Sứ điệp của Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II
gửi
Giáo Hội Việt Nam
LTS : Gíao Hội Công Giáo sẽ tôn vinh cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II lên hàng chân
phước vào đầu tháng 05 năm 2011 nầy. Việt Luận xin phổ biến lại sứ điệp của Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II gửi Hàng giáo phẩm và người công giáo Việt Nam ngày 22
tháng giêng năm 2002.
Ngày thứ ba, 22 tháng giêng năm 2002 tại điện Vatican, Đức Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II , nhân dịp chào mừng Hàng giáo phẩm Việt Nam đến viếng
mộ các Tông đồ, đã gửi sứ điệp đến cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam. Sứ
điệp được đọc bằng Pháp ngũ, Định Hướng chuyễn dịch Việt ngữ
(Bản dịch Định Hướng của Nguyễn Đức Tuyên, Hà Minh Thảo Nguyễn
Đăng Trúc và Trần Duy Nhiên)
_________
Đức Hồng Y,
Các huynh đệ thân mến trong trách vụ giám mục và linh mục,
1.Tôi hân hoan tiếp đón quí huynh đệ giám mục Việt Nam từ xa xôi đến Rôma để
thực hiện cuộc kính viếng ad limina Apostolorum (đến viếng mộ các Tông đồ). Qua
cuộc hành hương cạnh mộ các Tông đồ Phêrô và Phaolô, quí huynh đệ muốn củng cố
đức tin và sứ vụ của mình, cầu nguyện cho các giáo phận của quí huynh đệ và thắt chặt
những mối hiệp thông nối kết quí huynh đệ với Người Kế Vị Phêrô. Tôi cầu chúc cho
những buổi gặp gỡ khác nhau trong những ngày nầy khích lệ quí huynh đệ tiếp tục sứ
mạng yêu thương và phục vụ Chúa Giêsu Cứu Độ, và canh tân quí huynh đệ trong sứ vụ
xây dựng Thân Thể Chúa Kitô.
Tôi cám ơn Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục Nha Trang và là tân chủ
tịch của Hội Đồng giám mục của quí huynh đệ, về những lời ngài vừa ngỏ với tôi nhân
danh quí huynh đệ, chia sẻ cho tôi biết về những dấu chỉ hy vọng và những ưu tư mục
vụ mà quí giáo phận đang sống. Tôi cũng gửi đến những huynh đệ vừa nhận chức giám
mục những lờøi cầu chúc mừng nồng nhiệt của tôi. Trong dịp kính viếng viếng mộ các
Tông đồ lần nầy, tôi hoan hỉ gặp được tất cả các giám mục của quí Hội Đồng. Chúng ta
sung sướng được sống chung với nhau giây phút hiệp thông siêu nhiên và huynh đệ
thắm thiết nầy. Khi quí huynh đệ trở về quê nhà, xin nhắn với các linh mục, các tu sĩ
nam nữ, các giáo lý viên, các giáo dân, đặc biệt là các bạn trẻ rằng Giáo Hoàng cầu
nguyện cho họ và khuyến khích họ dám chấp nhận những thách đố mà Phúc Âm đặt ra,
noi gương các thánh và các vị tử đạo đi trước họ trong hành trình đức tin, mà máu các vị
đã đổ ra vẫn còn là một mầm sống mới cho toàn xứ sở.

2. Từ cuộc kính viếng ad Limina lần trước của quí huynh đệ đến nay, Giáo Hội taiï
Á Châu được mời gọi đặc biệt để đào sâu sứ điệp đầy hân hoan của Ơn Cứu Độ, bằng
cách tiếp cận một cách độc đáo vấn đề nền tảng là rao truyền một cách minh bạch ơn
cứu độ cho muôn vàn người Á Châu chưa từøng được nghe nói đến Chúa Kitô. Cũng
như tất cả các giáo hội địa phương khác tại Á Châu, cộng đồng công giáo Việt-Nam đã
nỗ lực có những suy tư thần học, linh đạo và mục vụ của mình qua cùng nhịp với các
biến cố trọng đại của giáo hội như Thượng Hội Đồng Giám Mục đặc biệt cho Á Châu,
kinh nghiệm phong phú của Năm Thánh 2000 và Thượng Hội Đồng Giám Mục thường
kỳ mà một số trong quí huynh đệ tham dự trong thời gian gần đây. Tình yêu Chúa Kitô
thúc bách Giáo Hội rao giảng Phúc Âm và thôi thúc các giám mục thăng tiến sứ mạng
Phúc Âm hóa, đó là phận vụ và trách nhiệm hàng đầu tác vụ của mình.
3. Giáo hội ở Việt Nam được kêu mời để tiến ra khơi: tôi muốn khích lệ quí huynh
đệ hãy hết sức quan tâm đưa việc rao truyền Phúc Âm và truyền giáo vào trong các
chương tình mục vụ của mình. Tôi biết nhiệt tâm và những điều kiện khó khăn mà quí
vị phải gặp trong khi thi hành phận vụ của mình. Xin ơn Chúa Thánh Thần làm cho
những sáng kiến tông đồ của huynh đệ đầy tràn phong phú, mãi gây một nguồn hứng
khởi mới mẻ trong lời giảng, trong việc dạy giáo lý, trong công cuộc đào tạo linh mục
và tu sĩ, trong kinh nguyện của người tín hữu, trong công tác tông đồ cho giới trẻ và các
gia đình! Trong các giáo phận và ngay trong Hội Đồng giám mục, quí huynh đệ đang
lưu tâm đề ra những chọn lựa mục vụ thích hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của Giáo Hội
đặc trưng của mình, bằng lưu ý đến môi trường nhân sinh nơi quí vị đang sống, một môi
trường được tài bồi bởi nhiều nền văn hóa và truyền thống tôn giáo kết tập thành bối
cảnh tinh thần của xứ sở quí vị. Trong tinh thần đó, cách tổ chức của Hội Đồng Giám
Mục mà quí huynh đệ đã hình thành, khi tạo ra những ủy ban chuyên biệt, đúng là một
phương thức để phục vụ cho sức năng động truyền giáo mới mà các cộng đồng của quí
huynh đệ đang cần. Tình trạng cấp bách của công cuộc truyền giáo phải luôn thúc đẩy
quí huynh đệ chọn lựa một cách can đảm những gì phải làm, theo sự hướng dẫn của
Thánh Thần, là tác nhân chính của công cuộc Phúc Âm hóa, và nhờ sự trợ giúp của
Thánh Thần ấy quí huynh đệ sẽ có khả năng đáp ứng hữu hiệu những đòi hỏi của việc
loan báo Phúc Âm.
Các Bản báo cáo ngũ niên của quí huynh đệ nhiều lần nêu lên sự cần thiết phải
phát triển công việc đào tạo giáo lý khai tâm cũng như đào tạo thường xuyên cho linh
mục, tu sĩ nam nữ và tín hữu. Nhiều năm tháng xung đột, các cộng đồng kitô hữu ta rã
và trình độ hiểu đạo của tín hữu không đều, làm cho việc đề xuất và tổ chức đào tạo thật
khó khăn. Nên tôi khích lệ việc cổ võ và nâng đỡ tất cả mọi sáng kiến giúp cho chủ chăn
cũng như tín hữu được đào tạo thích hợp để củng cố đức tin của mình và sống bằng đức
tin ấy, hầu làm chứng đức tin một cách trung thực hơn. Đặc biệt cần cung ứng cho họ
những kiến thức vững vàng về học thuyết xã hội của Giáo Hội.
4. Để thực thi luôn mãi sứ mạng yêu thương và phục vụ, Giáo Hội công giáo cũng
được mời gọi chia sẻ niềm hy vọng của mình bằng cách không ngừng đề nghị con
đường đối thoại, một lối đối thoại bắt nguồn và có được sự phong phú trong cuộc đối
thoại đầy yêu thương và cứu độ giữa Chúa Cha và nhân loại, nhờ Chúa Con và trong
sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Một lối đối thoại chân thành và xây dựng giữa mọi
thành phần xã hội trần thế là đường lối duy nhất mang lại niềm hy vọng mới cho toàn
dân Việt Nam. Đối với kitô hữu, cuộc đối thoại nầy, cuộc đối thoại được thúc đẩy bởi
bác ái và phát sinh từ ước muốn gặp gỡ thật sự với Chúa Kitô Cứu độ, sẽ nuôi dưỡng

mối tương quan sinh động với người cạnh mình, bất kể họ là ai, trong phẩm giá bất khả
nhượng của họ là con Thiên Chúa, nhất là khi kẻ cạnh mình đang sống trong hoàn cảnh
nghèo khó hoặc bị loại trừ. Quí huynh đệ hãy khuyến khích các cộng đồng chiêm ngắm
Chúa Kitô nơi khuôn mặt của những người ( khốn khổ) mà Ngài muốn đồng hóa với họ,
kêu gọi các cộng đồng thấu hiểu sự trung tín của Giáo Hội với sứ mạng của mình trong
lối gặp gỡ nầy!
5. Như Công Đồng Vaticanô đã từng nhắc nhở chúng ta điều nầy:“Căn cứ vào vai
trò và thẩm quyền của mình, Giáo Hội không cách nào bị đồng hóa với một cộng đồng
chính trị, và cũng không hề cấu kết với bất cứ hệ thống chính trị nào”. Vì thế, “Công
đồng chính trị và Giáo Hội, mỗi bên với lãnh vực riêng của mình, đều độc lập và tự trị”
Tuy nhiên, vì cả đôi bên đều có phận vụ chu toàn sứ mạng đặc loại của mình cho lợi ích
của cùng những con người cụ thể, nên việc phục vụ nầy sẽ hữu hiệu hơn “ nếu cả hai
bên duy trì được sự cộng tác lành mạnh” (HC Vui Mừng và Hy Vọng, số 76). Nhân
danh sự "cộng tác lành mạnh nầy", Giáo Hội mời gọi mọi thành viên của mình dấn thân
một cách cương trực để thăng tiến mọi người và xây dựng một xã hội công bình, liên
đới và chính trực. Giáo Hội không hề muốn thay thế giới hữu trách của quốc gia và thay
thế hành động của con người, với tư cách cá nhân hay tập thể, mà chỉ mong sao có thể
thực thi sứ mạng đặc trưng của mình. Nhưng, trong tinh thần đối thoại và hợp tác huynh
đệ, qua các thành phần của mình, Giáo Hội ao ước tham gia hợp lý vào đời sống quốc
gia nhằm phục vụ toàn dân và sự đoàn kết xã hội. Khi tham gia tích cực vào sự phát
triển về mặt nhân loại và siêu nhiên của con người, trong cương vị thích hợp và theo ơn
gọi đặc trưng của mình, Giáo Hội "truyền thông sự sống Thiên Chúa cho con người,
nhưng còn chiếu giãi ánh sáng của đời sống ấy... trước hết bằng cách chữa trị và nâng
cao phẩm giá của nhân vị, củng cố sự đoàn kết xã hội nhân loại và thấm nhuần cho hoạt
động thường nhật của con người một chiều hướng và một ý nghĩ sâu xa hơn”. ( TLđd,
số 40).
Để thực hiện được " sự cộng tác lành mạnh nầy", Giáo Hội chờ đợi cộng đồng
chính trị phải tôn trọng sự độc lập và tự trị của mình. Lợi ích vô cùng quí giá của tự do
tôn giáo – mà Công Đồng Vaticanô II và các Tuyên Ngôn và Công Ước quốc tế đã nêu
lên – vừa gởi đến cá nhân và cả các cộng đồng tôn giáo. Đối với cá nhân, tự do tôn giáo
bảo đảm quyền được tuyên xưng và hành đạo mà không bị một bó buộc nào, được tiếp
nhận một nền giáo dục dựa vào những nguyên tắùc của niềm tin của mình, đi theo ơn
gọi của mình trong đời sống tôn giáo, thực thi các hành vi biểu lộ mối liên lạc bên trong
tâm hồn nối kết họ với Thiên Chúa và anh chị em mình, trong cuộc sống tư riêng cũng
như công cộng. Đối với các cộng đồng tôn giáo, tự do tôn giáo bảo đảm những quyền
căn bản như tổ chức điều hành một cách tự chủ, cử hành phụng tự công khai cho cộng
đồng, công khai giảng dạy về đức tin của mình và làm chứng niềm tin đó bằng lời nói
và chữ viết, nâng đỡ các tín đồ của mình trong việc thực thi đời sống tôn giáo, chọn lựa,
giáo dục, bổ nhiệm và thuyên chuyển các viên chức của mình, biểu lộ sức mạnh cá biệt
của học thuyết xã hội của mình, cổ võ những sáng kiến trong các địa hạt giáo dục, văn
hóa, từ thiện và xã hội ( xem Vaticanô II, Tuyên Ngôn về tự do tôn giáo Dignitatis
Humanae). Tôi tha thiết cầu chúc cho tất cả các thành phần quốc gia đoàn kết với nhau
nhằm cổ võ một nền văn minh tình thương dựa trên những giá trị phổ quát về hòa bình,
công lý, liên đới và tự do.
6. Làm sao mà tôi không cảm tạ Chúa về sức sống và lòng can đảm của giáo dân
trong các giáo phận của quí huynh đệ; họ đang sống và bày tỏ đức tin của mình trong
những điều kiện thường rất khó khăn! Qua chứng tá đáng tin và đầy nhiệt thành của ho,
họ là những thừa kế xứng đáng của tiền nhân của họ trên bước đường Phúc Âm. Tôi

mời gọi họ lưu tâm hơn nữa về ơn gọi của người chịu phép rửa nơi họ, và "chu toàn vai
trò riêng của họ trong sinh hoạt đời sống và trong sứ mạng của Dân Chúa như những
nhân chứng của Chúa Kitô, tại bất cứ nơi nào mà họ hiện diện" (Ecclesia in Asia, số
45). Phải tạo cho họ có phương tiện để được đào tạo trở thành nhân chứng trong đời
sống xã hội, chính trị và kinh tế.
Tôi trìu mến gửi lời chào các linh mục, những cộng tác viên quí hóa của quí huynh
đệ, đang tự tin và can đảm rao tuyền Phúc Âm Chúa Kitô nơi xứ sở quí vị. Tôi biết rằng
họ rất đại độ và nhiệt tình trong nỗ lực xây dựng các cộng đoàn huynh đệ làm chứng về
một giáo hội rộng đón mọi người và hăng say truyền giáo. Họ ý thức rằng phận vụ rao
truyền Phúc Âm liên quan đến toàn dân Chúa và cần đến một nhiệt tâm mới, các
phương pháp mới và lối diễn tả mới. Mong quí huynh đệ gần gũi với họ hơn nữa để
nâng đỡ họ trong các kế hoạch mục vụ, lưu tâm đến cuộc sống hằng ngày của họ và
đồng hành với họ nhất là khi họ gặp phải những cam go thử thách liên quan đến tác vụ
của mình. Cần giúp họ đào tạo về mặt tâm linh và trí thức phù hợp với các thách đố
truyền giáo mà họ phải đương đầu.
Tôi vui mừng về tinh thần sẵn sàng đã hối thúc nhiều bạn trẻ trong các giáo phận
của quí huynh đệ, họ bỏ hết tất cả để quảng đại đáp trả lời mời gọi của Chúa Kitô trong
bậc sống linh mục và trở thành những quản lý trung kiên của các mầu nhiệm của Ngài.
Đó là một dấu chỉ hùng hồn về sức sống giáo hội thể hiện qua các bạn trẻ, khao khát các
giá trị thiêng liêng mà họ ao ước được chia sẻ cho tất cả anh chị em mình. Mong quí
huynh đệ lưu ý tạo những điều kiện để họ có một trình độ và một sự phân định vững
chắc qua việc chọn lựa chu đáo các nhà đào tạo và giáo sư có được một mức trưởng
thành về mặt nhân bản và đời sống linh mục.
Tình trạng đua nở của trăm hoa trong ơn gọi tận hiến, đặc biệt về ơn gọi làm nữ tu,
hẳn nhiên là một ân huệ tuyệt vời của Chúa dành cho Giáo Hội tại Việt Nam; một ân
huệ mà ta phải dâng lời cảm tạ và Giáo hội không thể nào từ chối. Tôi khuyến khích tất
cả những người tận hiến đừng nao núng trong việc dấn thân thực thi sứ mạng của mình,
và dấn thân với một nhiệt huyết mới để rao truyền Chúa Kitô và phục vụ mọi người.
Noi bước chứng tích uy dũng mà các Dòng Tu đã thực hiện trong các thế kỷ qua, xin
các tu sĩ luôn để cho ân sủng của Chúa cải biến mình để tận hiến hơn nữa cho Phúc Âm!
7. Quí huynh đệ thân mến trong trách vụ giám mục, một lần nữa tôi cám ơn quí vị
về tấm lòng đại độ và dấn thân gương mẫu của quí vị. Tôi cảm tạ Chúa về sự kiên trì và
chứng tá can trường của quí vị. Xin niềm hy vọng Kitô giáo thấm nhuần nhiệt huyết
tông đồ và đem lại cho quí vị những nguồn sức lực mới để rao truyền Chúa Kitô, Đấng
Cứu Độ, Đấng đã đến " để con người được sống, và sống dồi dào " (Gioan 10,10) !
Tôi xin phó thác quí huynh đệ cho Mẹ La vang, mà năm vừa qua quí huynh đệ đã
đặc biệt cử hành kỷ niệm 100 năm đại hội Thánh Mẫu ngày 15 tháng tám. Tôi biết
niềm phó thác con thảo của quí huynh đệ đối với Mẹ Chúa Kitô. Ước chi niềm phó thác
ấy soi đường dẫn lối cho quí huynh đệ! Đối với mỗi người trong quí huynh đệ, các linh
mục, tu sĩ nam nữ và tất cả tín hữu giáo dân Việt Nam, tôi trìu mến vui lòng ban phép
lành tòa thánh.

____________________

Phụ Lục
Liệt kê các nội dung về tự do tôn giáo trên bình diện cá nhân và trên bình diện cộng
đồng
LTS. Để thấy rõ hơn lập trường của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ về tự do tôn giáo trong bối
cảnh xã hội ngày nay, Định Hướng xin trích dịch một phần (số 4) bức thư ngày 1 tháng 9 năm
1980 của Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đích thân gửi cho từng vị nguyên thủy các quốc gia đã
ký tên vào Bản văn kết thúc Hội nghị Helsinki về an ninh và hợp tác ở Âu Châu năm 1975.
4.
Dựa vào các tiền đề và nguyên tắc nêu trên, Tòa Thánh cho rằng mình có
quyền và bổn phận đưa ra một bản phân tích các yếu tố đặc loại liên quan đến ý niệm về « tự
do tôn giáo » cũng như về phương cách áp dụng trên bình diện cá nhân và cộng đồng trong
những sinh hoạt cụ thể. Trong cách nói cũng như trong việc ứng dụng tự do tôn giáo, người
ta đều nêu lên sự hiện diện của các bình diện cá nhân và các bình diện cộng đồng, tư và công;
hai yếu tố đó luôn gắn bó mật thiết với nhau để cho việc thực thi tự do tôn giáo đạt được
những chiều kích bổ sung và tương thuộc :
a/ Trên bình diện cá nhân, phải tôn trọng:
- tự do gia nhập hay không gia nhập vào một niềm tin và vào một cộng đồng tôn giáo
liên hệ ;
- tự do thực thi các hành vi cầu nguyện và phụng tự, bằng phương cách cá nhân hay
tập thể, nơi riêng tư hay một cách công khai, và có được những nhà thờ hoặc những
nơi thờ tự theo nhu cầu của tín đồ đòi hỏi ;
- tự do của bậc phụ huynh giáo dục con cái mình theo niềm tin tôn giáo mà họ ôm ấp,
và có thể đưa con cái học giáo lý và các nội dung tôn giáo do cộng đoàn đảm trách;
- tự do của các gia đình trong việc chọn lựa trường học hoặc các phương cách khác
để bảo đảm cho con cái mình về việc giáo dục tôn giáo mà không trực tiếp hay gián
tiếp chịu thêm những gánh nặng phụ thuộc làm ngăn cản việc thực thi quyền tự do
nầy;
- tự do dành cho những người cần được sự trợ giúp về mặt tôn giáo bất cứ ở đâu, đặc
biệt nơi trong các cơ sở y tế công cộng (dưỡng đường, nhà thương), trong các trại
lính và trong các dịch vụ bó buộc của nhà nước, cũng như trong các trại giam;
- tự do không bị ép buộc phải làm những điều trái với niềm tin tôn giáo của mình, trên
bình diện cá nhân, công dân hoặc xã hội, cũng như không bị ép buộc phải chấp nhận
một lối giáo dục, hoặc tham gia vào những nhóm hoặc hội đoàn có những nguyên tắc
đi ngược với những niềm tin tôn giáo của riêng mình;
- tự do không phải vì những lý do tôn giáo của mình mà chịu những hạn chế hoặc
những kỳ thị trong những lãnh vực sinh hoạt của đời sống (liên quan đến sự nghiệp
cũng như học vấn, việc làm, nghề ngiệp; tham gia vào các trách vụ công dân và xã
hội, v.v.) so với các thành phần công dân khác.
b/ Trên bình diện cộng đồng, phải xem các tôn giáo, từng qui tụ các tín đồ thuộc
một niềm tin tôn giáo nhất định, thực sự hiện hữu và hành động như những cơ năng xã hội

được tổ chức theo những nguyên tắc về tín lý và dựa vào những cứu cánh liên hệ mật thiết
với các định chế đặc loại của họ.
Như vậy, Giáo hội, cũng như các cộng đồng tôn giáo nói chung cần hưởng những
quyền tự do nhất định, để sống và theo đuổi các cứu cánh riêng của mình; trong các quyền tự
do như thế, đặc biệt phải nêu lên :
- tự do có một hàng giáo phẩm riêng của mình hoặc các thừa tác viên liên hệ được
hàng giáo phẩm của mình tự do chọn lựa theo những qui thức của cơ chế tôn giáo
mình;
- tự do cho các người hữu trách các cộng đồng tôn giáo - và trong giáo hội công giáo
là các giám mục và các cấp lãnh đạo khác trong giáo hội -, thực thi một cách thanh
thản thừa tác vụ của mình, phong chức các linh mục hoặc các thừa tác viên, bổ nhiệm
vào các phận vụ của giáo hội, liên lạc và tiếp xúc với những tín đồ;
- tự do có những học viện đào tạo tôn giáo và thần học riêng; trong các học viện ấy,
tự do tiếp nhận các ứng viên vào chức linh mục và tận hiến trong dòng tu;
tự do nhận và phổ biến các sách tôn giáo liên quan đến niềm tin và nghi lễ; và tự do
sử dụng;
- tự do loan truyền và thông tri giáo huấn đức tin, bằng lời nói và bằng chữ viết, kể
các bên ngoài những nơi phụng tự, và tự do phổ biến quan điểm đạo đức liên quan
đến các sinh hoạt con người và tổ chức xã hội: điều nầy ăn khớp với cam kết của Bản
văn kết thúc Hội nghị Helsinki về việc tạo dễ dàng cho việc quảng bá thông tin, văn
hóa và các hình thức trao đổi kiến thức và kinh nghiệm trong lãnh vực giáo dục, và
trong lãnh vực tôn giáo ; điều nầy tương hợp với việc truyền bá Phúc Âm của Giáo
hội;
- tự do sử dụng các phương tiện truyền thông (báo chí, truyền thanh, truyền hình)
trong mục tiêu như thế;
- tự do chu toàn các sinh hoạt giáo dục, từ thiện, cứu trợ là những sinh hoạt ứng dụng
điều răn về yêu thương anh chị em mình, đặc biệt đối với những người ở vào hoàn
cảnh khó khăn nhất.
Ngoài ra :
đối với những cộng đồng tôn giáo, như giáo hội công giáo, có một Thẩm quyền tối cao
ở trên bình diện phổ quát, thì Thẩm quyền nầy, theo đòi hỏi của niềm tin của mình, có
trách nhiệm bảo đảm sự hiệp nhất trong mối hiệp thông nối kết tất cả các mục tử và
tín đồ trong cùng một niềm tin tôn giáo, qua quyền giáo huấn và quản trị:
- tự do có những liên lạc qua lại giữa Thẩm quyền nầy và các mục tử cững như các
cộng đồng tôn giáo địa phương, tự do quảng bá các văn kiện và các tài liệu của giáo
huấn (thông điệp, huấn thị..)
- trên bình diện quốc tế : tự do trao đổi về truyền thông, tự do hợp tác, liên đới có tính
cách tôn giáo, đặc biệt là có thể gặp gỡ, hội họp liên quốc gia hoặc quốc tế.
- cũng trên bình diện quốc tế, tự do trao đổi tin tức và các nội dung về thần học
hoặc tôn giáo giữa các cộng đồng tôn giáo với nhau.

______________________________________

