu'èli nuôi du'ông dûc tin 
cha ngu'èli tre. 0n thiên tri~u du'Çlc vun xdi Ci ngay t;;li gia dlnh. 

Sau gia dlnh thl giao dt)c du'Çlc ngu'èli Châ u Â và Thai Blnh Du'dng coi trQng 
nhâ"t. Ba mu'di ta m phâ n tra m ngu'èli Â Châ u èI Hoa Ky co bà ng D;;I i hQc hay 
cao hdn s9 vôi ty I~ 20 phân pham cua toàn bQ dân sa. Ching h;;ln, 66% dàn 
ông goc Ân co bàng cù nhân (Bachelor) ho~c mQt bàng câ"p cao hdn.22 
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Linh d~o thâm sâu và long sùng kinh dân gian. 
Ngu'èli My và ngu'èli nh~p cu' Công Giao goc Châu Â và Thai Blnh Du'dng di 
cu' dên Hoa Ky vdi nhû'ng kinh nghi~m và cam quan cua cac tôn Biao và 
truyén thong tâm linh Wn cua thê gidi nhu' PMt Giao, Kh6ng Giao, Ân Giao, 
H6i Giao, Giana Giao, Do Thai Giao, Thân Giao, D;;IO Sikh, Lao Giao, và 
Bai Hoa Giao - cùng vdi J(jtô Giao. J(jnh nghi~m cua hQ vé cac tôn giao Wn 
và cac truyén thong tâm linh da d;;ly cha hQ song vôi cam thûc sâu sac vé 
cach tiêp c~n thiêng liêng và thanh thi~n dÔi vdi cuoc song và dn cûu dO, và 
mot nén linh d;;lO thich hÇlp vôi cac nhu du và sûc m;;lnh phat sinh stf song 
cua hQ. Th~t dung nhu' Dûc Thanh Cha da n6i vào ngày 19 thang 04 nam 
1998 ding: "Chung tôi muon lâng nghe nhû'ng diéu Chua Thanh Thân da n6i 
vdi nhû'ngp;iao hôi Â Châu, dê hQ c6 thê tuyên xu'ng Chua Giêsu trong mot 
bai canh Ân Giao, Ph~t Giao, Thân Giao, cung nhu' tâ"t cacac lu6ng tu' tu'èlng 
và cUQc song da dm rê Ci A Châu râ"t lâu tru'dc khi Phuc Âm du'Qc truyén 
giang dên tai hQ. ,,23 
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Cho dù nhiêu ngu'è1i nh~p cu' Công Giao Mn tà A Châu da bi bach h<.ti trên 
quê hu'cJng mlnh, chUng tôi vân hiêu r6 rang làng sùng kinh dân gian cua h9 
c6 goc rê trang cac truyên thong linh d<.to A Châu. Kinh nghi~m cua h9 là 
bang chûng cho cac gia tri trong cac tôn giao và truyên thong tâm linh cua 
h9, và cha thây rang cac gia tri này dang chè1 dçli khâc khoai bié't ban dê 
du'çlc hoàn tât trong m~c khai cua Bûc Giêsu Kitô. 

Trong cac cÔng dÔng nha bé song theo truyên thong, ncJi mà nhùng tin hùu 
Kitô Giao xuat thân, quyên binh c6 môt vi tri nÔi b~t trong Giao Hôi . Cac 
linh m~c và cac tu si luôn nâm giù cac dia vi du'çlC nê vl. Ngu'è1i cao niên 
trong cÔng dÔng ding là ngu'è1i lanh d<.to cÔng doàn giao xû. 

Ngu'è1i ta da cam nghi~m Giao Hôi không chi nhu là chan thè1 phu'çlng chung 
mà càn là môt cÔng dÔng ncJi gia dlnh và b<.tn bè c6 thê tlm thâ'y nhùng st! 
quan tâm và nhi~t tlnh dành cha tùng ca nhân, ncJi h9 c6 thê chia se nhùng 
n6i dau và niêm hân hoan, ncJi luôn c6 st! chia se trong vàng bang huu. Cac 
hO<.tt dÔng cÔng dÔng nhu' v~y du'çlc t6 chûc trong tilt ca cac mùa và cac ngày 
lê trong nlim ph~ng v~, nhû'ng ngày lê tôn kinh cac thanh, và nhùng vi~c 
sùng kinh dân gian. Vi~c cU' hành cac bi tich rli'a tôi, thêm sûc, rtt(lc lê véJ 
làng, hôn phoi, và lê an tang không chi là nhùng lê buôc mà càn là cac djp 
dê qui t~ và cung co cac moi quan h~ gia dinh và b<.tn bè. 

Nhùng ngu'è1i nh~p cu' goc Châu A và Thai Blnh Du'cJng mang Mn cho chung 
ta nhû'ng vi~c sùng kinh dân gian tù quê hu'cJng h9 và chia se vdi cac giao 
dâI). cùng gÏéio xû. Nhiêu ngu'è1i i'J Hoa Ky nuôi du'ông dûc tin cua mlnh bàng 
nhùng vi~c sùng kinh Bûc M~ Maria và cac thanh. Nhùng ngu'è1i Công Giao 
Châu A và Thai Blnh Du'cJng c6 môt làng yêu kinh di).c bi~t dành cha Thanh 
Nu BÔng Trinh Maria, và tôn kinh ngu'è1i là M~ cua Chua Giêsu dÔng thè1i là 
m~ cua h9, và cU' hành nhiêu buÔi lê long tr9ng, song dÔng dê tôn vinh 
Ngu'è1i. Khâp A Châu c6 hàng ngàn dên thè1 và thanh du'è1ng dâng hié'n cha 
Bûc M~, dây không phài là ncJi mà chi ca Kitô hùu qui W, nhu'ng càn c6 ca 
tin d6 cua cac truyên thong tôn giao khac. Tin d6 HÔi Giao ta làng tôn kinh 
di).c bi~t doi vdi Bûc Maria trong Kinh Côran cua h9. 

Truyé n thông lâu dài vé vai trà lânh d90 cùa giâo dân. 

Ngay ca trtt(lc thè1i Công B6ng Vatican II, nhû'ng ngu'è1i A Châu gia nMp 
Giao Hôi i'J quê hu'cJng cua h9 da t~n hiêu rang slÎ m<.tng cua ngu'è1i giao dân 
là hé't slÎc quan tr9ng dOi v(li st! tang trtti'Jng cua Giao Hôi. Môt phân chinh là 
vlljch si't gân dây cua Giao Hôi dt!a trên slÎ m<.tng, nên Giao Hôi Công Giao 
t<.ti A Châ u và trên cac dao Thai Blnh Du'cJng nhân m<.tnh vào lè1i kêu g9i 
lanh nMn SIÎ m<.tng dt!a trên phép rli'a dOi v(li tat ca m9i thành viên cua Giao 
Hôi . Nhùng lanh d<.to Giao Hôi rât coi tr9ng vai trà lanh d<.to cua giao dân 
cûng nhu' vai trà chu dÔng cua ph~nù. Rât nhiêu tin hli'u Công Giao Châu A 
và Thai Binh Du'cJng da di cu' Mn Mt nu'dc này vdi môt kinh nghi~m phong 
phu vi h9 tùng là nhùng giao dân và thùa tac viên tich ct!c cua Giao HÔi. 
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Chiing h<.tn Công Giao a Triêu Tiên da c6 môt Ijch sU' dôc nhâ't vô nhi. L,ch si't 
ay du'çlc kMi dâu nhè1 sang kié'n cua cac nhà Nho Triêu Tiên vào nam 1784; 
khi Mn tham Trung Hoa, h9 da tri'J thành Kitô hau sau khi d9C cac tài li~u Kitô 
Giao mà h9 tlm thây t<.ti Mc Kinh. Giao dân Triêu Tiên không nhùng da giû' 
vli'ng dûc tin mà càn chia se dûc tin ay vdi nhùng ngu'è1i khac cha dé'n ngày 
nhùng nhà thùa sai dâu tiên Mn nu'(lc này vào nlim 1836. Ciing nhu' v~y, i'J 
Nh~t Ban, tù thé' ky 16 Mn thé' kY 19, giao dân Công Giao da giù vùng dûc tin 
trong khi nu'dc này d6ng ci'ta câ'm cac nhà thùa sai Kitô Giao . 

Rât nhiêu cÔng d6ng Châu A và Thai Blnh Du'cJng da quen thuôc v(li khai ni~m 
"thây giang". Thây giang là nhli'ng ca nhân c6 dlÎc tin manh li~t, du'çlc dào t<.t0 
dt tot vê nhùng diêu ccJ ban cua dlÎc tin Công Giao, và du'çlC kinh tr9ng nhu' là 
nhùng ngu'è1i lanh d<.t0 tôn giao trong cÔng dÔng cua h9. H9 ciing du'çlc gi'ti M!1 
nhùng làng m<.tc xa xôi dê qui W m9i ngu'è1i l<.ti du nguy~n và d<.ty giao lY · (j 
môt vài vùng t<.ti Phi Lu~t Tân, nhùng giao dân thùa tac viên ph~ng v~ thu'è1ng 
dl' hành nhùng nghi thU'c a ph~ng v~ trong cac capillas, nghïa là nhù'ng nhà 
nguyên i'J nhùng khu cu' dân nghèo (barrio), ncJi mà cac giao si chi c6 thê Mn 
tham môt vài lân trang nam. 

Nhû'ng giao dân là nhùng slÎ gia phuc âm chinh i'J nhiêu vùng cua Châu A và 
hai dao Thai Blnh Du'cJng. Va truyên thÔng này vân t6n t<.ti ncJi nhiêu giao dân 
lanh d<.to goc Châu A và Thai Blnh Du'cJng hi~n dang song i'J Hoa Ky. Trong 
nhû'ng giao xlÎ mà h9 du'çlC mè1i g9i, khuyé'n khich và bÔi du'éJng, h9 da là 
nhû'ng thùa tac viên m~c v~ trong nhiêu tMp kY. Nhung giao dân Janh d<.t0 
goc Châu A và Thai Blnh Du'cJng chia se niêm hoan hi và tài nling cua h9 
trang tilt ca m9i lïnh vt!c cua thùa tac v~ giao dân - ph~ng v~, tié'p d6n, công 
tac xa hÇi, và lanh d<.to cac giao xlÎ và .giao pMn. 

Nhung cong hién cùa giâo sÎ và tu si 

Nhiêu linh m~c và nam nû' tu si Mn tir Châu A và Thai Blnh Du'cJng dang ph~c 
v~ trong Giao Hôi i'J Hoa Ky . Phân Wn h9 không chI ph~c v~ cho nham chung 
tôc cua riêng mlnh mà càn là cha si'J hay cha ph6 trang cac giao xlÎ, giao viên 
và hi~u trtti'Jng cac trttè1ng Công Giao trên ca nu'dc. Trang nhiêu trttè1ng hçlp, cac 
linh m~c và tu si goc Châu A và Thai Blnh Du'cJng da thié't I~p nhùng chu'cJng 
trlnh giao d~c dlÎc tin bang ban ngù t<.ti giao xlÎ cua h9. Nhùng giao viên tlnh 
nguy~n trang cac chu'cJng trlnh này thu'è1ng là ngttè1i cua nhli'ng nh6m sâc tôc c~ 
thê, vi d~ nhu' nhùng linh m~c, tu si và ph6 té' Tonga, Samoa và Hmong thu'è1ng 
hçlp tac v(li cac giao dân lanh d<.to trang nhùng chu'cJng trlnh truyên giang PhUc 
Âm t<.ti gia dlnh. 

Cac cJn g9i hi~n dang kh a cao trang cac cÔng dÔng ngu'è1i My goc Châu A và 
Thai Blnh Du'cJng ca vê sa Iu'çlng lân ty l~ so vdi dân sa hi~n nay. Nam 1999, 
9% linh m~c du'çlC th~ phong à Hoa Ky là ngl1è1i goc Châu A và Thai Blnh 
Du'cJng, trang khi tin huu goc Châu A và Thai Blnh Du'cJng chi chié'm 2,6% dân 
sa Công Giao i'J Hoa Ky . 
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Di san cua nhùng Giao hé;>i f)ông phL1dng 

Nhung giao hoi Dông Phudng, dij.c bi~t là (j Trung Dông và An DQ, xûng dang 
dUQc hUCIng st! chu y dij.c bi~t. "Tu thai cac tông dÔ, nhung güio hOi này da là 
nhung ndi bao tÔn di san thiêng liêng, ph~ng v~ và thân h9c rât quy gia. 
Nhung truyên th6ng và nghi lê cùa h9 phat xuât tü vi~c hQi nh~p dûc tin vào 
van hoa sâu xa ngay trên nhiêu qu6c gia A Châu, rât dang cha chung ta kinh 
tr9ng.,,24 

Mij.c dù cûng co cac linh ml}c cua h9 ph~c ~ cha cac tin hû'u Công Giao Dông 
Phudng tü A Châu nhU'ng nhû'ng tin hü'u vân thUQC quyên cai quan cua cac giam 
m~c Công Giao Latinh cha Mn nam 1966, khi co st! bÔ nhi~m cac giam m~c 
Maronite và Melkite. vê sau cac giam m~c ding da dliQc bÔ nhi~m dê ph~c 
v~ cac cong dÔng khac. Cac giam ml}c lân IUQt dUQc ba nhi~m dê ph~c ~ cac 
giao hQi Annenia, Chaldê, Syria và gân dây nhât là Syro-Malabar. 

Ngày nay nhung giao xû và giao ph~n cua cac giao hQi dia pMn hay trung 
udng sui iuris (tif quan) bao gÔm Giao xû St. Maron CI Brooklyn và Dûc Bà 
Lebanon CI Los Angeles dành cho nhung ngl.fai Công Giao Maronite; Giao xû 
Newton, Tiê u Bang Massachusetts, dành cha nhung nguai Công Giao Melkite 
Hy L'l-p; Giao xû Dûc Mv cau Nguy CI Newark, Tiêu Bang New Jersey, cha 
nhung nguai Công Giao Syria; và Güio pMn Công Giao Annenia t'l-i Hoa Ky 
và Canada vôi cac giao xû CI nhiêu Tiêu Bang; Giao xû Thanh Tôma Tông DÔ 
CI Detroit dành cha nhû'ng tin hü'u Công Giao Chaldê; và gân dây nhât là Giao 
xû Thanh Tôma CI Chicago dành cha nhung nguai Công Giao Syro-Malabar. 
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IV. KA y DVNG ~lJ I$P THONG V À 

nàA HqP: NHÛNG mACH THÛc V À 
" ~ , 

DAP UNG CUA ClIUNG TA 

T oàn thé' giôi dang d6 i dâu vôi hi~n tUQng là st! da d'l-ng sâc tQc ngày 
càng gia tang. Cac tié'n bQ kY thu~t trong cac phudng ti~n truyên thông 
và v~n chuyên, st! toàn du hoa trong kinh doanh, và tlnh tr'l-ng di cu 

qu6c té' dang diên ra trên m9i châu I~c . 

d Hoa Ky , st! gia tang chua tung co cua làn song di cu tù Châu A và Thai 
Blnh DUdng trong thé' ky vàa qua da kêu g9i tâ't ca cac tin huu Công Giao 
phai tht!c st! thâu hiêu mQt 16i suy nghî, hành dong và cam nh~n khac. St! 
xuâ't hi~n cua nhung nguai nh~p cu - ngay ca nhung nguai dem theo nhung 
ân ich vê thai gian, tài nang, và cua cai - ding dêu t'1-0 ra nhung thach thûc 
và cang thâng. Chinh nhung ân ich h9 mang Mn thach thûc Giao HOi phai 
nhin l'l-i nùnh và thé' giôi theo mQt quan diêm khac. Cac cong dÔng Châu A 
và Thai Blnh DUdng thê hi~n nhung cach thûc khac dê quan h~ vôi tha nhân, 
dê tin, dê du nguy~n, và dê làm nên Giao Hoi . 

f)~t nén tang 

Dê Mi dâu vôi cac thach thûc m~c VI) trong vi~c cham 10 cha cac cQng dÔng 
g6c Châu A và Thai Blnh DUdng, Giao Hoi da tht!c hi~n cac buôc sau CI câp 
qu6c gia, giao ph~n và giao xÛ. Sau dây là bang tom til't theo thû tt! thai gian 
cùa nhung bi~n phap dang hfU y. 

1975: Tai an dinh dân ti n'l-n tà Dông Nam A là u'U tiên hàng dâu cua Ban 
Công Tac Di Tru và Ti N'l-n (MRS) cùa Hoi dÔng Giam M~c Hoa 
Ky . Vi~c tai dinh cu dân ti n'l-n vân tié'p ~c trong hdn mot tram giao 
ph~n cha Mn ngày nay. 

1982: Dê thié't I~p mQt dliang 16i huynh d~ cho vi~c liên I~c và hQp tac, 
cac giam m~c Hoa Ky gÛ'i cac d~i biêu dé'n cac lân h9P mij.t cua 
Liên doàn cac HQi DÔng Giam MI}C A Châu - mot hO'l-t dong vân 
con tié'p ~c cho Mn ngày nay . 

1989: Uy ban Di Tru và van phong liên bang cua Ban Công Tac Di Tru và 
Ti N'l-n (MRS) tri~u ~p cac vi quan Iy và lânh d~o cac giao pMn 
dê bàn thao vê cac nhu du và cd hôi cham s6c muc vu cha cac 
cQng dÔng gÔc Châu A và Thai Blnh DUdng CI Hoa Ky'. . 
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1990: lli~p HÔi Giao D~c Công Giao Liên Bang tri~u ~p bu6i tham viÎn 
liên bang dâu tiên vôi cac cÔng dÔng A Châu. Vi~c diÎn thân này 
nham nâng cao nh~n thûc cua vàn phàng Ban Công Tac Di Tru và Ti 
N:;tn trong ITnh vl!c Cham S6c M~c V~ cha Di Dân và Dân Ti N1I-n 
(MRSIPCMR) và da dân dén vi~c nh~n thêm nhiêu ngu'ai gÔc Châu 
A và Thai Blnh Du'elng tra thành nhân viên cua Ban Công Tac Di Tru 
và Ti N1I-n a câp giao ph~n và liên bang. 

1994: Ban Công Tac Di Tru và Ti N1I-n nham Chàm Soc M~c V~ cha Di 
Dân v~ Dân Ti N1I-n (MRSIPCMR) tri~u t~p cuôc hQJ> liên bang dâu 
tiên gôm cac nhà lanh d1l-0 công giao gôc Châu A và Thai Blnh 
Du'elng a Menlo Park, thuôc T6ng giao pMn San Francisco. 

1994: Thiét I~ p m1l-ng Iu'ôi lanh d1l-0 dia ph~n dê thl!C thi trâch v~ thua tac 
cha cac công dÔng Châu A và Thai Blnh Du'elng. 

1996: M1I-ng Iu'ôi lanh d1l-0 này t6 chûc Chu'elng Trlnh Kinh Nghi~m M~c V~ 
A Châu dâu tiên cha cac nu'ôc Phi Lu~t Tân, HÔng Kông, và Triêu 
Tiên. 

1997: Dy Ban Di Tru tri~u t~p môt Ll!c Lu'ç1ng D~c Nhi~m QuÔc Gia dê 
nghiên cûu cac d6ng g6p, cac viÎn dê, cac mÔi quan tâm và xu hu'ông 
chung cua cac cÔng dÔng Châu A và Thai Blnh Du'elng. 

1997: Dy Ban Di Tru t6 chûc môt hQi nghi chuyên dê vê Giao Hôi a Trung 
Quac, vôi sI!' hi~n di~n cua mu'ai sau giam m~c tu HÔi dÔng Giam 
M~c Công Giao Toàn QuÔC (NCCB) (nay gQi là United States 
Conference ofCatholic Bishops [USCCB]). 

1999: T6 chûc Chu'elng Trlnh Kinh Nghi~m M~c V~ A Châu lân hai cha 
ngu'ai Phi Lu~t Tân, Dài Loan, NMt Ban và Thai Lan . 

1999: Tru'ang d1l-i hQc Notre Dame, Vi~n Dai SÔng Giao HÔi, t6 chûc môt 
HÔi Nghj vê Nhung Quan Ng1l-i cua Châu A và Thai Blnh Du'elng, c6 
ba giam m~c tham dl!. 

1999: Chu tich Hôi DÔng Giam M~c Công Giao Toàn QuÔc du'a nam giam 
m~c sang tham Vi~t Nam. 

2000: Nhiêu nhà lanh d1l-0 Châu A và Thai Blnh Du'elng tich cl!c tham gia t6 
chûc mung nam thanh cha giao ph~n và cuôc t~p hQp quÔc gia 
Encuentro 2000 du'ç1C t6 chûc t1l-i Los Angeles. 

Trong nhiêu giao ph~n, van phàng hay cac chu'eln~ trlnh m~c v~ t~p trung vào 
vi~c cham s6c m~c v~ cha cac công dÔng Châu A và Thai Blnh Du'elng cüng 
nhu' hÔ trç1 cac công tac tông dÔ cho môt sÔ nhom s:lc tÔc. Môt sÔ dia pMn da 
b:lt dâu t6 chûc cac bu6i hQp m~t thu'ang niên (cho nhung ngu'ai gÔc) Châu A 
và Thai Blnh Du'elng dê tang cu'ang SI! hi~p nhiÎt cua tiÎt cà cac công dÔng và 
t6 chûc cac le hQi truyên thÔng và van hoa cua hQ. Ngoài ra, môt vài cuôc hÔi 
thao da dê c~p dén chuyên dê vê sI! hi~n di~n và linh d1l-0 cua ngu'ai gÔc A 
Châu. 
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Môt sÔ cac giam m~c da thiét I~p cac giao xû và giao diêm Trung Hoa, Triêu 
Tiên, và Vi~t Nam. Cac trung tâm m~c v~ cha cac công doàn s:lc tôc nho nhu' 
Cam BÔt, Hmong, Khtnhu, Lào, Samoa, và Tonga da du'ç1c thiét I~p trong 
nhiêu giao ph~n, và cac trung tâm m~c v~ trong nhiêu vùng khac nhau a trong 
nu'ôc thl!C thi thtra tac Vl.l cho cac giao dân Công Giao ngu'ai Trung Hoa, Nh~t 
Ban, Triêu Tiên, và Vi~t Nam. Cac trung tâm này không cru t6 chtîc d1l-Y giao 
Iy, hQc Thanh Kinh, du nguy~n, cung câp tài li~u huiÎn giao theo ngôn ngii' 
thich hç1p, mà con hÔ trç1 neli chÔn cha cac công dÔng này thl!C hành ngôn ngu 
và van hoa cua riêng hQ và dê khâng dinh nguÔn gÔc chung tôc và van h6a 
cua hQ. Cân d~c bi~t ghi eln cac linh m~c, tu SI và giao dân lanh d1l-0 a kh:lp 
neli ~i Hoa Ky da chuyên dn hQc hai cac ngôn ngu và van h6a A Châu, hâu 
tra thành cac thua tac viên hi~u qua hein. 

DÔi vôi cac nh6m dân gÔc Châu A và cac dao Thai Blnh Du'elng, cac vi~c 
làm sang t1l-0 và hi~u qua trong cac giao xû và dôi khi trong khu Vl!c da giup 
hQ doàn két và hÔ trç1 cho sI! ph:H triên cÔng dÔng và cha cac quan M qua 11I-i 
trong nôi bÔ cÔng doàn và vôi cac nh6m van h6a khac. Cac gia dlnh Trung 
Hoa, Triêu Tiên, Samoa da ~p hQp dê hQc Thanh Kinh. Cac thanh thiéu niên 
Nam Du'elng, Khrnhu, Triêu Tiên, Lào và Vi~t Nam t6 chtîc cac tr1l-i hè vôi 
nhung bu6i trao d6i giao Iy bang ngôn ngu cua hQ. Ngu'èli Trung Hoa, Phi Lu~t 
Tân, Triêu Tiên, Samoa, Tonga và Vi~t Nam co cac chu'elng trlnh ph~ng v~ 
thanh ca và cac ca doàn sÔt sâng. 

M(lt so cac c(lng dÔng Châu A và Thai Blnh Du'elng da thiét l~p thành công 
cac t6 chûc a câp quÔC gia dê xây dl!ng can tinh ~p thê. Vi d~, lli~p H(ii 
QuÔc Gia Công Giao My gÔc Hmong; Liên Doàn giao SI, tu sT và giao dân 
lanh d1l-0 Vi~t Nam (Liên Doàn Công Giao Vi~t Nam); Hi~p hQi Linh m~c 
Triêu Tiên ~i My và Canada; Hi~p H(li Công Giao My gÔc Ân; và H(ii DÔng 
Quoc Gia thl!C thi thua tac Vl.l cha nguai Phi Lu~t Tân. Tuy nhiên, th~t không 
may cac công dÔng này dôi khi sÔng qnh nhau, phân Idn là riêng le, vôi dit it 
ho~c không c6 liên h~ nào vdi cac t6 chûc giao pMn hay vôi cac c(ing dÔng 
van h6a và dân tôc khac trong Giao H(ii. 

Cac giam m~c chung tôi nguy~n saD ban tuyên ngôn m\lC v~ này së thuc dây 
cac thành viên Giao H(li a mQi tâng Idp tiép t~c xây dl!ng trên cac thành qua 
này và tàng cu'ang sI! doàn két vdi giao hôi dia phu'elng. Phân tiép theo së 
trlnh bày m(it sÔ cac thach thîi'c và du'a ra cac dê xuiÎt vê cach hlnh thành 
nhung IÔi dap ûng a ciÎp giao xû, giao ph~n và quÔc gia. 
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Duy trl sV' nguyên v~n cua gia dinh 

Gia dlnh. Dù gia dlnh là m9t ân hu~ dang quy, ngu'oi My gô'c Châu A và Thai 
Blnh Du'dng dm nghi~m nhiêu kM khan Idn trong vi~c duy tri tinh nguyên 
ve;:n cua du truc và gia tri gia dlnh truyên thô'ng. Cac gia tri truyên thô'ng, nhu' 
st! bên vU'ng trong hôn nhân, k)! lu~t cua con cai, thao kfnh cha me;:, tôn tn;mg 
ngu'oi cao niên, tho kfnh t6 tiên, và dê cao cac liên h~ d<;li gia dlnh, du'ç1C th€ 
hi~n theo nhung cach r1lt khac nhau trong mÔi nên van h6a. 

Thich nghi vdi m9t nên van h6a dang chiêm u'u thê không hê là m9t diêu dê 
dàng Mi vdi dân di cu'. VI vi~c di cu' t<;lO m9t st! cang thâng Idn cha doi sô'ng 
gia dlnh, nhiêu gia dlnh truyên thô'ng dâ c6 nhung r<;ln nût khi cac di dân Châu 
A và Thai Blnh Du'dng tif thich nghi vdi cac thay d6i và yêu du cua CU9C 
sô'ng môi và Mt nu'ôc môi . Con so cac gia dlnh tan vo, bang dang, ngu'oi c6 
thai CI tu6i vi thành niên, ke bo nhà, ke nghi~n và n<;ln nhân cua chUng, và cac 
Vl,l tt! til' tiêp tl,lC gia tang, trong khi cac b~c cha me;: th1ly kh6 long t<;lo thê quân 
blnh giua yêu du phai làm vi~c dé song và thl gio dành cha gia dlnh hQ. Khi 
con CI quê hu'dng nùnh, phân Idn cac ngu'oi vç1 và cac bà me;: c6 th€ d nhà d€ 
trông nom gia dlnh, nhu'ng d My, thl hQ phai tham gia vào It!c 1u'ç1ng tao d9ng 
d€ chi tra cac chi phi CU9C song. Boi dnh h~ thong d<;li gia dlnh chung sô'ng 
vdi nhau dé c6 m9t doi song gia dlnh lành m<;lnh, b6 ich, và Wdng trç1 dang trd 
nên thiêu vâng m9t cach dang tiêc. Vi~c di cu' dii tach hQ khoi d<;li gia dlnh và 
d€ hQ sô'ng riêng le . 

Trong nên van h6a Châu A và Thai Blnh Du'dng, vai tro truyên thô'ng cua 
ngu'oi nam và cua ngu'oi nu c6 xu hu'dng du'ç1C phân bi~t rô ràng. Trong xii Mi 
My, cac vai tro này khac di, d~c bi~t trong vi~c nuôi d<;ly và k)! lu~t con cai, 
quan Iy tiên b<;lc, quan h~ giil'a hai phai và quan h~ giil'a cac thê h~. Dù thay 
d6i là diêu không th€ tranh du'ç1c, nhu'ng n6 thu'ong dân Mn st! cang thâng và 
nhiê u v1ln dê khac trong cac gia dlnh goc Châu A và Thai Blnh Du'dng. 

Cac ap It!c kinh tê trên gia dlnh bU9C cac dôi vç1 chÔng tre phai làm vi~c 
nhiêu gio. Cac b~c cha me;: nguoi goc Châu A và Thai Blnh Du'dng thu'ong d€ 
con cai hQ cha nhung ngu'oi giu tre hay cho cha me;: Idn lu6i cua hQ trông nom. 
Tuy nhiên, vi~c truyên thl,l Mc tin không phai là phân vi~c cua ngu'oi nuôi giu 
tre. Ngoài ra, ngay d khi ông bà muô'n truyên thl,l Mc tin và gia tri truyên 
thô'ng cho con chau nùnh, hQ thu'ong không th€ làm du'Çlc VI b1lt dÔng ngôn ngil' 
hay thiêu môi tru'ong tôn giao. Phân Idn, tre em Idn lên tiêp c~n hàng ngày 
vdi m9t xii h9i thê tl,lC, và vi~c giao dl,lc dûc tin cua cac em bi di1-t vào hàng 
thû yêu , nêu không phai là hoàn toàn bi bo bê. Qua cac chu'dng trinh xây 
dl!ng gia dlnh, cac giao pMn và giao xû nên chu d9ng moi gQi và giup do cac 
b~c cha me;: goc Châu A và Thai Blnh Du'dng trd thành cac tac nhân hi~u qua 
hdn trong vi~c phât tri€n doi song dûc tin cua gia dlnh hQ. 
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Thanh niên. Thanh niên goc Châu A và Thai Binh Du'dng thê h~thû hai và 
cac thê he;) tiêp theo phai v~t 19n không ch! vdi nhung nÔi dau khi Idn lên mà 
con phai v~t IQn vôi cac xung d9t giil'a cac gia tri van h6a giil'a cha me;: hQ và 
nên van h6a My. MQt mi1-t, hQ dm nghi~m m9t môi tru'ong d gia dlnh ndi mà 
gia dlnh là SI! t~p trung quan trQng nh1lt, ndi mà st! giup do Iân nhau giil'a cac 
thành viên gia dlnh du'ÇlC gin giil', và ndi mà cac moi quan h~ hoa thu~n giua 
ca nhân vdi nhau và st! hoa hç1p gia dlnh du'ÇlC nhâ'n m<;lnh . Bên ngoài gia 
dlnh, hQ dm nghi~m m9t st! dê cao cac gia tri khac: tinh ca nhân, tinh d9C 
I~p, và st! qnh tranh . Bi ke;:t cûng giil'a nhil'ng diêu c6 ve mâu thuân, nhiêu 
thanh niên ngu'oi goc Châu A và Thai Blnh Du'dng trai qua mQt khung hoang 
sâu sac vê can tinh, ngày càng trd nên trâm trQng, khi ho ngan cach trong 
giao tiêp giua ngu'oi thanh niên và ngu'oi cao niên ngày càng ndi rQng hdn . 

Vôi mong u'dc du'ç1C giô'ng nhu' cac b<;ln dÔng lûa sinh t<;li My, thanh thiêu 
niên goc Châu A và Thai Blnh Du'dng c6 xu hu'ông phu nh~n cac gia tri 
truyên thô'ng cua gia dlnh và bât dâu tif khâng dinh mlnh. Cac thanh thiêu 
niên không c6 st! hu'dng dân và giam sat ngoài tru'ong hQc dùng thèli gian vdi 
cac b<;ln dÔng lûa và dôi khi bi hu'ông dân vào con du'èlng lâm I<;IC. Cac thanh 
niên này phili du'<j1c d<;ly vê lich sil', van h6a, gia trj , truy~n k€ và truyên 
thuyêt cua Châu A và Thai Blnh Du'dng nhu' m9t cach d€ giup hQ nMn biêt 
di san van h6a cua mlnh. DÔng thoi - cüng là m9t ca ch dé phat tri€n hi€u 
biêt vê cac dân tQc Châu A và Thai Blnh Du'dng, vê cac tiêm nang mà hQ 
mang Mn, nhung thil' thach hQ phai Mi dâu - cac tài li~u giao hu1ln cua giao 
xû và giao ph~n c6 th€ sil' dl,lng phu'dng phâp Iiên tu'dng bâng cach dùng cac 
câu chuy~n, ngl,l ngôn, và cac bi€u tu'Çlng bày to long tôn trQng ~oi vôi di 
san, cach song d<;lo và cac phu'dng phap giang d<;ly cua vùng Châu A và Thai 
Blnh Du'dng. 

Cac thanh niên tru'dng thành d9C thân ngu'oi goc Châu A và Thai Blnh 
Du'dng thu'ong bi bo rdi m9t mlnh d€ tt! tlm chÔ dI1ng trong xii h9i và trong 
giao h9i . HQ dn du'ÇlC hu'dng dân trong giai do~n kh6 khan dé thich nghi vê 
van h6a, thay d6i nghê nghi~p, nh~n thûc vê dn g<;>i , và trong cac quyêt dinh 
quan trQng khac mà cac thanh niên phai Mi dâu . HQ dn du'ç1c khuyên khich 
d€ tham gia vào cac chu'dng trinh dào t<;lO và lanh d<;lo cua giao xû dành cha 
gidi tre và tich ct!c d1ln thân vào vi~c l6 chûc cac ho~ t dQng trong chu'dng 
trlnh. Quan trQng hdn, nhu' Dûc Giao Hoàng Gioan Phaolô II da nh~n dinh: 

Nhiêu v1ln dê phûc t~p mà giôi tre ngày nay gi1-p phai ... bU9C Giao H9i 
phai nhâc ngu'èli tre nhd râng hQ là ngu'oi c6 lrach nhi~m Mi vdi tu'dng 
lai cua xii h9i và Giao H9i . DÔng thoi cüng bU9C Giao H9i phai khuyên 
khich và hÔ trÇl hQ trong tù'ng giai do~n nhâm bao dam cha hQ c6 th€ san 
sàng nh~n 11ly trach nhi~m 1ly ... Trong vi~c dào t11-0 Kitô Giao dành cho 
gidi tre ... , Giao H9i phai nh~n thûc râng gidi tre không phai chl là Mi 
tu'Çlng cha Giao H9i cham s6c ml,lc Vl,l, mà con là nhil'ng tac nhân và 
c9ng st! viên trong sU' m~ng cua Giao H9i qua cac hO<;lt d9ng tông dÔ 
khac nhau cua tlnh yêu thu'dng và phl,lc Vl,l. ,,25 
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Nguài cao niên. Cac b~c cha my cao tu6i cam nghi~m mi.>t khung hoang can 
tinh kiêu khac. Tung là cac nhân v~t c6 uy quyên <'1 quê hu'dng, cac b~c cha 
my Wn tu6i ngu'èli g6c Châu A và Thai Blnh Du'dng a My tr<'1 nên hoàn toàn 
phI) thui.>c vào con cai hO. Diêu này là mi.>t tu'dng phan dau dôn so vôi sI! 
kinh trç>ng thu'èlng du'Ç1c dành cha ngu'èli lôn tu6i <'1 quê hu'dng ho. Không thê 
giao tiêp vôi ngay cà cac chau cua mlnh, ho thu'èlng chlm sâu trong cam giac 
cô ddn và bi tach bi~t. Tri! phi hO tra thành mi.>t thành viên cua trung tâm 
ngu'èli cao niên, nhiêu ngu'èli dùng thèli gian cua hO trong vong giôi h~n cua 
ngôi nhà, không thê bày to du'Ç1C nhu du cua mlnh, không thê tham gia vào 
xa hi.>i, và không cam nh~n du'Ç1C mlnh là mi.>t thành viên cua gia dinh. Cac 
giao xu du'Ç1C khuyên khich không chi phai phat triên cac chu'dng trinh ml)c 
VI) gia dlnh mà con kêt hÇ1p vôi phu'dng thuc nh~y càm hdn dê tiêp c~n vôi 
cac di dân cao niên hau giup cha dèli s6ng xa hi.>i và dèli s6ng thiêng liêng 
cua hO. 

Khao khat m(>t nén giao dt)c Công Giao. 

Nhu' da trinh bày é'J trên, mi.>t s6 lôn cac di dân ngu'èli g6c Châu A và Thai 
Blnh Du'dng (cà Công Giao Iân ngoài Công Giao) da nh~n du'Ç1C nên giao 
dl!c Công Giao Ci quê nhà và ciing mong u'ôc diêu d6 cha con cai cua hO . 
Cac tru'èlng hoc Công Giao c6 thê cCii m<'1 hdn và don nh~n tât cà, dij.c bi~t 
d6i vôi nhung ngu'èli theo truyên th6ng tôn giao khac nhu'ng da tUng hoc 
trong cac tru'èlng hoc Công Giao Ci quê hu'dng hO. Diêu này sé giup duy tri 
mi.>t truyên th6ng lâu dài cua cac cd cau giao dl)c và công tac xa hi.>i, dùng 
làm phu'dng ti~n hi~u qua cha công cui.>c phuc âm h6a. 

Ngoài ra , cac gia dlnh co con cai hoc tru'èlng công ciing mong mu6n con cai 
hO du'<;1c tiêp ~c hoc hai vê tôn giao. Can phai phat huy nhung sang kiên dê 
t~o cd hi.>i cha con em cac gia dlnh Công Giao hoc tru'èlng công du'Ç1C giao 
dl!c và phat triên dûc tin. 

. Thêm vào d6, cac tru'èlng hoc Công Giao c6 suc hâp dân VI co mi.>t du'èlng 16i 
giao dl)c và mQt nê nêp ky lu~t vung châc. Nhiêu b~c cha my g6c Châu A 
và Thai Blnh Du'dng mu6n gi1i con cai ho Mn cac tru'èlng hoc Công Giao a 
Hoa Ky; tuy nhiên, cac tru'èlng này da tra nên rât dât tiên, dij.c bi~t Mi vôi 
nhiêu gia dlnh tre co hai con hay nhiêu hdn. Dê giai quyêt vân dê này, cac 
tru'èlng Công Giao da cap thÙ' nghi~m mQt vài lo~i hoc b6ng kh.ac nhau. 

f)o i thoé;1 i ba chiéu vôi cac tôn giao, 
vôi cac nén van h6a và vôi nguoi nghèo 

Tù thèli Công DÔng Vatican II, cac giam ml)c anh em cua chung tôi a A 
Châu hQi hop thu'èlng xuyên trong khuôn kh6 Liên Doàn cac Hi.>i DÔng Giam 
MI)C A Châu, da phat triên mi.>t 16i tiêp c~n ml)C VI) nhân m~nh Mn Mi tho~i 
ba chiêu: vôi cac tôn giao khac, vôi cac nên van hoa và vôi ngu'èli nghèo. 
Ta ding co thê tim ra mi.>t hlnh thuc d6i tho~i nhu' v~y nhâm gia rang hi~u 
qua a moi cap b~c Giao Hi.>i Hoa Ky. 
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Dlfi thoai vai cac tôn giao. Gi6ng nhu' cac dân nh~p cu' khac tru'ôc ho, di dân 
tU cac ~i.>ng dÔng Châu A và Thai Blnh Du'dng mu6n tr<'1 thành b~n dÔng 
hành trên con du'èlng duc tin vôi ngu'èli My Mu6n hiêu du'<;1c cac ci.>ng dÔng 
Châu A và Thai Blnh Du'dng thl nhât thiêt phai Mi tho~i vôi cac tôn giao 
khac. Diêu này co nghTa là phai nh~n thuc du'<;1c cac chu dê chinh yêu trong 
nên linh d~o và than hoc cua cac tôn giao, d~c bi~t là PMt Giao, Kh6ng 
Giao, HÔi Giao, Lao Giao, và cac tôn giao ban dia. Khi bât dau Mi tho~i, 
nhu' Duc Thanh Cha da trinh bày, thl co nhiêu gia tri tôn giao mang y nghla 
tâm linh vào b~c cao nhât: VI dl), trong HÔi giao, Thanh Y Chua là trung tâm 
diêm; trong An Giao, vi~c thl!c thi suy ngâm, chiêm nghi~m, tu bo y riêng, 
và tinh than bât b~o di.>ng; trong Ph~t giao, tinh than bât châp và long tu bi ; 
trong Kh6ng giao, chu hiêu và chu nhân; trong Lao giao, sl,f ddn sd và long 
khiêm nhu'èlng; trong cac d~o truyên th6ng, tlnh nhân ni!-i du'Ç1C tôn sùng và 
kinh trong.26 D6i tho~i liên tôn a muc sâu sâc nhât thl luc nào ciing là mi.>t 
Mi tho~i vê giai thoat cuu di.> , VI n6 tlm cach kham pha, phân lo~i, và hiêu 
du'<;1c t6t hdn cac dâu chi cua cui.>c Mi tho~i lâu dèli giua Thiên Chua và nhân 
lo~i. D6i tho~i này sé mang l~i mi.>t nên than hoc, phl)ng VI) và linh d~o thl,fc 
sl,f hi.>i nh~p van hoa cho nhung ngu'èli My g6c Châu A và Thai Blnh Du'dng, 
dê giup ho s6ng và công b6 su di~p cua Chu a Kitô . 

Dlfi thoÇli vai cac n€n win hôa. Da rât lâu, Công Giâo và Kitô Giao du'Ç1C 
nhung ngu'èli g6c Châu A và Thai Blnh Du'dng xem là "cua phu'dng Tây." 
Bât châ'p sl,f hi~n di~n nhiêu thê ky cua Giao Hi.>i Công Giao và cac nÔ ll,f~ 
tông dÔ , Ci nhiêu Mi Kitô Giao vân bi xem là tôn giao nu'ôc ngoài Mi vôi A 
Châu và cac dao Thai Blnh Du'dng, và trong suy nghT cua dân chung, tôn 
giao này thu'èlng du'<;1c gân liên vôi quyên ll!c thl,fc dân. Duc Giao Hoàng 
Gioan Phaolô II viêt: 

Mu6n biêt sI! hi.>i nMp van hoa c6 chân thl,fc hay không, ta cu nhin xem 
dân chung t~i do co trCi nên gân b6 hdn vôi duc tin Kitô Giao không, b<'1i 
VI hO hiêu duc tin â'y ra ràng hdn khi nhln bâng c~p mât van hoa cua 
mlnh .. . [Hdn nua] Nhèl hi.>i nMp van h6a, vê phan mlnh, Giao Hi.>i sé tr<'1 
thành mi.>t Mu chi giup ngu'èli ta hiêu ban chât cua mlnh, dÔng thèli Giao 
Hi.>i ding trCi thành mi.>t dl)ng cI) dâc ll,fc hdn dê thi hành su m~ng ... Thê 
nhu'ng, ngày nay vâ'n dê này tr<'1 nên d~c bi~t cap thiêt khi dung tru'ôc 
tlnh hlnh da chung ti.>c, da tôn giao và da van hoa cua A Châu." 27 

Chua Giêsu da Mn dê mang dn cuu di.> cho moi ngu'èli thui.>c moi van hoa và 
ngôn ngu. Giao Hi.>i Công Giao co ban chât hoàn vii và malông vôi moi dân 
tôc dê dem Tin Mung cua Thiên Chua Mn cha ho. T~i Hoa Ky, hQi nh~p 
v'an hoa co y nghia d~c bi~t quan trong Mi vôi cac di dân g6c Châu A và 
Thai Blnh Du'dng tung Mn vào nhung nam 1800 và ni1a dau thê ky 19, khi 
sl,f d6ng h6a vê van hoa du'Ç1c khuyên khich và là tiêu chuân dê du'Ç1C xa hQi 
và Giao Hi.>i châp nMn. 
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Thié't l~p quan M vdi doi sÔng van h6a và xa hQi cua cac di dân c6 le vân là 
tMch tMc Idn nhâ't dÔi vôi Giao Hôi trang Iînh vlfc hQi nh~p van h6a. Thach 
thlÎc này xuâ't hi~n a mQi câ'p b~c, d~c bi~t èI binh di~n giao xû hay vùng lân 
c~n, neli mà nhung ngu'oi thuôc cac nên van h6a khac nhau thu'ong g~p go. 

DlÎc Thanh Cha da n6i râng "Th~t v~y, qua là môt diêu kh6 hiêu, tlj.i sao Dâ'ng 
ClÎu dÔ thé' gidi sinh ra tlj.i A Châu, mà cha Mn ngày nay, ph~n Idn dân Il,!c 
dia này vân không bié't tdi Ngài,,28 Dûc Thanh Cha bày to hy vQnl;): là - khi 
Giao HÔi phat triên vung châc trang thiên niên ky dâu tiên a châu Au và cac 
nu'ôc phu'elng Tay, và thiên niên ky thlÎ hai phat triên và hu'ng tNnh èI châu My 
Latinh và châu Phi- thiên niên ky thlÎ ba se chlÎng kié'n Giao HÔi èI A Châu 
Mn thoi kY phat triên. 

DÔng thoi, vi~c giu dlj.o cua môt sÔ dân t(lc Châu A và Thai Blnh Du'elng phai 
du'Ç1c hlnh thành qua môt nên thân hQc chân chinh vê thanh kinh và vê giao 
hQi, chû không du'Ç1c nh~n chim trong nhii'ng vi~c sùng kinh dân gian, môt IÔi 
sùng dlj.o c~n du'çlC giao 19 Công Gia Giao soi rQi môt cach dây du hein. "Là môt 
chiêu kich chu yé'u cua doi sÔng Công Giao, trong cac công doàn Kitô hii'u, c6 
nhung ca ch thê hi~n d~c bi~t dây long sÔt mé'n và 9 ngay lành trong vi~c tlm 
kiêm Thiên Chua và tht!c thi doi sÔng dlj.o .. . Dây là môt thlfC té' phong phu 
nhu'ng dê bi chao dao, a d6 nên tang dlÎc tin dn du'çlc thanh luy~n và cung 
cÔ.'>29 DÔi vôi nhii'ng ngu'oi khac, cac hoàn canh bi ap bûc hay bi cach Iy i'J quê 
hu'elng cua hQ dôi khi dâ ngân can st! truyên ha nhung giao huâ'n cua Công 
DÔng Vatican Il hay nhITng giao huâ'n và ca ch dt hành phl,!ng vI,! cua Huâ'n 
Quyên tÙ' thoi Công DÔng. St! trung thành và long sùng kinh d~c tru'ng cua cac 
tin hii'u Công Giao Châu A và Thai Blnh Du'elng dâ làm cho vi~c giao dl,!c 
chân chinh vê dûc tin Công Giao và vê long sùng dlj.o cua hQ càng tra nên 
thié't yé'u hein cho vai tro quan trQng cua hQ trong MIng lai Giao Hôi a Bac 
My. Nhi~m vI,! giao huâ'n dê cho dûc tin hQi nM!? van h6a là "nh~n thlÎc d1fçlc 
chiéu kich van h6a trong chinh ban thân Phuc Am trong khi môt m~t khang 
dinh là n6 không nay sinh tÙ' bâ't cû nên van h6a nào cua con ngu'oi, và m~t 
khac cüng nh~n thlÎC là Phlic Âm không thê bi tach roi khoi cac nên van h6a 
mà n6 du'çlc IÔng vào tir ban dâu và trang d6 n6 dâ tlm ra ca ch thlÎc dê diên 
dlj.t qua nhiêu thé' ky.,,30 

D{fi thoÇli vaÎ nguiJi nghèo. Khuôn kha cho vi~c dÔi tholj.i vôi cac cÔng dÔng 
Châu A và Thai Blnh Du'elng nay sinh tÙ' thlfc té' ncli quê nhà cua hQ. Bâ't châ'p 
slf tÔn tlj.i lâu dài cua huyên tholj.i cho ràng ngu'oi My gÔc A là "thiêu sÔ kiêu 
mâu", thi trên thlfC té', nhiêu ngu'oi My gÔc A râ't nghèo và dn du'çlC giup dB. 
Trang sÔ nhung ngu'oi gÔc Châu A và Thai Blnh Du'elng nghèo nhâ't là nhii'ng 
ngu'oi Mn Mâi dlj.ng ti nlj.n và bi thach thlÎc phai clj.nh tranh trong môt xa hQi 
râ't khac bi~t vôi xâ hQi mà hQ dê l?i pilla sau; nhung ngu'oi dé'n trang nhii'ng 
manh tàu trang Hnh trlj.ng nh~p cu' chui , thu'ong buôc phai làm nhii'ng vi~c lao 
dÔng n~ng nhQc hay bi lôi kéo vào cac hOlj.t d(lng bâ't hçlp phap, và sÔng trong 
nhii'ng hoàn canh khÔn cùng; và nhii'ng ngu'oi làm cac công vi~c khié'n hQ phai 
xa gia dinh và neli dinh cu', nhu' di biên, di chuyên vi yêu du công vi~c, di 
theo doàn xié'c. Nhiêu ngu'oi bi b6c lôt và bi vi phlj.m nhân quyên. 
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Nhu'ng nhii'ng lèli cua DlÎc Giao Hoàng Gioan Phaolô Il thâp lên niêm hy 
vQng là : "Nhung lOi cua Giao Hôi luôn là tié'ng kêu gQi bao v~ ng,u'oi nghèo 
trên thé' giôi, nhii'ng ngu'èli bi de dolj., bi khinh bi và nhân quyên bi xâm 
h 

,,32 
P lj.m. 

Giao tiép liên van hôa 

HQc cach giao tié'p liên van h6a thi quan trQng gâ'p dôi vi n6 cân Mn không 
chi dê làm vi~c hi~u qua trong nhiêU thtta tac vI,! khac nhau, mà con dê giup 
cac công dÔng van h6a và chung tôc khac nhau trong cac giao xû cua chung 
ta hiêu du'çlc diêu gi dang xay Mn vdi hQ. Dôi khi ngu'oi ta nghT sai lâm râng 
m9i ngu'oi ai cüng bié't cac giao tié'p giua cac nên van h6a VI xâ hQi My là 
mQt xa hQi da van h6a. 

Giao tié'p cel ban giii'a cac nên van h6a trèl thành m(lt thach thûc không chi vi 
ngôn ngii' mà con, quan trQng hein, vi nhii'ng cach diên d?t van h6a khac 
nhau. Dij.c bi~t, tâm quan trQng cua ca nhân và quyén tt! thê hi~n ca nhân 
trong nên van h6a My thu'ong xung d(lt vôi cac gia tri truyên thÔng cua cac 
gia dinh gÔc Châu A và Thai Blnh Du'elng. Môt vi dl,! cho thâ'y nhu du dn 
phai giao dl,!c vê giao tié'p liên van h6a cha ca dân nMp cu' lân ngu'oi My 
sinh tlj.i chÔ, â'y là 19 tu'ang trong van h6a A Châu vé st! hoa thu~n, du'çlc thê 
hi~n qua thai d(l im l~ng khi dÔi dâu vdi cac tlnh huÔng xung dÔt. Theo ban 
tinh, ngu'oi gÔc Châu A và Thai Blnh Du'clng giii' cac khuc mâc và cac vâ'n dé 
cho riêng mlnh và chi n6i ra khi nào hQ bi bât buQc. Ké't qua là toàn bÔ 
nhung Mu tranh bên trong cua hQ không du'çlC bôc lô hé't ra ngoài . Nhung 
ngu'oi làm vi~c ml,!c VI,! gij.p kh6 khan c1ê hiêu du'çlc St! dè dij.t sâu lang cua hQ 
khi dn phai biêu lô công khai cac kh6 khân và lOi than phiên. Cac xu hu'ông 
cü trong van h6a A Châu dn phai du'çlc thông cam và tôn trQng ngay ca khi 
cac thtta tac viên gilip nhii'ng ngu'ài gÔc Châu A và Thai Blnh Du'clng c1ê hQ 
dê dàng bày to cac nhu du cua mlnh hein. 

Ngoài ra, cac cu' dân gÔC Châu A và hai dao Thai Binh Du'clng du'Ç1C nuôi dlj.y 
trong nhii'ng nén van h6a hié'u khach, trong d6 mÔi quan h~ giii'a ngu'oi và 
ngu'ài là vô cùng thié't yé'u trong giao tié'p và trao dai giITa con ngu'ài vdi 
nhau. HQ nhâ'n mlj.nh Mn cac mÔi quan h~ . Do d6, dn phai t?O st! tié'p xuc 
và thié't l~p tu'clng quan giii'a cac giao xlÎ và nhung ngu'ài này. Cac dân nMp 
cu' gÔc Châu A và Thai Blnh Du'clng cüng du'Ç1C thu hut tham gia vào doi sÔng 
cua giao xlÎ qua nhii'ng mÔi quan h~ này. Cac giao xlÎ c6 thê ta chûc nhung 
kh6a huâ'n luy~n vê giao tié'p Iiên van h6a da d?ng cho cac ngu'ài lânh dlj.O 
và cac giao dân c1ê phat triên nh~n thûc và ky nang nhâm tht!c hi~n tinh thân 
hiè'u khach hii'u hi~u và tlf giac hcln. 
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Trao quyén lanh dÇlo VI 
doàn két và VI cc)ng dong 

Linh m(lc và tu SI: Phân IéIn cac linh ml,!c và nam nù tu sT gÔc Châu fi.. và 
Thai Blnh Du'ang dang thlfc thi thÙ'a tac vI,! CI Hoa Ky da oIng du'Qc dào tJ.o tù 
quê hu'ang hQ, và nhiêu ngu'ài chi CI dây trong nhùng nhi~m ky ng:ln h,!-n, do 
cac giao pMn gÔC hay cac hQi dang cua hQ sai di . Cach tiep c~n ca ban cua 
hQ Mi vôi thÙ'a tac VI,! c6 thé khac vôi CI Hoa Ky, phan anh cach nh~n thU'c 
khac nhau vê vai tra cua linh ml,!c trong cQng dÔng Công Giao, vai tra lanh 
d,!-o cua giao dân (d~c bi~t là cua phI,! nù) , ca dÎu giao xU' Hoa Ky và cam 
thU'c vê phl,!c VI,!, cac vi~c d,!-o dU'c, và cac tÔ chU'c tôn giao. MQt sÔ cac linh 
ml,lC và tu sT nh~p cu' g~p kh6 khan dê hQi nh~p vào hoàn canh môi và hQ 
liên l,!-c vôi giao pMn gÔc han là giao ph~n cua hQ CI Hoa Ky; hQ liên h~ vôi 
cac linh ml,!C và tu sT dÔng hu'ang tot han là vôi cac linh ml,!c và tu sT a vùng 
Mt môi này . D€ thich nghi vôi vùng Mt môi và th ua tac VI,! môi dn phai c6 
thài gian và mQt lÔi tiep c~n quân blnh. Cac giao pMn c6 thê trQ giup bang 
cach dê ra cac chu'ang trinh don tiep, dinh hu'ông và nâng do liên tl,!c. 

Nhiêu linh ml,!c và tu sT g6c Châu fi.. và Thai Blnh Du'ang dâ l~ng lé cam 
nghi~m nhùng blfC bQi sâu l:lng trong công tac ml,!c VI,! cua hQ CI My. MQt sÔ 
da bày to cam giac bi tach bi~t, cô dan và thieu SI! giup do tù giao pMn. 
Tru'ôc tinh hlnh này , nhiêu hi~p hçi linh ml,!C và tu sT g6c Châu fi.. và Thai 
Blnh Du'ang da du'Qc thành l~p và g~p gB nhau dêu d~n . Cac tô chU'c này da 
giup dB dê nâng cao tinh th~n, tang cu'àng mçt linh d,!-o hu'ông vê sU' m,!-ng, 
và giôi thi~u cho thành viên cua hQ cac phu'ang phap ml,!C VI,! cua Hoa Ky. 

Gido dân. "MQi giao dan dêu là nhà truyên giao; và dia bàn truyên giao cua 
hQ là ca mQt the giôi rQng lôn và phU'c t'!-P nhu': chinh tri, kinh te, công 
nghi~p, giao dl,!c, truyên thông, khoa hQc, ky thu~t, ngh~ thu~t và thé thao. 
T'!-i nhiêu nu'ôc Châu fi.., ngu'ài giao dân dang phl,!c Vl,l nhu' nhùng nhà truyên 
giao dich thl!c, tiép xuc vôi nhùng anh chi em fi.. Châu mà c6 thé hQ chu'a ban 
già c6 dip g~p go cac giao sT và tu ST.,,33 Không thé nào nhân m'!-nh cha du 
vê tiêm nang và d~c sung cua giao dân vôi tu' cach là dÔng slf blnh dâng 
trong sU' m~nh chung cua Giao Hçi. Trach nhi~m cao nhât trong th ua tac VI,! 
cho cçng dÔng chung tQc cua minh thi thuçc vê chinh cQng dÔng d6, vôi SI! 
hu'ông dân cua gia m ml,!C dia phu'ang. Qua Slf hQp tac chung, cac cçng dÔng 
Châu fi.. và Thai Blnh Du'ang c6 thé giao dl,!c Mc tin cha thanh thiéu niên, 
cham s6c nhùng ngu'ài cao n.iên, tham gia doi tho,!-i liên van h6a và liên tôn 
giao, và cham s6c ngu'ài nghèo. Cac tin hùu Công Giao gÔc Châu fi.. và Thai 
Blnh Du'ang da tru'àng thành và không chi là cac doi tUQng cham s6c ml,!c VI,! 
cua Giao Hçi . Thay vào d6 hQ da tru'Clng thành và tiép tl,lc tru'àng thành trong 
vai tra nhùng tac nhân tich clfc tham gia và dÔng slf trang sU' m~nh tông dÔ 
cua Chua Giêsu Kitô. Cac giao xû và giao ph~n nên d6n nh~n cac cQng 
dÔng Châu fi.. và Thai Blnh Du'ang nhu' nhùng anh chi em trang Chua Kitô, 
trong vai tra là cac nguÔn llfc quan trQng d6ng g6p cha Giao HQi à Hoa Ky . 
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Cac dân tôc Châu fi.. và Thai Blnh Du'ang co nhiêu diêu d€ d6ng g6p nhu' liên 
h~ gia dlnh gân güi, tinh cQng dÔng, tinh hiéu khach, hQi nh~p van hoa, phl,!ng 
Vl,I, thua tac VI,! giao dân, tinh thân tu'Qng trQ, linh d,!-o, và thua tac VI,! trong 
tinh th~n cçng tac à mQi dp b~c. 

Co câ'u. MÔi nhom dân nh~p cu' dâ tim cach duy tri cçng dÔng cua ITÙnh - doi 
vôi cac nhom Châu fi.. và Thai Blnh Du'ang diêu này càng d~c bi~t quan trQng. 
Vào d~u thé ky 20, cac giam ml,!c da thiét l~p cac giao xû Mi nhân (tong 
nhân), và trong suÔt ntra thé ky sau , nhiêu ca du khac du'Qc thiét l~p . Già dây 
co cac giao xû da van h6a, cac trung tâm ml,!C VI,!, cac trung tâm liên l,!-c và tu' 
vân s:lc tQc, cac giao di€m, và cac sà tuyên uy. Dôi khi cac giam ml,!c cüng 
cung dÎp nai chÔn d€ ctr hành phl,!ng Vl,I và/hay thlfC hi~n cac chu'ang trinh. Và 
nai nào c6 cac cQng dÔng nhe, kha nang ngôn ngù giôi han, và cQng dÔng a 
xa, thl mçt trung tâm ml,!c VI,! hay mQt tuyên uy di dçng sé dem l,!-i mçt b~u 
không khi "gia dlnh khi a xa gia dlnh." M~t khac, nhât thiét phiii t'!-O thé quân 
blnh giùa (mçt m~t) nhu du cua cQng dÔng là co du'Qc cam giac an toàn và 
(m~t khac) nhu du cam nghiêm y nghIa dich thlfC cua vi~c ITÙnh là mçt tin 
hùu Công Giao trong giao hçi dia phu'ang cùng vôi cac mÔi liên h~ cMt che 
vôi giam ml,lc. 

Su doàn Ut. Mçt thach thûc lôn là vu'Qt qua cac chia re quÔc gia và xây dlfng 
tl~ doàn két My cha ngu'ài goc Châu fi.. và Thai Blnh Du'ang, mçt tinh doà~ 
két c6 thé t'!-O nên mQt su'c m'!-nh hi~p nhât và vùng ch:lc. Cac nhom Châu A 
và Thai Blnh Du'ang c6 thành kién và dinh kién vôi nhau trong nh6m và vôi 
cac nh6m chung tçc khac. DÔi vôi cac cçng dÔng Châu fi.. và Thai Blnh 
Du'ang, dn phai khuyén khich mÇ\t SI! hoan cai Mi vôi cac mÔi cùu h~n lich 
str dành cha ke thù tru'ôc dây trong vang quê hu'ang hQ hay a nu'ôc ngoài. Lài 
Chua kêu g9i thay dÔi trai tim dn phiii du'Qc tât ca mQi ngu'ài lhg nghe. 

8âp ung ml,!C VI,! 

d Hoa Ky hi~n nay, nhiêu giam ml,!c ngày càng <; thûc han và u'U ai quan tâm 
nhiêu han dén slf hi~n di~n và cac d6ng g6p cua nhùng anh chi em goc Cha~ 
fi.. và Thai Blnh Du'ang. D€ tiép tl,lc hÔ trQ trQn v~n cha cac cQng dÔng Châu A 
và Thai Blnh Du'ang phat tri€n và tru'ang thành, giam ml,lc chung tôi dê nghi 
cac hành dQng chién lu'Qc sau: 

• Cac giao ph~n và giao xû phai thlfC hi~n mQi nÔ llfC d€ nghênh d6n và 
phuc am h6a cac dân tçc Châu fi.. và Thai Blnh Du'ang và chia se vôi h9 
Tin Mung cua Chua Giêsu Kitô và dûc tin Công Giao; 

• Trong cac thua tac VI,I cua giao ph~n và giao xû, cac cQng dÔng Châu fi.. 
và Thai Blnh Du'ang phai du'Qc khuyén khich tham gia tich clfc trong vai 
tra nhùng ngu'ài cham s6c, truyên giang t,!-i gia dinh, nhùng ngu'ài ung 
hQ và cÔ vô cac an gQi linh ml,lc và tu sT, và nhùng ngu'ài làm ml,!c vI,! 
dong g6p nang llfC, 1<; tu'i'ing và nMn thûc cha công trinh phuc âm h6a 
"không chi bâng Slf khôn ngoan và hi~u qua cua thé gian, mà vôi côi 
long du'Qc chân 1<; cua Chua Kitô dÔi môi và ban sûc m'!-nh,,34; 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Nhung ngu'èli llinh d'.lo Công Giao Châu Â và j'hai Blnh Du'ong dn 
xem xét tiêm nâng cua cac vii;n m\lC V\l Châu A và Thai Blnh Du'ong 
dê cung dp mQt nên giao d\lc thu'èlng xuyên cho giao sT, tu sT, và cac 
giao dân lanh d'.lO d Hoa Ky ; cac kh6a hQc thân hQc -: d~c bii;t trang 
ITnh vt!c ph\lng V\l - thê hii;n mQt quan diêm Châu A và Thai Blnh 
Du'ong; cac chuong trlnh dinh hudng; cac tài lii;u giao ly ; và cac khoa 
dào t'.lO ky nang ngôn ngu và liên van hôa ; 

Cac nhà lanh d'.lo Công Giao cua Châu Â và Thai Binh Du'ong dn 
phiii ceS va st! liên kêt giua cac cQng dÔng Châu A và Thai Binh Du'ong 
và cac tÔ chûc cua ho dê xây dt!ng mQt m'.lng lu'di hi) tf(~ m'.lnh më và 
tao nên su' doàn kêt. Ngoài ra, m~c dù cac co du dê xây dt!ng ban s~c 
chung tQc' và sûc m'.lnh cQng dÔng là huu ich, cac co du ay dl! dUQc 
beS tuc bang cac co du hQi nh~p và hii;p thông vdi cac cQng dông khac 
trong ca.c giao xû dia phu'ong da van hôa và di).c bii;t vdi cac_giam m\lC 
dia phuon§. Theo cach nà y, sûc m'.lnh cua ca st! da d'.lng lân sI! hii;p 
nhat cô the cung cÔ cha nhau. 

Cac nhà lanh d'.lO giao hQi Châu Â và Thai Binh Du'ong phiii cùng xem 
xét vdi HQi BÔng Giam M\lc Công Giao Hoa Ky [USCCB] dê tiIJl ra 
mQt co du quÔc gia thich hQp cho cac tin hùu Công Giao Châu A và 
Thai Binh Duong dê hQ du'Ç1c công nh~n, cô tiêng nôi chu dQng và cô 
mQt mÔi liên hi; chinh thûc vdi HQi BÔng Giam M\lc Công Giao Hoa 
Ky [USCCB] cha thiên niên ky thû ba; 

Cac giao ph~ n và giao xû dn xem xét dây du cac lQi ich tiêm in cua 
viêc dÔi thoai ba bên vdi cac tôn giao, vdi cac nên van h6a và vdi 
ng'u'oi nghèo' trong cac c9ng dÔng Châu Â và Thai Binh Du'ong, bâng 
cach tao co hôi huan luyi;n vê giao tiêp liên van h6a cho cac linh m\lc, 
chung ' sinh, cic nhà lanh d'.lo và nhân St!; khuyên khich cac bueSi du 
nguyi;n d'.li kêt và liên tôn vdi nhiêu hinh thûc ,dt hành da d'.lng xoay 
vàng trong cac noi thèl phuQng khac nhau; khuyên khich cac van, phàng 
hO'.lt dÔng xa hQi lên tiêng ung h9 nhân quyên và nhân phâm cua 
nguoi nh~p cu, di cu', và ti n'.ln; và n6i vê cac hinh thûc khac nhau cua 
cac thành k.iên và ky thi chung tôc trong Giao HQi và ngoài xa hQi; 

Cac giao ph~n và giao xû, khi thich hÇ1p, dn phiii phat triên, cac thùa 
tac V\l di dÔng dê tiêp c~n cac cQng doàn Công Giao Châu A và Thai 
Binh Duong nho và sÔng cach ly; 

Cac giam m\lC chung tôi phiii dl!y tri st! liên l'.lc cô hç thÔng vôi Liên 
doàn Cac HQi BÔng Giam M\lc A Châu và Châu B'.li Dlfong, dê : 
(a) phat triên m9t nên thân hQC trang bÔi cành Châu A và Thai Binh 
Du'ong; (b) phat triên mQt chinh sach dê trao dôi cac thÙ'~ tac viên; và 
(c) hi) trQ công tac phuc âm cua Bài phat thanh Veritas-A Châu, m9t , 
dài Công Giao di).t d thành phÔ Quezon, Phi Lu~t Tân, phat s6ng dên 
Â Châu. 
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v. KÉTLUÂN . 

Cac công dÔng Châu Â và Thai Blnh Du'ong vui mùng vi hQ dUQc 
kêu gQi vào nhà Chua. Là nhung giam m\lc cua Giao H9i Hoa Ky, 
chung tôi vui mÙ'ng vi st! hiçn diçn cua hQ. "Hay chuc t\lng Thiên 

Chua vi da thuong cac dân t9C Châu Â, nhung dân tôc phong phu biêt bao 
trong st! di bii;t nhiêu mij.t cua mlnh, nhu'ng v1ln hii;p nhat vdi nhau trong khat 
vQng hàa binh và dèli sÔng sung man,,35 

Là Kitô hùu chan chinh và là ngu'èli Â Châu dich thl!c bu'dc theo chan Chua, 
hQ da mang Mn cho chung ta môt sI! hiêu biêt sâu sac hon vê van dê: làm 
mQt ngu'èfi Công Giao dich tht!c c6 nghTa là g1. HQ da d'.lY cho Giao,HÔi d Hoa 
Ky y nghIa cua sI! hàa hÇ1p; st! dn thiêt phai dÔi tho'.li vôi cac nên van h6~ 
cua ho, vdi cac tôn giao khac, và vôi ngu'èli nghèo; mQt nMn thûc môi me vê 
làng trung thành dÔi vdi gia dinh; sI! hii;p nhat giua d.c nên van hôa da d'.lng 
và cac cQng doàn giao h9i Công Giao da d'.lng; và sI! gân güi vôi mQi th\l t'.lo 
cua Thiên Chua. 

Trang tu' thê là cac giam m\lc 
cua Giao HQi, chung tôi ghi 
nh~n cac d6ng g6p,cua nhftng 
ngu'èfi gÔc Châu A và Thai 
Blnh Du'ong, dij.c biçt là nhiêu 
hành dÔng sang t<.to cua hQ da 
trQ giup công viçc thùa tac 
trong cac giao pMn và giao 
xû. "HQ vân sÔng dÔng trong 
dûc tin, tràn trê hy vQng và 
sûc sÔng, mot diêu mà chi 
nhèl tinh yêu môi cô du'QC,,36 

Chung tôi hy vQng trong thiên 
niên kY thû ba này - vôi làng 
khat khao cua Giao HÔi hoàn 
vü và tâm nhln xa cua Bûc 
Thanh Cha - chung ta së dây manh mQt cach C\l thê cac liên hi; giua chung ta 
vdi cac C9ng dÔng Châu Â và Thai Blnh Du'ong trên lanh,thÔ Hoa Ky này và 
t<.ti quê hu'ong hQ. Chung ta së giup cha tiêng n6i hQ dUQc lang nghe giua chUng 
ta và trong toàn thê Giao HOi. 

Chung tôi du nguyi;n saD cha Giao HÔi së thl!C sI! là môt bi tich cua sI! hàa 
hQp và hii;p nhat, môt Giao H9i trQn v~n và viên man. 
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PHUCHVdNGD . 
cAc aUGC GIA VÀ LÂNH THO CHÂU A 

(E>ông A, E>ông Nam A, Nam A, Trung A, 
và qn E>ông [hay con g<;>Î là Trung E>ông) 

1. Afghanistan 

2. Armenia 

3. Azerbaijan 

4. Bahrain 

5. Bangladesh 

6. Bhutan 

7. Brunei 

8. Campuchia (Cambodge) 

9. Trung Qu6c 

10. Cyprus 

II . Dông Timor 

12. Georgia 

13. Hu'dng Cang (HÔng Kông) 

14. Ân DQ 

15. Nam Du'dng (Indonesia) 

16. Iran 

17. Iraq 

18. Israel 

19. NMt Ban 

20. Jordan 

21. Kazakhstan 

22. Kuwait 

23. Kyrgyzstan 

24. Lào 

25. Lebanon 

26. Macao 

27. Malaysia 

28. Maldives 

29. Mông CÔ 

30. Miên Di~n (tnttJc là Burma) 

31. Nepal 

32. Bàc Hàn 

33. Oman 

34. Pakistan 

35. Palestine* 

36. Phi Lu~t Tân (Philippines) 

37. Qatar 

38. Saudi Arabia 

39. Siberia 

40. Singapore 

41. Nam Hàn 

42. Sri Lanka 

43.Syria 

44. Dài Loan 

45 . Tajikistan 

46. Thai Lan 

47. Tây T~ng* 

48. ThÔ Nhï Ky 

49. Turkmenistan 

50. United Arab Emirates 

51. Uzbekistan 

52. Vi~t Nam 

53. Yemen 

NguÔn: TÔng BQ Truyên Giâo, 
The Churches of Asia Ready for 
the Challenges of the Third 
Christian Millennium [Cac Ciao 
hQi A Châu scfn sàng cM d6n 
nhùng Thaeh thûe eùa Thiên niên 
kY Thiên ChUa thû Ba] 1998. 

* Palestine và Tây T~ng không 
du'ç!c bao gÔm trong danh sach 
cua TÔng BQ. 
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PHV CHUdNG E 
eÂe OUGe GIA THÂI siNH OUdNG 

1. American Samoa 
2. Chuuk (tnJôc 99i là Truk) 
3. Quan dào Cook 
4. Fiji 
5 . Guam 
6. Kiribati 
7. Kosrae 
8 . Quan dào Marquesas 
9. Quan dào Marshall 

10. Nauru 
11. New Caledonia 
12. Niue 
13. Bac Marianas 
14. Palau 
15. Papua New Guinea 

16. Quan dào Pitcairn 
17. Pohnpei 
18. Samoa 
19. Quan dào Solomon 
20. Tahiti 
21. Tokelau 
22 . Tonga 
23 . Tuvalu 
24 . Vanuatu 
25. Wallis và Futuna 
26. Yap 

Oanh sâch dl1Çjc n~p vào bbi 
Ngài Tong Giâm Ml,lc Anthony 
Sablan Apuron , OFMCap, Tàa 
Tong Giâm Ml,lc Agana, Guam . 
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- TIJng hudn Gi60 H~i l{li A CMu (Ecclesia in Asia) • s6. 6 
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c6ng hlê'n cua cac cQng c16ng này cha Giao hQi cüng nhlf nhi1ng nhu du và quan ng~ m\lc 
V\l cùa cac ngài. Dt!a trên nên tàng Tông huâ'n cùa Dûc Giao Hoàng Gioan Phaolô II Giao 
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