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Thư Linh Hướng
Anh chị em Cursillista thân mến,

Trong niềm vui của mùa Gíang Sinh 2012 và năm mới Dương Lịch 2013,
trước thềm năm mới Quý Tỵ, xin thân chúc quý anh chị em một năm dư tràn
ơn của Thầy Chí Thánh, gia đình an vui, và hạnh phúc trong Thiên Chúa, là
Chúa của mọi mùa xuân.

Anh chị em Cursillista thân mến. Đón mừng năm mới chúng ta cần phải
nhìn lại những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho mỗi Cursillista chúng ta về
vật chất và nhất là phần tâm linh. Để từ đó dâng lên Thầy lời cảm tạ. Chúng

ta cũng dâng lên lời tri ân vì Thầy đã dẫn dắt phong trào Cursillo Ngành Việt Nam, giáo phận
Sacramento qua một năm với nhiều phát triển. Thầy đã an bài cho mười một anh chị em tham dự
khóa ba ngày tại Camp St. Francis. Phong trào đã thành lập được Trường Lãnh Đạo và đang dần
dần thăng tiến theo đúng đường lối và mục đích của phong trào. Thầy cũng ban cho anh chị em
đang hoạt động trong phong trào tinh thần hăng say, hy sinh phục vụ trong đoàn kết và yêu
thương. Một lần nữa, xin cảm tạ Thầy.

Năm 2013 cũng là Năm Đức Tin, Đức Giáo Hoàng Bênêdictô kêu gọi chúng ta củng cố đức tin và
ra đi rao giảng Tin Mừng bằng chính đời sống “Hành Đạo” của mình. Muốn thực hiện được việc
này chúng ta cần phải mở lòng mình ra để đức Kitô vào ngự trị sâu thẳm trong tâm hồn. Chúng ta
cần tháp chặt vào sự sống thật là Đức Kitô như Thánh Phaolô đã khẳng định: “Tôi sống nhưng
không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi.”

Trong dịp mừng Tân Niên Quý Tỵ, chúng ta cũng mừng kính quan thầy là Thánh Phaolô. Người
đã sai lầm, như chúng ta cũng đã có nh ững lần lầm lỡ. Nhưng với ơn Chúa Thánh Phaolô đã ăn
năn trở lại và trở nên một nhân chứng tuyệt vời, một Tông Đồ Cho Dân Ngoại. Xin Chúa giúp sức
và ban nhưng ơn cần thiết hầu chúng ta có thể noi gương Thánh Phaolô canh tân, thăng tiến bản
thân để trở nên chứng nhân của Thầy giữa đời.

Chúc Mừng Năm Mới Quý Tỵ 2013 đến tất cả anh chị em Cursillista.

PT. Nguyễn Nam Tiến



Thư Ngỏ
De Colores thân mến!

Hẳn chúng ta vẫn chưa quên cảm nghiệm tuyệt vời của ba ngày Tĩnh Huấn, ba ngày cùng sống lại trong
Đức Giêsu Kitô khi chịu hiến tế làm của lễ Vượt Qua cho chúng ta được tha tội. Ba ngày thương cảm, bùi
ngùi, luyến tiếc, chia sẻ nỗi thống khổ mà Đức Giêsu Kitô đã chịu trong thân phận làm người nơi trần thế.
Ba ngày chúc tụng, ca ngợi Tình Yêu vĩ đại mà Người đã để lại cho chúng ta qua Bí Tích: “Đây là mình
Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22: 19). Qua đó, Tình
yêu đã nối dài cho đến hôm nay và bất tận.

Chưa hẳn con người là động vật mau quên, nhưng bản năng hằng ngày thúc đẩy. Tâm hồn tha hoá, vật
chất cám dỗ, phù phiếm, xa hoa, xã hội tục hoá từng phút, giây. Tình yêu bị biến dạng. Vì lẽ đó, Phong
Trào Cursillo ra đời trong bối cảnh tạm cho là thê lương để tái khẳng định Tình-Yêu-Thiên-Chúa; tái
khẳng định Mầu-Nhiệm-Thập-Giá-Chúa-Kitô.

Trong Tình-Yêu-Thiên-Chúa, một nhóm nhỏ Công Giáo tiến Hành Tây Ban Nha trên đảo Majorca mặc
lấy Chúa Thánh Thần chấp nhận thách thức, khổ đau, nối kết anh, chị, em cố gắng mang Thập-Giá-Chúa-
Kitô và Giáo Hội đi vào lòng mọi người. Các anh, chị học biết “xin vâng” như xưa Mẹ Maria đã thưa “xin
vâng” cùng Thiên Chúa, cưu mang Ngôi Hai nhập thể làm người và thông phần mầu nhiệm Thập Giá
cùng con Mẹ. Cho đến hôm nay, hơn sáu mươi năm (60) nhìn lại, Phong Trào đã để lại một dấu ấn sâu
sắc trong lòng người tín hữu.

Cursillista đi trước, tiên phong, như những bậc thầy, đàn anh nối gót Thánh Gioan Tiền Hô đã đi vào
hoang địa tìm gặp Thiên Chúa, tìm gặp chính mình và mang Tin Mừng vào lòng xã hội: “Hãy dọn đường
Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi, con đừơng
cong queo hãy làm cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi, con đường cong queo sẽ
làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ
thấy vinh quang Thiên Chúa. ( Isaia,chương40).

Cursillo Nghành Việt Nam Sacramento son trẻ cũng tiếp bước, khắc phục những khó khăn, trở ngại, từng
bước một hình thành phong trào cố gắng mang tin yêu đi vào lòng mọi người.

Cùng với toàn thể nhân lọai, lương cũng như giáo, đặc biệt những Cursillitas đang hân hoan sống trong
mùa vọng để kỷ niệm ngày Chúa xuống trần thế thực hiện kế hoạch cứu chuộc loài người. Và cũng như
lời tiên tri Isaia vừa kể, mùa vọng thực sự chỉ có ý nghĩa khi chúng ta dành chút thì giờ đặc biệt này:
Chúng ta đang sống trong năm Đức Tin vừa là chuỗi ngày tân dư của một năm dương lịch, để nhìn ngắm
lại ''con đường hoang địa'' trong tâm hồn chúng ta, tìm ra hố sâu, những đọan cong queo, gồ ghề ngõ hầu
tu sửa cho tốt đẹp hơn.

Chúa KiTô thực sự chỉ giáng sinh trong chúng ta khi chúng ta mang lấy tâm tình và uớc vọng của chính
Ngài, một tâm tình chất ngất yêu thương, một mong muốn mang tình yêu ấy tưới ngập toàn thể nhân loại,
mà xây dựng một Thiên quốc mà trong đó chỉ có tình yêu:' ' Ngài lấy đức công bình làm giây thắt lưng và



lấy sự trung tín làm đai lưng. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con,sư tử và chiên
ở chung với nhau, con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy.

[Isaìa chương 11 câu 4 và 5 ].

Tâm tình ước muốn ấy, không những chỉ là chính tâm tình của mỗi Cursillitas, mà còn phải thực sự thực
hiện bằng hành động cụ thể. Để chuẩn bị tâm hồn chúng ta rộng mở chờ đón Chúa đến, ban biên tập đề
nghị qúy Anh Chị Cursillitas thi hành 4 tác động tâm linh đặc biệt trong mùa Gíáng Sinh này:

1. Dành 10 phút trong mỗi ngày để cầu nguyện,sự cầu nguyện này không để cầu xin Chúa ban ơn
bình an trong mỗi tâm hồn chúng ta, nhưng là cơ hội để Ngài đối thoại trực tiếp với chúng ta.

2. Hàng ngày, đọc một đoạn Phúc Âm, cầu xin Chúa thánh Linh mở rộng tâm hồn chúng ta đón
nhận lời chân lý của Chúa.

3. Xét mình hàng ngày,xin ơn tha tội và tha thứ cho việc chúng ta đã không đáp mau lẹ lời mời gọi
của Thiên Chúa.

4. Dự thảo một phương thức phát huy đời sống tâm linh qua việc Học Đạo, Hành Đạo và Sùng
Đạo. Tham gia tích cực vào đời sống Giáo Hội, đặc biệt trong công tác Phúc Âm Hóa môi trường.

Nhân dịp này ban biên tập tập san Ultreya Giáo Phận Sacramento, xin kính chúc quí cha, quí
thầy, quí Sơ, quí Anh Chị Cursillitas, và đại gia đình Cursillo đón mùa lễ Giáng Sinh tràn đầy Hồng Ân
Chúa Hài Đồng,và năm mới an khang thịnh vượng.

Thay mặt Phong Trào Cursillo Nghành Việt Nam Sacramento

Ban Biên Tập



Sớ Táo Quân CURSILLO 2012-2013
Phaolô Giuse Nguyễn Ngọc Anh

Thưa Thầy Chí Thánh
Táo cursillo,
ở xứ Sac tô,
Vừa mới thức dậy.
Lội bộ về Trời,
Muôn tâu Thượng Đế:
Chúng con xin kể,
Chuyện dưới trần gian,
Xứ đaọ mở mang …
Muôn vàn ơn Thánh.
Nhờ có Tấm Bánh,
Thầy ban cho đời.
Cursillo khắp nơi,
Hợp lòng xây dựng.
Bao năm hờ hững,
Tưởng đã ngủ mê!
Ơn Chúa tràn trề.
Chúng con tỉnh giấc.
Không dám đánh mất…
Tình Chúa ban cho.
Anh em âu lo…
Ngày đêm trăn trở.
Tâm tình cởi mở ,
quyết chí dựng xây.
May gần nơi đây,
Phong trào phát triển,
Miền Bắc Cali,
Mở khóa định kỳ,
Có cha linh hướng,
Trợ tá hăng say.
Tịnh huấn ba ngày,
Cận kề bên Chuá.
Học hành ca múa…
Sống cảnh thiên thai
Khóa nam bốn hai,
bốn ba , khoá nữ
Sactô được dự,
mười một thành viên.
Chúa Mẹ thiêng liêng,
Thánh Thần soi sáng.
Tình Chúa lai láng,
trợ giúp chúng con.

Già trẻ chung lòng,
Phong trào sống lại….
Chúa luôn yêu mãi…
Men Tiến, men Huy,
Muối Thành, muối Lưỡng,
Muối Bích, men Hoàng,
Muối Quang, men Tuấn,
Men Mẫn, muối Phượng,
Men Hãi, muối Tom,
Muối Mến, men Thoan…
Cursillitas cũ mới…
Nắm tay bước tới,
Xây lại phong trào,
Cursillo Sactô
Nhờ Thánh Phaolồ
soi dường chỉ lối
Phục vụ cho đời….
Táo học đạo:
Đạo Chúa cao vời,
Học hoài không nhớ !?
Bởi tâm ngăn trở!
bởi trí ngại ngùng!
Chúa vẫn khoan dung,
Đưa con về bến,
Ba ngày Thần Thánh…
Trên núi Cursillo,
Ơn Đức Kitô,
dạy làm men muối:
“một tay nắm Chúa,
Tay ôm anh em…”
Suy gẫm ngày đêm…
Tình yêu của Chúa…
Táo sùng đạo:
Con Táo sùng đạo,
Kinh Thánh trong tay.
Thánh Lễ hằng ngày.
Siêng năng nguyện ngắm…
Máu đào đỏ thắm,
Của Chúa đổ ra,
Xoá tội cho ta,
trở nên giống Chúa.
Con xin đền tạ,

Thánh Thể nhiệm màu
Chầu lâu sẽ thấm…
Thấm ơn Thánh Hóa,
Thấm nghĩa cộng đồng,
Thấm tình huynh đệ,
Thấm đức hy sinh,
Thấm ơn tha thứ.
Mong ước yêu thương
Bình an , phục vụ….
Táo hành đạo:
Con, Táo hành đạo,
Cursillo Việt
Giáo phận Sac tô,
Ra sức điểm tô…
Tình yêu của Chúa.
Làm thợ gặt lúa
Thu thóc vào kho.
Làm những ngành nho…
Trổ sinh hoa trái…
chúng con hăng hái,
Hầu hết anh em,
Hợp lòng cộng tác
Trong các đoàn thể
Làm việc tông đồ.
Hy sinh tận hiến,
Họp hội liên miên.
Để khắp mọi miền,
Cùng về sum họp.
Hội nhóm thường xuyên,
Ultreya hằng tháng.
Trong tình yêu Thầy.
Thương mến anh em.
Cùng nhau san sẻ,
Những chuyện vui vẻ,
Cả chuyện buồn tẻ,
Cũng được nhắc ra.
Cho anh em ta
Cùng chung cầu nguyện
Chúa nhận lời nguyện,
Ban nhiều ơn lạ.
Chúng con xin tạ,
Lòng Chúa bao la,



Hơn tình phụ tử…
Bên cạnh những điều
Như đã nêu trên,
Chúng con xin kể
Về việc điều hành.
Cũng được củng cố.
Tăng số thành viên,
Của các ban ngành,
Cũng đã hòan thành
Lập trường lãnh đạo.
Cùng nhau học hỏi,
Nguồn gốc phong trào,
Những điều căn bản,
Để cùng phát huy,
Cho ngày thứ tư,
Trở nên sinh động,
Học thêm hiểu rộng.
Thăng tiến bản thân
Nguyện làm chứng nhân,
Cho Thầy Chí Thánh.
Ba Táo:
Chúng con bẩm báo,
mấy việc đã làm.
Trở xuống trần gian,
Sống vui nhà táo…
Con táo học đạo,
Con táo sùng đạo,
Con táo hành đạo..
Ba táo chụm lại,
Chúng con xin nấu…

nấu món lẫu …yêu.
nấu canh bác ái,
nấu cơm hy sinh,
nấu cháo phục vụ
sống ngày thứ tư…
Ôi sao là tuyệt!
Xin ơn cần thiết,
Nuôi sống trần gian,
Nhân loại hoang mang…
về ngày tận thế?
Tàn sát tập thể!
Ngay cả trẻ thơ?
Tâm trí bơ vơ!!
Con người tuyệt vọng!
Chỉ còn hy vọng…
Vào Đấng Cứu Tinh
Dạy một chữ …tình
Yêu thương, tha thứ.
Loài người nếm thử,
vị ngọt tình yêu…
giải quyết muôn điều…
đau thương bi thảm .
Đời hết ảm đạm,
Nhờ Chúa Giêsu,
Đời hết lu bu,
Nhờ ơn của Mẹ.
Cậy trông kể lể…
Mẹ sẽ cầu bầu,
Ba táo muôn tâu :
Ngọc Hoàng Thượng Đế

Ban xuống dương thế
Sang năm mới này
Người người an lạc
Làm ăn phát đạt
Sức khỏe dồi dào
thăm hỏi đón chào.
Gặp nhau vui vẻ
Người già, người trẻ
Bác ái yêu thương
Muôn vàn khang mỹ
Duyên tình mãn ý
sống tốt cho đời.
Mọi lúc mọi nơi
Vui vầy hạnh phúc
Đường đời quanh khúc
Năm mới thẳng bằng
Sự nghiệp rạng danh
Tiền càng dễ kiếm
Tình yêu không hiếm
Tình nghĩa không mờ
Tình bạn như mơ
Tình thương không bến
Ơn Chúa tuôn đến…
khắp mọi chúng sinh,
chỉ một chữ tình
người người hạnh phúc.
Chúng Táo cầu chúc,
vạn sự cát tường
Vui vẻ đầu xuân
Táo xin cáo biệt./.



Thánh Phaolô
Tài liệu tham khảo từ:
"Học về thánh Phaolô- Lm M. Nguyễn Khắc Hy, S.S."

Thánh Phaolô là một trong những vị thánh có tầm ảnh hưởng quan trọng trong

việc phát triển đạo Công Giáo nơi dân ngoại. Sự trở lại của thánh Phaolô là kết

quả của một ơn gọi thật bí nhiệm và sâu xa.

Người ta không biết nhiều về thánh Phaolô trước khi Ngài gặp Đức Giêsu trên

đường Damascus. Những dữ kiện về con người của Phaolô đa số dựa vào sách

Tông Đồ Công Vụ, vì thánh Phaolô không nói nhiều mình trong những thư
Ngài viết cho các giáo đoàn.

Phaolô tiếng Do Thái cổ gọi là Saul, (Sao-lê) sinh tại Tarsus (Cv 9:11; 21:39; 22:3), một thành phố phía

đông của biển Địa Trung Hải thuộc xứ Cicilia, Anatolia, (ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ) vào khoảng giữa

năm 5-10 sau công nguyên. Ngài lớn lên và được giáo dục ở Jerusalem với một thầy Rabbi nổi tiếng

đương thời là Gamaliel (Cv 22:3) nhằm trở nên một Biệt Phái, và sau này Ngài là một người Biệt Phái rất

nhiệt thành (Cv 23:6; 26:5; Phil 3:4-6)

Thánh Phaolô nói tiếng Hi Lạp, và tiếng Aram của người Do Thái vùng Palestine (Cv 21:40; 22:2). Ngài

có quốc tịch Rôma, quyền ưu tiên này cho Ngài nhiều quyền lợi sau này trong đời sống truyền giáo (Cv

16:37-38; 22:25-29; 23:27).

Là một Pharisiêu nhiệt tâm với Do Thái Giáo, Ngài đã tích cực truy bắt các người Do Thái tin theo Chúa

Giêsu, vì theo Phaolô, Chúa Giêsu bị lên án chết như một tử tội, chứng tỏ đây là dấu hiệu bị Thiên Chúa

nguyền rủa, hơn là được Thiên Chúa chúc phúc. Ngài cũng đã có mặt và tham dự vào việc giết chết thánh

Stêphanô.

Sau khi gặp gỡ với Chúa Kitô Phục Sinh trên đường Damascus (khoảng năm 34  sau Công Nguyên ) để
chặn bắt các Kitô hữu, Ông đã bị quật ngã xuống ngựa do một luồng ánh sáng  làm ông mù mắt và có

tiếng nói: “Sao-lê, Saolê, tại sao ngươi bắt bớ ta ?” Ông nói: “Thưa Ngài, Ngài là ai ?” Chúa Giêsu đáp: “
Ta là Giêsu mà Ngươi đang bắt bớ.” Phaolô đã được Chúa sai Khanania đến chữa cho ông khỏi mù và rửa

tội cho ông. Sau sự kiện đó, Phaolô đã trở nên một tông đồ nhiệt thành làm chứng nhân cho Chúa Giêsu.

Ngài dành hơn 30 năm để rao giảng tin mừng Đức Kitô, với 3 hành trình truyền giáo trong khu vực Địa
Trung Hải. Ngài cũng là một nhà Thần Học Gia cột trụ mà Chúa dùng để củng cố và phát triển Hội Thánh

của Chúa.



Trong Tân Ước kê khai 13 thư với tên thánh Phaolô là tác giả. Ngày nay, phần lớn các nhà Kinh Thánh

tin rằng 7 thư được chính thánh Phaolô viết gồm: thư gởi Rôma, Côrintô1 và 2, Galata, Philipphê,

Thesalonica 1và Philemon. Và 6 thư còn lại có thể được những người khác viết nhân danh Phaolô, gồm:

Ephêsô, Côlôsê, Thesalonica 2, Timôtê 1 và 2 và Titô.

Ngài bị bắt nhiều lần, bị đánh đập dã man, và cuối cùng bị xử tử chết tại Rôma khoảng năm 62-67 thời

Nero, và theo truyền thuyết là bị chém đầu (dựa vào thư 1 Clementê viết khoảng năm 96, và dựa vào sách

gọi là Công Vụ Phaolô viết khoảng năm 185-195).

Thứ tự niên biểu các thư của Thánh Phaolô

Chỉ có thể xác định thời điểm các thư của thánh Phaolô một cách phỏng chừng. Bản liệt kê dưới đây có ý
liên kết các thư ấy với niên biểu cuộc đời của các thánh Tông đồ.

Năm Nơi biên soạn Thư

51 Côrintô 1,2 Thêxalônica

56 Êphêxô Philipphê

57 Êphêxô Galat, 1 Côrintô

Makêđônia 2 Côrintô

57-58 Côrintô Rôma

61-63 Rôma (Philipphê?), Côlôxê

61-63 Rôma Êphêxô, Philêmon

65 Makêđônia 1 Timôthê , Titô

67 Rôma 2 Timôthê

Những hành trình truyền giáo của thánh Phaolô

Theo sách Công Vụ Tông Đồ, thánh Phaolô có 3 hành trình truyền giáo, thêm vào đó, chuyến cuối cùng là
bị giải từ Giêrusalem về Rôma để thụ án do chính quyền tố cáo.

Hành trình thứ nhất (khoảng từ năm 45-49) được ghi lại trong Công Vụ Tông Đồ 13:1-14:28. Phaolô và
Barnaba rời tàu từ Antiokia (vùng Syria) qua Cyrus, qua Perga ở Pamphilia, qua Antiokia (vùng Pisidia),
rồi đến Iconium, Lystra, và Derbe trong vùng Tiểu Á. Sau đó Phaolô dự công đồng Giêsuralem cùng với
Barnaba và trở về lại Antiôkia (vùng Syria).

Hành trình thứ hai (khoảng năm 50-52) được ghi lại trong Công Vụ Tông Đồ 15:6-18:22. Sau khi bất
đồng ý kiến với Barnaba, Phaolô chọn Silô làm người đồng hành truyền giáo. Họ rao giảng khắp vùng
Syria, Cilicia, Tiểu Á, qua đến Phrygia và Galata. Tại Troa bên bờ Tiểu Á, Phaolô có thị kiến là được tàu
đưa qua Macedonia. Từ đó, Ngài theo đường bộ đến Philiphê, Thesalonica, Beroea, Athen và Corintô. Rồi
theo tàu về Ephêsô ở Tiểu Á và vào Cêsarê và Giêrusalem. Sau cùng các Ngài về lại Antiokia (vùng



Syria).

Hành trình thứ ba (khoảng năm 53-58) được ghi lại trong Công Vụ Tông Đồ 18:23-21:17. Từ Giêrusalem,
Phaolô đi về Galata, Phrygia và Ephêsô để vượt qua vùng Macedonia. Ý định theo tàu về lại Syria bị hủy
bỏ vì Ngài biết có người muốn ám hại Ngài trên đường qua Macedonia đến Troa. Phaolô và đồng bạn
dùng tàu đến Mytilene, Samos và Miletus, băng qua Ephêsô để đến Rhodes và Tyre trong vùng Syria. Sau
một thời gian ngắn, Phaolô trở lại Giêrusalem để gặp tông đồ Giacôbê.

Hành trình cuối cùng (khoảng năm 60) bị giải về Rôma cùng với các tù nhân khác, được kể lại trong
Cvtd 27:1-28:16. Họ đi từ Cesarê đến Sidon, Myra trong vùng Tiểu Á, rồi đến Crêtê. Từ Crêtê đến Malta,
thời tiết xấu làm đắm tàu tại Malta. Sau 3 tháng, họ đi tàu đến Syracuse, Rhegiô và Roma, nơi Phaolô bị
quản chế và bị giết.Chuyện Cười
Đức Mẹ Người Bắc

Trong lớp Giáo lý, sơ hỏi một em:
- Em cho sơ biết, Đức Mẹ người xứ nào?
Bé Hà không chần chờ:
- Thưa, Đức Mẹ người miền Bắc ạ.
Sơ ngạc nhiên:
- Căn cứ vào đâu em trả lời như thế?
Bé Hà mạnh dạn:
- Thưa sơ, trong Thánh Kinh, Đức Mẹ nói với thiên thần Gabrien: "Việc ấy xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến
người Nam".
Sơ lắc đầu chào thua: ???!!!

Bé đi xưng tội!

Bé Lan vào tòa giải tội:

- Thưa cha, thằng Tèo chọc con, con giận tát cho nó 2 cái vào mặt.

Cha khuyên bé:

- Có lỡ tay thì cũng chỉ tát 1 cái thôi, chứ sao lại tát nó tới 2 cái đau điếng như vậy?

Bé Lan:

- Thưa cha, con định tát 1 cái thôi, nhưng con nhớ có câu nói: "ai tát má bên phải hãy đưa má bên trái cho nó tát",
nên con tát luôn cái nữa cho đều.

Cha lắc đầu: ???!!!



Trường Lãnh Đạo
Louis Võ Quí Hoan

1. Xuất Xứ
Phong trào Cursillo được hình thành ở

đảo Majorca, Tây Ban Nha, vào cuối thập niên
1940. Từ 1953, phong trào phát triển ở nhiều
quốc qia trên thế giới. Vào dịp Đại Hội Ultryea
Thế Giới lần thứ nhất, năm 1966, Đức Giáo
Hoàng Phao lồ VI chính thức công bố và long
trọng vinh danh phong trào.

Để phát huy hoạt động về các mục tiêu
đặc thù, phong trào xử dụng sách lược riêng, với
những phương thức hữu hiệu qua thực nghiệm,
tổ chức, điều hợp các phương tiện, tài nguyên và
nhiều yếu tố khác. Với trách nhiệm thực hiện
mục tiêu bằng những phương pháp và phát triển
sách lược, phong trào cần có thẩm quyền và hệ
thống tổ chức. Với nhu cầu này, phong trào đặt
ra 2 cơ cấu điều hành ở mỗi giáo phận: Trường
Lãnh đạo và Văn Phòng Điều Hành.

2. Trường Lãnh Đạo
Ngay từ ban đầu, Phong trào Cursillo

được khai sinh từ một Trường sơ khai. Thành
viên trường sinh hoạt liên tục và điều hợp, chu
chỉnh ngày ngày để có một hình thức trường
hoàn hảo và phát triển hơn. Tóm lại, Trường
tạo ra Phong Trào, nuôi dưỡng và cũng cố nó
lớn mạnh để trở thành một phong trào năng
động của Giáo Hội.

Trường mang 3 chiều kích hợp quy: Trường của
thánh thiện, Trường có sắc thái cộng đồng, và
Trường hướng về đào tạo.

a. Trước tiên, Trường được thấm nhuần
tinh thần Phúc âm. Đây là nơi quy tụ những Kitô
hữu khát khao sự lành thánh và quyết dấn thân
theo gương Thầy là Đức Kitô. ĐTC Gioan Phao
lô II nói đây là “ơn gọi của sự thánh thiện.”

b. Trường là một cộng đồng, quy tụ
những Kitô hữu trong bầu khí thân thương của

Hội Nhóm. Mỗi ngày, họ kết thân, quyết tâm
hơn, gắn bó hơn nhằm thăng tiến bản thân và
môi trường, sống trọn điều căn bản là người Kitô
hữu.

c. Với ơn gọi và mang sứ điệp người tín
hữu, thành viên trường  được đào tạo để kết hợp
với con cái Giáo hội và trở nên công dân tốt của
xã hội. Đào tạo là đáp ứng “ơn gọi tiến trình phát
triển và tăng trưởng liên tục, hầu mang nhiều hoa
trái.” Sắc Lệnh “Tông Đồ Giáo Dân” (Decree on
the Apostolate of the Laity) của Công Đồng
Vaticanô II và thông điệp “Người Kitô hữu”
(Christifideles Laici) của ĐTC Gioan Phao lô II
khai sáng đường lối đào tạo của Trường.

3. Cách Tổ Chức Trường
Trường đào tạo người lãnh đạo cho công

tác tông đồ trong phong trào. Điều này rất đặc
biệt của Cursillo. Người lãnh đạo đón nhận sự
đào tạo về các mặt: triết học, phương pháp, sách
lược, các hình thức cơ cấu điều hành của phong
trào. Dầu Trường là phần căn bản của phong
trào, nhưng Trường có thể linh động về tổ chức
và hoạt động. Phong trào năng động, không bị gò
bó về cách tổ chức cơ cấu. Cơ cấu sẽ không cứng
ngắt, bất di bất dịch. Tiến hóa và phát triển là
điểm sinh động của phong trào.

4. Mục Đích Của Trường
Mục đích hoạt động của Trường cũng

chính là mục đích của phong trào: làm dậy men
Tin Mừng ở các môi trường, giúp phương tiện
thánh hóa các nhóm Kitô hữu biết sống và chia
sẻ điều căn bản là người Kitô hữu khi được hoán
cải, tái tạo và quyết tâm sau lần dự khóa tĩnh
huấn 3 ngày Cursillo. Trường thúc đẩy lối sống
điều căn bản là người Kitô hữu ở mỗi thành viên,
trong toàn bộ phong trào và nơi các môi trường
sống, làm việc và đã chịu ảnh hưởng sự đào tạo.

5. Sách Lược Của Trường
Trường dùng sách lược hình thành trước

tiên một cộng đồng gồm những ai dấn thân tạo



thành những nhóm hay những cộng đoàn sẵn
sàng dậy men Tin Mừng trong môi trường sinh
hoạt của họ. Sống và làm việc tại đó và chia sẻ
kinh nghiệm sống tức là thực hiện tiến trình hình
thành Phong Trào. Sách lược dùng phương thức
“cùng sống và làm việc chung” là một chứng
minh hữu hiệu cho việc tạo nên sự thay đổi, sự
hoán cải trong phong trào cũng như ngoài xã hội;
một hoán cải lan rộng ra đến nhiều cơ cấu xã hội
khác.

6. Tuyển Chọn Thành Viên Của Trường
Thành viên của Trường là những ai đã

tham dự khóa Cursillo, sẵn sàng nhận trách
nhiệm về sứ mạng phúc âm hóa của Giáo Hội.
Họ phải xem đó là ơn gọi riêng trong phạm trù
sinh hoạt của Phong trào Cursillo. Phong trào
cần đào tạo những người lãnh đạo này về kiến
thức, về lòng đam mê, về khả năng kích động,
đốc thúc và củng cố xuyên qua suốt 3 khâu: Tiền
Cursillo, Khóa 3 ngày Cursillo, Hậu Cursillo.
Trường nhắm vào những ai là người lãnh đạo tự
nhiên ngoài đời, mời gọi họ dự vào chức vụ lãnh
đạo trong phong trào như Trường và Văn Phòng
Điều Hành. Người lãnh đạo phong trào cần đạt
những yếu tố sau đây:

a. Có thể hình tốt
b. Có đức tính siêu nhiên (gắn bó với

Đức Kitô, thánh thiện, vui tươi, vững
tin, lạc quan, bác ái…)

c. Có nét độc đáo phong cách Cursillo
(lạc quan, dấn thân, tinh thần cộng
đồng…)

d. Ơn gọi đặc biệt (phụng sự Thiên
Chúa và tha nhân là ơn gọi đặc biệt).

Họp Ultreya và Hội Nhóm là nơi thuận tiện tìm
ra thành viên lãnh đạo. Những ai biểu hiện một

tư thế chững chạc, trưởng thành, liêm khiết, cởi
mở, khiêm nhường, bặc thiệp, hợp tác… là xứng
đáng được đón nhận vào Trường.

7. Tư Cách và Thái Độ Người Lãnh Đạo
Người lãnh đạo của phong trào không

phải chỉ biết tham dự Ultreya hay Hội Nhóm
(dầu Cursillo mang đặc tính phục vụ cộng đồng).
Trường đòi hỏi họ:

a. Quyết tâm làm men Kitô cải thiện Giáo
Hội và thế giới

b. Dấn thân đem Tin Mừng đến với mọi
người thiện tâm

c. Năng động hội nhập tinh thần Kitô vào
trần thế. Tinh thần Kitô cần giao hòa với
thực trạng thế giới bằng giá trị Phúc Âm

d. Biết nhạy cảm sống động và quân bình và
có khả năng biết đón nhận điều lạ để
nhận diện “dấu chỉ thời gian”

e. Có sự ngỡ ngàng về sự lạ của ân sủng,
(kinh qua sự kinh ngạc vượt thói thường),
bồi đắp thêm cho sự lạ của đời sống Kitô
hằng ngày

f. Biết hòa mình vào một nhóm qua tình
bạn. Nhóm sẽ giúp cho ta dấn thân kiên
trì; vì nó là yếu tố chính và cần thiết cho
sinh hoạt Hậu Cursillo

g. Có niềm ước muốn tham dự vào bất cứ
sinh hoạt nào của Phong Trào, nhất là
họp Ultreya

h. Có đủ can đảm tốt lành, sẵn sàng chấp
nhận trách nhiệm mở khóa Cursillo (khi
được yêu cầu), cũng như có lòng khiêm
nhường (khi không được mời gọi).

Được lãnh đạo khóa Cursillo chỉ là điều phù du;
điều quan trọng là chứng tỏ người lãnh đạo mang
ấn tín là Kitô hữu chính trực.



Ngày Thứ Tư
Viết trong ngày thứ tư
Phao Lô Phạm Hân

Đời, người như cánh phù sinh
Khoảng nào ta đứng, góc nhìn nhân gian(?)
Ước mơ ôm trọn bạt ngàn(?)
Hắt hiu một nỗi, cơ hàn một tâm

Có lẽ, tôi chưa bao giờ lý tưởng hoá cuộc đời vì
sợ rằng  lúc nào đó ngồi nhìn nó như một áng
mây bay thăm thẳm trên cao, mà phương tiện tìm
đến, sờ, mó luôn chỉ là một ước mơ với đôi cánh
thiên thần hay "đôi hài bảy dặm" trong truyện cổ
tích, hoặc chính bản thân không có khả năng đột
xuất "đội đá, vá trời"(?), đành chịu sầu một kiếp.
Cho nên cố gom những ước mơ đơn điệu về
thành một mối, một hoài bão bình dị trong tầm
tay với, hoài bão Tình Yêu. Thứ hoài bão tưởng
chừng như tất cả chúng ta đều trải nghiệm, sẻ
chia, vun xén, đắp bồi trong cuộc sống thường
nhật.

Dẫu rằng Tình Yêu có đơn sơ, bình d ị, mộc mạc
như hương đồng cỏ nội hay cao sang qúy phái
trong  cánh cửa chức quyền thì bản chất của
chính tình yêu không thay đổi. Bản chất cho đi
nhưng không mong nhận lại, bởi "yêu là chết ở
trong lòng một ít" như  Xuân Diệu đã  diễn tả
trong thơ ông, hay Anh, Mỹ cũng có nhiều câu
tương tự như:

"- Believe in the sprit of love it can heal all
things.
-Tìn vào sự bất tử của tình yêu điều đó có thể
hàn gắn mọi thứ.

- Don’t stop giving love even if you don’t
receive it. Smile and have patience.
-Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận
được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

- You know when you love someone when you
want them to be happy event if their happiness

means that you’re not part of it.
-Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc
của người mình yêu.

- Love is not getting, but giving.
Tình yêu không phải là điều ta nhận đuợc mà là
những gì ta cho đi.

- Love is to endure for others.
Tình yêu là vì người khác mà hy sinh, chịu
đựng"
Hoặc yêu là ngôn ngữ nở hoa, dẫu rằng đó có là
lời nói đanh đá nhất. Điển hình như triết gia Hy
Lạp cổ đại Socrate. Ông là một vĩ nhân, biết bao
người kính nể qua bao thế kỷ. Thế nhưng, có lần
nhà hiền triết cùng các môn sinh đứng trước cửa
nhà đàm đạo, bổng dưng bà vợ Sư Tử Hà Đông
chạy tới rủa sả vào mặt, ông điềm nhiên tự tại.
Giận quá, bà cho một gáo nước lạnh  vào mặt
nhưng... ông cũng không phản ứng gì. Mãi lúc
sau ông đùa cùng các môn sinh bằng câu dí dỏm,
dể thương "sau cơn sấm sét thì có mưa giông".
Tình yêu là thế!

Tôi mang hoài bão Tình từ khi còn trẻ, cố thực
hiện hoài bão mình chỉ đơn giản bằng cách sống.
Có lẽ đó là… “định mệnh”, định mệnh Chúa-
tìm-con. Tìm con như tìm con chiên l ạc trong
Phúc Âm Thánh Mathew: 18, 12-14.

Chúa chọn con như người thu thuế (Mc: 2, 13-
17)
Cứu con ra khỏi vũng bùn nhơ
Đặt con trên hạnh phúc vô bờ
Ban ân sủng làm con Lành Thánh

Nhưng… trước khi chọn con, Chúa đã cho con
một tình yêu đủ xô đổ cái TÔI như bức tường
ngăn cách đôi bờ. Tình yêu cho đi không điều
kiện. Tình yêu đó vẫn hiện hữu. Tình yêu-nhà-



tôi.

Trước kia, tôi vốn theo đạo thờ cúng ông bà. Tết-
nhất hay về chùa cúng Phật, cũng rèn luyện mình
trong đạo Từ Bi; cũng nghêu ngao…

Niết Bàn, một cõi không Hỉ, Nộ.
Ái, Ố dày thêm xấp Luân Hồi

Cho dầu lúc đó còn trẻ, quán tính chưa nặng nề,
nhưng cái Tôi cũng tầm cỡ như Vạn Lý Trường
Thành, chỉ có cruise missle mới mong khoét
được đôi phân (phóng đại chút). Ấy vậy,
nhưng... đổ sập nhẹ nhàng bởi tình yêu vô điều
kiện. Ngã nhào chiêm-niệm thứ cho đi. Hạnh
phúc là khi được cho đi, vì người ta vẫn nói thế!
Khư khư ôm lấy, đắp lũy xây thành để tự cô độc
mình như loài giun, dế khóc giữa trưa Hè thì đời
có nước…

Đông này, Đông nữa lại hàn Đông.
Cô độc mình “ênh” với tấc lòng.
Nắng ngã, chiều nghiêng, mình soi bóng
Tường đời bốn vách lạnh căm căm

Hoài bão là thế! Em và tôi chỉ là phương tiện để
thực hiện ước mơ. Em và tôi chỉ là một Âm sủng
trong muôn ngàn Ân Sủng; chỉ là một tình yêu
trong Tình yêu Vĩ Đại.  “Tình Yêu cao vời biết
bao, làm sao biết  đáp đền thế nào, để cho cân
xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi?”. Tôi
đã ngã quỵ trong tình yêu đó, đã phân-vân, lo
lắng, bồn-chồn biết đáp đền thế nào chứ đừng
nói chi như nhạc sĩ Pham Đình Tùng còn mạnh
miệng hỏi “cho cân xứng Chúa ơi”?

Có đôi khi tôi lại trách Chúa sao tìm tôi để làm
gì? Cho tôi nhận biết Chúa bên cạnh tôi để làm
gì? Giờ con hối hận đây Chúa ơi, Chúa ơi!
Nhưng như đoạn Phúc Âm Thánh Mathew ở trên
đã khẳng định. Chúa vui mừng vì tìm được con
chiên lạc. Chúa phải vui khi tìm được… tôi, lẽ
nào Ngài lại không trả lời câu  bồn chồn lo lắng
trong tôi(?).

Vâng, cảm tạ Chúa, cảm tạ Ngài, cảm tạ Thầy!

Thầy đã giải tỏa trong con câu hỏi lớn nhất từ
khi xuống núi qua miệng lưỡi anh Petter Hoàng
trong buổi họp nhóm nhà tôi: “Em nghe vị Gíam
Mục giảng rằng: Các con không cần làm điều gì
to lớn cả, chỉ cần làm những điều tuy nhỏ bé nhất
nhưng trong-trân-trọng-của-yêu-thương”.  Hoá
ra Thầy cảm hóa, tìm tôi chỉ để cho tôi thực hiện
hoài bão mình, hoài bão Tình. Thầy lại cho tôi
một ân sủng tuyệt vời nữa nhưng trước đó tôi
nào nhận ra. Những “bâng khuâng đứng giữa đôi
dòng nước, hãy chọn một dòng kẻo nước trôi”
không còn là những mệnh đề khắc khoải. Cảm tạ
Chúa, con biết mình phải chọn dòng nào cho phù
hợp, chứ không bâng khuâng để nghĩ vu vơ
“đường nào cũng về La Mã”

Qua câu chuyện trong sách Sáng Thế, ông Adam
và bà Ave đã ăn trái Hiểu Biết. Từ hiểu biết sinh
ra kiêu ngạo, sinh ra phân biệt giữa tôi và người,
cái TÔI được hình thành và xây tường đắp lũy
qua bao nhiêu ngàn năm. Chiến tranh và tội ác đã
xãy ra sau đó giữa Cain và Abel, Cain đã giết
chết em mình chỉ vì  ganh tị vị trí trong lòng
Thiên Chúa. Cái TÔI được thoát thai đồng nghĩa
với điều ác leo thang. Tình yêu trở thành huyền
thoại trong “lãnh cung” bởi loài người muốn
sống theo bản năng hơn Thần Khí. Nhưng… nếu
thế giới vắng bóng yêu thương sẽ trở nên đại
loạn. Cộng đoàn không yêu thương sẽ ra tan tác.
Gia đình  sẽ nằm giữa bầy thú hoang.
Theo dòng lịch sử, Thiên Chúa luôn cận kề bên
tạo vật của Ngài để răn đe, yêu thương, nâng đỡ.
Chưa đủ, Ngôi Hai phải xuống thế, nhập thể
trong hình hài bé mọn nằm trong máng cỏ, hang
lừa để sẻ chia, cảm thông cùng nhân loại cho
trọn vẹn Yêu Thương và cứu chuộc.

Lạy thầy Chí Thánh! Mỗi ngày, con luôn cảm tạ
Thầy đã tìm con, đã cho con một tình yêu, một
Đức Tin, con luôn trông cậy vững vàng trong
Tình Yêu. Qua Tình Yêu đó, Con cố gắng mỗi
ngày trân-trọng-trong-tình-yêu dù là cử chỉ nhỏ
bé nhất.

Sóng sánh vai đời buổi thứ tư
Mỏng, giòn tâm, xác chẳng hồ nghi



Vượt sóng trùng khơi cùng Đức Mến
Xin Thầy luôn giữ bước con đi

Amen!

Quà Sinh Nhật
Phao Lô Phạm Hân

Đêm qua dạo phố tình nhân

Tìm trong tâm thức, sắp ngần ấy yêu

Bao năm nghĩa nặng tình nhiều

Bâng khuâng hồng lạp, soi điều em mong

Soi xa, từ độ phong trần

Mấy mươi năm, xít lại gần hôm nay

Rồi! Đây sở thích, có, vay

Này! Đây mộng mị đong đầy chiêm bao

Lũy thừa tâm tưởng hanh hao

Cộng đôi nhân cách, hoạ may gặp mình

Cũng gồng hết sức bình sinh

Lập trình một món nghĩa tình cho nhau

Nhưng ôi thôi! Khó thế nào(!)

Trở trăn một nỗi, lao đao một mùa

Món quà nào phải "Sao Vua"

Trên cao lơ lửng trêu, đùa nhân gian

Vài ngày…sinh nhật vợ anh

Ắt đành phải gói chuyện mình bên trong:

Bốn mùa mưa, nắng chạy vòng

Hai vai gánh cả con, chồng cũng cam

Ơn người từ độ kề, gần

Sớm hôm chăm chút mạ xanh luống tình

Cho nhau trọn nghĩa tào khang

Dẫu đời ấm, lạnh, bạc, vàng sá chi

Hay thôi, đem gói Ba vì?

Tượng trưng cho khối tình si của đời

Bão bùng, nắng, gió chẳng suy

Vẫn sừng sững đứng trị vì thiên-thu(?)

Món quà lục bát hình như

Gói chưa đủ ý, ngữ, từ thâm tâm

Cũng đành gói nốt trong vần

Gởi mừng Sinh Nhật vợ anh lúc này.



Tỉnh Thức và Cầu Nguyện
Antôn Vương Anh Tuấn

Phúc âm Thánh Luca: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và
đứng vững trước mặt Con Người.”(Lc 21, 36) “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào
Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến hẳn ông
đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.” (Mt 24, 42-44) Thánh Phao Lô Quan Thầy Phong Trào
Cursillo cũng nhắc nhở:“Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ
ơn.”(Col 4, 2)

Chúng ta có thể tìm thấy nhiều câu khác tương tự
trong Tân Ước nói về ý niệm tỉnh thức và cầu
nguyện. Chúng ta cũng rất gần gũi với những từ
ngữ này trong mùa vọng và rồi nhanh chóng sao
lãng đi, nhưng kỳ thực, tỉnh thức và cầu nguyện
là thái độ sống của người Kitô hữu suốt năm
phụng vụ.

Tỉnh thức là tỉnh táo và biết lắng nghe phân định
sự việc. Điều này rất cần thiết trong đời sống tự
nhiên. Dĩ nhiên t ỉnh thức tối quan trọng cho đời
sống siêu nhiên. Có đôi khi ta thức, nhưng ta lại
không thực sự tỉnh táo và sẽ có nhận định sai
lệch. Chúng ta dễ mê mãi và bị ràng buộc vào
thế gian với những chuẩn bị, lo toan, và tích lũy
chóng qua, mà quên đi ý nghĩa cùng đích cuộc
đời là thành công trở về gặp được Cha trên trời
sau hành trình lữ thứ trần gian này.

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và
đức công chính của Người. Còn tất cả những thứ
kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6, 33)

Đời sống tỉnh thức của một Ki tô hữu là luôn
trung tín chu toàn việc bổn phận Chúa trao vì
yêu mến Chúa. Như đầy tớ khôn ngoan và quản
lý trung tín, chăm chú làm việc gia tăng những
nén vàng chủ trao, để khi chủ về bất cứ giờ nào
trong đêm khuya, nó biết chuẩn bị trước những
điều cần, những gì chủ muốn, không để thiếu thứ
gì cho chủ, người mà nó yêu mến kính trọng trên
hết tất cả. Như vậy, tỉnh thức không có nghĩa là
án binh bất động, chờ đợi hay chỉ dừng lại trong
ý nghĩ lý thuyết mà ngược lại phải nỗ lực tìm
kiếm và thực hiện thánh ý Chúa. Tỉnh thức để

không chỉ thực hiện những công việc của một Ki
tô hữu mà thực sự sống là một tín hữu Kitô.

Một đời sống tiết độ, hài hòa sùng đạo, học đạo,
và hành đạo là một biện pháp phòng thủ khôn
ngoan tránh lòng mình ra nặng nề mê muội vì
chè chén say sưa và lo lắng sự đời. Nhờ đó, ta sẽ
tỉnh thức để có khả năng nhận ra ý Thiên Chúa
qua những dấu hiệu thời đại và biến cố nho nhỏ
hằng ngày quanh ta.

"Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy
coi chừng kẻo ngã." (1 Cor 10, 12) Khi đời sống
thiêng liêng trở nên lạnh nhạt triền miên hay nửa
vời e rằng chúng ta đang mê ngủ và không tỉnh
thức đủ. Hoặc giả, quá chủ quan về quá nhiều
hoạt động đạo đức nhưng làm vì ta chứ không
phải vì Chúa. Hãy tỉnh táo “chọn Chúa chứ
không phải công việc của Chúa.” Cần tỉnh thức
để chúng ta luôn cảm thấy thiếu thốn Chúa cho
chính mình và cho người chung quanh, như vậy
chúng ta sẽ luôn luôn tìm đến với Ngài.

Tỉnh thức cần phải đi đôi với cầu nguyện. Chúa
hay đến trong âm thầm, nhẹ nhàng, và bất ngờ,
vì vậy phải tỉnh để nghe được bước chân Ngài
đang mong mỏi đi vào hồn ta qua vui buồn
sướng khổ và nhận ra dung mạo của Ngài. Tỉnh
thức chắc chắn không phải là việc dễ dàng. Phải
tha thiết cầu nguyện xin ơn Chúa trợ giúp.
“Người bảo các ông: Chính anh em hãy lánh
riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi
đôi chút” (Mc, 6, 31) sau những hoạt động tông
đồ bận rộn, kẻo lại mãi mê đeo đuổi công việc
của Chúa mà không có đủ thời gian cho chính



Chúa. “Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà
cầu nguyện.” (Lc, 5, 16) Thầy Chí Thánh là mẫu
gương cầu nguyện tuyệt hảo cho chúng ta. Thầy
cầu nguyện thường xuyên, cả sớm hôm lẫn chiều
tối, đặc biệt trước khi làm những công việc lớn
lao, nhất là cuộc thương khó. Cả cuộc đời của
Thầy là sống cầu nguyện.

Nhờ liên lỉ sống trong cầu nguyện, chúng ta sẽ
không quên nguồn “Lương thực của Thầy là thi
hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất
công trình của Người.” (Ga 4, 34) Cầu nguyện
giúp nhận biết mình yếu đuối và tuyệt đối cậy
trông vào ơn Chúa. Nhờ vậy, chúng ta sẽ có thái
độ tỉnh thức cảm nghiệm: “Thầy là cây nho, anh
em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại
trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái,
vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”
(Ga, 15, 5) Trong tỉnh thức cầu nguyện, ta có thể
gần gũi Chúa ngay bây giờ trong chính giây phút
này, sẵn sàng và trân quí chính hiện tại. Có nhiều
người chỉ bắt đầu biết sống trong những giây
phút sắp lìa trần.

Chắc hẳn tất cả chúng ta rất bàng hoàng trước vụ
thảm sát nhiều trẻ thơ thiên thần và những cô
giáo tốt lành thương yêu dạy dỗ chăm sóc các em
tại Newtown, Connecticut. Thật cảm động tấm
gương hy sinh của chị Anne Marie Murphy, một
tín hữu Công giáo, đã quả cảm dùng tấm thân
yếu đuối mỏng manh dưới làn đạn oan nghiệt
điên cuồng, cố gắng che chở các em nhỏ dù vô
hiệu quả. Chị là tấm gương tỉnh thức và cầu

nguyện cho mỗi chúng ta. Sau vụ khủng bố 9/11,
chị đã từng tâm sự và khắc khoải về thái độ của
mình nếu chị đã là một nạn nhân của 9/11? Chị
đã thực sự phản ứng như cô trinh nữ khôn ngoan
tỉnh thức với đầy đủ đèn dầu trong bình hân hoan
chạy ra đón mừng chàng rễ. Ắt hẳn, chị đã có có
một đời sống cầu nguyện tốt lành và giờ đây trở
nên một tấm gương sáng cho chúng ta.

Họp nhóm nhỏ và Ultreya là một phương pháp
rất hiệu quả giúp chúng ta hỗ trợ và nhắc nhở lẫn
nhau về tỉnh thức và cầu nguyện hầu trau dồi
kiềng ba chân sùng đạo, học đạo, và hành đạo
cách cụ thể và thích ứng trong môi trường sống
đa dạng và đầy cám dỗ nhiễu nhương của mình.

Chúng ta hãy học tỉnh thức và cầu nguyện cùng
Mẹ Maria. Mẹ đã cưu mang Chúa Hài Đồng
trong khiêm hạ và xin vâng suốt cả cuộc đời
thánh thiện của Mẹ. “Còn bà Maria thì hằng ghi
nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong
lòng.” (Lc 2, 19) Hạnh các thánh và những suy
niệm chia sẽ của các Ngài là kho tàn khôn ngoan
hướng dẫn chúng ta sống tỉnh thức và cầu
nguyện đúng đắn.

Nguyện xin Thầy Chí Thánh dạy dỗ chúng con
luôn biết sống cầu nguyện vì qua đó ánh sáng
yêu thương của Ngài sẽ tỏa sáng trên con, giúp
con tỉnh thức và mãi mãi cháy sáng ngọn nến
Tin, Cậy, Mến Thầy đã thương ban cho.

Amen.Chuyện Cười
Chữa mù mắt

Bé gái đang đọc báo quay sang hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, trong báo nói yêu là mù quáng, vậy làm sao chữa được bệnh mù này mẹ hả?

Bà mẹ thản nhiên trả lời:
- Con à, lấy nhau xong thì người ta tự nhiên sáng mắt ra thôi.
Bé gái: !!!???



Không Quay Lui (1)
P. Nguyễn Viết Tấn

Cuộc Hoán Cải của một con nghiện, một tay du đãng:

Linh Mục Donald Colloway, MIC.

“Chúa đã tạo dựng nên con cho Chúa, lạy Chúa, và tâm hồn chúng con xao xuyến

cho đến khi chúng nghỉ yên trong Chúa.” Thánh Augustin.

Nhìn lại lịch sử ơn cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta thấy Giáo Hội không chỉ gồm có “Dân Riêng”, tức
dân Do Thái lúc ban đầu ở vùng Trung Á, mà còn mở ra cho “Dân Ngoại” bao gồm mọi dân tộc, mọi
ngôn ngữ trên khắp thế giới. Cũng như ngày xưa, Chúa Giêsu cũng ng ồi cùng bàn với người thu thuế,
hôm nay những người tội lỗi cũng được mời gọi để trở nên con cái của Chúa và là chứng nhân cho Tin
Mừng.

Vì thế chúng ta thấy qua mọi thời đại,  Giáo Hội luôn đón nhận, mọi người.  Nếu có những người xa lìa
giáo hội Chúa, thì chúng ta cũng thấy những cuộc trở về của những hối nhân, những cuộc trở lại của nhiều
“dân ngoại.”

Trong khung cảnh hiện đại của xã hội Hoa Kỳ, cũng như các nư ớc Châu Âu trong những thập niên gần
đây chúng ta đau buồn để chứng kiến những linh mục, tu sĩ hồi tục… hoặc những người giáo dân xa lìa
giáo hội. Ngược lại,  chúng ta cũng thấy Chúa kêu gọi những người tội lỗi, hư đốn nhât để trở thành
chứng nhân cho Chúa.

Nếu trước đây Chúa đã để cho một Saolô ngã ngựa và hoán cải để trở thành một Phaolô nhiệt thành; cũng
như vô số những người không được gọi ngay từ đầu như Augustine, Franciscô và Ignatiô đã trở nên
những người rao giảng Tin Mừng sáng giá.

Ngày nay, chúng ta vẫn thấy những người không tin vào Chúa, hoặc đã từng xem những người Công giáo
là những người không được cứu rỗi… đã tìm về Giáo hội Công giáo. Họ là những nhà thần học lỗi lạc
thuộc nhiều giáo phái Tin lành khác nhau; là những nhà vô thần đã từng phỉ báng và tấn công Giáo hội.
Mỗi  người một hoàn cảnh, một hành trình đức tin độc đáo. Điểm đáng lưu ý là một giáo sỹ, mục sư Tin
Lành hoặc Anh giáo một khi xin cải giáo trở về với Giáo Hội CG, điều chắc chắc đầu tiên là họ sẽ mất tất
cả những quyền lợi vật chất và không có gì bảo đảm cho họ đời sống cũng như tương lai của gia đình; họ
mất cả một cộng đồng tín hữu mà đôi khi chính họ là người gầy dựng.  Đôi khi họ còn gặp phải những
xung đột trong gia đình vì không phải vợ chồng, con cái đều chấp nhận quyết định của họ.

Khi trở trở về với giáo hội công giáo, họ vẫn trân qúy những giá trị tích cực đáng trân qúy trong gia sản
tinh thần của các giáo phái Tin Lành như Baptist, Presbyterian, Evagelical hoặc Do thái giáo.  Chúng ta
có thể kể đến lòng yêu mến thánh kinh, lòng nhiệt thành, tinh thần cộng đoàn…



Trong hoàn cảnh hiện tại, thiết tưởng tìm hiểu những cuộc cải giáo của những người này và đời sống của
họ sau khi đón nhận Đức Tin, cũng là dịp để ta xét lại niềm tin của chúng ta; chắc chắn chúng sẽ có đưọc
một nguồn cảm hứng cũng như nâng đ ỡ những người tín hữu “đạo giòng” hoặc những người công giáo từ
lúc trong nôi (craddle catholic).

Trong lúc những kẻ đạo dòng đôi khi còn hoang mang, ngờ vực, thì hơn bao giờ hết những người trở lại là
những chứng nhân trung kiên hoặc là những nhà biện giáo hay hộ giáo sâu sắc, can đảm và tuyệt vời giữa
xã hội tục hóa và nếu không nói là “thù nghịch” với giáo hội Công giáo.

Mỗi câu chuyện trở lại hoặc cải giáo của mỗi một người là chứng tích của lòng yêu thương bao la và ân
sủng vô bờ của Chuá, cũng như sự đáp trả của những cá nhân trong cuộc.  Những cuộc trở lại đã làm

chứng cho niềm tin Công Giáo, cho Giáo Hội Công Giáo đúng là Giáo Hội do Chúa Kitô thiết lập 2,000
năm về trước.

Nói lên những chứng nhân này để cho chúng ta thấy rằng Chuá Thánh Thần hiện diện trong giáo hội và
dẫn dắt những con người khát khao đi tìm chân lý. Những người trở lại với giáo hội để tìm gì khác hơn là
chân lý. Nhất là các mục sư, giáo sỹ Tin Lành cũng như Anh Giáo…  Những “xì căng đan” trong lòng

Giáo Hội Công Giáo có làm lung lay long tha thiết đi tìm chân lý của họ không?  Chắc chắn là không. Vì
họ biết rằng Giáo Hội Công Giáo chính là Giáo Hội Chúa Kitô đã thiết lập.  Họ đến với Giáo Hội khi tìm
hiểu, nghiên cứu các thánh giáo phụ, tiến sỹ.  Khi trở về nguồn, về xa đủ họ sẽ khám phá ra Giáo Hội mà
Chúa Kitô đã thành lập khi còn trước khi về Trời.

Sau đây là câu chuyện hoán cải khá độc đáo của linh mục Donald Colloway, dòng Đức Mẹ Maria Vô
Nhiễm Nguyên Tội, MIC (Marians of the Immaculate Conception).

Cậu Donald Colloway sinh ra trong một gia đình không mấy “bình thường.”  Như cha kể lại ngài cả cha
và mẹ không theo một tôn giáo nào cả.  Những điều đó khiến cho Donald không có được một cuộc sống
bình dị như những đứa bé khác cùng tuổi. Khi mẹ tái giá một lần nữa, Donald được rửa tội theo giáo phái
Episcopal, nhưng sau đó không bao giờ đến nhà thờ.  Dượng ghẻ là một sỹ quan trong quân đội Hoa Kỳ,
nên gia đình đã ph ải di chuyển khắp nưóc Mỹ, và sau cùng dừng  chân ở Nam California. Ở đó Donald đã
bắt đầu uống rượu và làm quen với mọi loại cần sa, ma túy.  Ngay từ lúc mười hai tuổi, Donald đã đắm
chìm trong tội lỗi và nghiện ngập.

Sau đó, cả gia đình theo dượng ghẻ di chuyển sang Nhật và cư ngụ trong một căn cứ quân sự Hoa Kỳ.
Chính vì gia đình di chuyển thường xuyên nên cậu phải xa lìa bạn bè và môi trường của mình, giận cha
mẹ chàng trai Donald quyết định cho cha mẹ bài học.  Ngay sau khi đặt chân đến Nhật, cậu đã trở nên một
“hỏa ngục” cho cha mẹ mình.  Donald kết thân với du đãng, nghiện ngập, rượu chè… Cậu Donald đi
hoang khắp nước Nhật. Trộm cắp tiền bạc, xe cộ. Donald đã trở thành một du đãng thứ thiệt, một tay anh
chị có hạng trong những tổ chức “mafia” ở Nhật.  Donald cũng gây nhức đầu cho giới ngoại giao Hoa Kỳ
tại Nhật không ít: họ luôn nhận được khiếu nại bởi cảnh sát vì một tên du đãng da trắng tung hoành ngang
dọc ở Nhật.  Chính quyền Nhật cũng không muốn người ta than phiền về hành động phạm pháp của một
cậu con Mỹ.



Cha Colloway nói: “lúc đó tôi chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì và chẳng màng đến ai.”   Tội nghiệp cho
bà mẹ của Donald phải trải qua những năm tháng đau khổ và đi đến suy sụp.  Cuối cùng bà đã tìm đến
một linh mục, và sau đó bà trở nên một tín hữu công giáo.

Trong lúc đó cậu Donald vẫn tiếp tục cuộc sống ngựa hoang.  Gia đình đã phải buộc rời Nhật bản không
có Donald. Sau khi cảnh sát Nhật truy đuổi, họ bắt được Donald và chàng bị tống khứ trở về Hoa Kỳ.
Trong lúc đó mẹ và dượng ghẻ đã gia nhập giáo hội công giáo mà Donald nghĩ rằng đó là điều kỳ quặc và
cho nó không ăn nhập gì với mình.  Bỏ học nữa chừng, Donald bắt đầu sống đời “tự do” vào lúc 17 tuổi.
Donald bắt đầu sử dụng những loại ma túy cực mạnh, ngay cả LSD.  Donald có lúc cũng đã tìm cảm giác
bằng cách hít hơi xăng. Niềm vui của cậu là phụ nữ, rượu chè và ma túy.  Sinh hoạt của chàng là những
đêm dài trụy lạc.  Sau đó Donald đã phải vào trung tầm hồi phục ở Philadelphia, nhưng chẳng có kết qủa
gì.  Và rồi người thanh niên đó bị bắt và bị giam tù.

Khỏi cần phải nói, cậu thanh niên Donald đã rơi tận đáy của cuộc đời.  Chúng ta hãy nghe cha Colloway
kể lại một phần trong giai đoạn bi đát của đời mình.  “Có một lần kia, tôi ở trong một căn nhà rách nát, bò
khắp thảm để tìm kiếm một chút ít cocaine rơi vãi trên nền nhà. Đàn gián chạy lung tung và giòi bọ bò lổn
ngổn trong bồn rửa chén từ những đống chén bát chưa rửa.  Một đứa bé không ai chăm sóc khóc la trong
phòng bên.  Trong lúc đó tôi ở trên sàn nhà, bên cạnh mẹ nó, điên khùng tìm kiếm những mẩu bột trắng
trên sàn.  Nếu tìm gặp bất cứ chất gì màu trắng, chúng tôi sẽ bỏ vào trong chén và hít nó, cho dầu chúng
tôi chẳng nhận ra nó là gì.”

Tình trạng nghiện ngập của Donald ngày càng trở nên trầm trọng. Cậu lại phải vào trung tâm cai nghiện,
nhưng cũng không gì khá hơn. Vẫn vào và ra.

Nhưng có gì trên đ ời đã làm thay đổi cả một cuộc đời mộ người trẻ nổi loạn, một tên nghiện ngập, một
“con vật” (như sau này cha diễn tả về mình), để trở nên một linh mục mộ đạo, đó là chưa kể đến một
người thuyết giảng lợi khẩu, và là tác giả các sách thần học và Thánh Mẫu học?

Colloway tệ như thế đó, nhưng Thiên Chúa có chương trình riêng của Ngài.  Cuộc đời của cậu Donald
Colloway thay đổi như một chuyện phim.

Thế rồi có một trực giác khác thường, đột ngột và mãnh liệt đã làm thay đổi cuộc đời của chàng - một
cảm giác cực mạnh khiến buộc chàng phải từ chối điện thoại của bạn bè gọi đi ăn chơi như chàng vẫn
thường đi mọi đêm.  Ngày nay cha vẫn không thể giải thích được chính xác điều gì đã x ảy ra.  Những lời
cầu nguyện của người mẹ chăng?

Như lời cha kể lại: “Tôi thấy đời tôi vô nghĩa, và tôi có lúc mu ốn chấm dứt cuộc đời… Tôi ghét cuộc
sống của tôi.  Tôi xao xuyến, lo âu về mọi chuyện.”  Hôm đó, cảm thấy buồn chán.  Đang tìm cách giết
thời gian, cậu ta lướt qua kệ sách của cha mẹ mình, không phải tìm sách để đọc, nhưng tìm tạp chí
National Graphics với hình ảnh để xem.  Vô tình tay anh cầm một cuốn gì khác hoàn toàn xa lạ và tối tăm
với một chàng trai tuổi “teen”.  Đó là một cuốn sách mang tựa đề Nữ Vương Hòa Bình Thăm Medjugore
(The Queen of Peace Visits Medjugorje) (2).

Cầm sách và đọc suốt đêm. Tín điệp của Mẹ Maria đã đánh động đến tâm hồn chàng. Sau khi đọc hết
cuốn sách, chàng Donald không hiểu gì nhiều.  Nhưng như bị khuất phục và tin rằng đó là sự thật.  Như



sau này cha Colloway kể lại: “Tôi nói với chính mình. Đó là sự thật. Và tôi nói: Tôi sẽ tận hiến đời mình
cho Bà.’”  Từ đó, cuộc đời của cậu du đãng dã sang trang.  Như cha tâm s ự: “Trong tận thâm sâu của nội
tâm, có một gì làm thỏa mãn.  Càng đọc, một cái gì lạ lẫm, nhưng tuyệt vời, một cái gì tái sinh từ cõi chết
cho đến một cuộc sống mới.”

Sáng hôm sau, cậu tìm đến với mẹ mình và nói với bà là mình muốn gặp một linh mục.  Bà thật sự sốc.
Donald biết có một linh mục tuyên úy trong căn cứ, và anh ta đi tìm, nhảy mừng như đứa trẻ con, tóc
hippie dài đến dây lưng quần, bước qua những người lính thủy quân lục chiến đang diễu hành. Cuộc đời
chàng thanh niên trụy lạc đã thực sự đổi thay kể từ đây.

Sau khi gặp linh mục tuyên úy, Donald dọn dẹp những “rác rưởi” bao gồm sách báo khiêu dâm, tranh ảnh,
đồ dùng nghiện ngập, hút xách… Donald qùy gối và cầu nguyện.  Nhưng anh ta cũng chẳng biết cầu
nguyện ra sao.  Như cha sau này kể lại, “Cho đến ngày hôm đó, tôi chưa bao giờ cầu nguyện trong đời.”
Cha Donald Colloway nói: “Tôi có một cuộc hoán cải sâu xa sau khi đã chạm phải đáy.” Lúc đó chàng
vừa 21 tuổi.  “Tôi chỉ biết là tôi yêu mến Chúa và là Đấng cứu rỗi tôi một cách điên cuồng.”

Sau cảm nghiệm tâm linh sâu sắc ấy, Donald chính thức trở lại với Giáo hội Công giáo. Từ đó chàng
thanh niên mang theo mình khát vọng trở thành linh mục. Nhưng chuyện trở thành linh mục đòi hỏi phải
trở lại với đèn sách. Một chàng trai chưa hoàn tất trung học, đi học trở lại để trở thành linh mục chắc chắn
phải là cố gắng không nhỏ.

Với cố gắng, chàng thanh niên đó đã có cơ học hỏi với những khuôn mặt trí thức công giáo sáng giá trên
thế giới. Sau khi tốt nghiệp trung học bổ túc (GED), và một vài năm ở trường cao đẳng, nhà dòng
Marians đã gởi Donald đến học ở đại học Franciscan ở Steubenville, Ohio. Anh ta tốt nghiệp cử nhân thần
học và triết học.  Cũng tại đại học này,  Donald có cơ hội gặp những giáo sư lỗi lạc, trong đó có Scott
Hahn và Mark Miravalle (3).  Donald thừa nhận rằng Scott Hahn ảnh hưởng sâu đậm trong việc học hỏi
của mình và tạo cho anh ta có một tình yêu Chúa sâu đậm trong tâm khảm của mình.

Sau đó Donald còn theo đu ổi những chương trình cao học và tốt nghiệp văn bằng S.T.L (4) với nhận xét
“maxima cum laude.”  Luận án của cha là công trình nghiên cứu về Thánh Mẫu học và nhật ký của thánh
Faustina.

Thật vây ân sủng của Lòng Chúa Thương Xót và sự can thiệp của Mẹ Maria đã đem một con người
nghiện ngập, trác táng trở lại với Chúa  và trở nên chứng nhân hùng hồn cho ân sủng và lòng thương xót
của Ngài.

Khi nói về cuộc hoán cải của mình, cha Calloway nói: “Không có gì là ngẫu nhiên trong cuộc sống. Mọi
điều đều xảy ra với nguyên nhân của nó: đó là chương trình của Thiên Chúa.” Và với Mẹ Medjugorje,
“Không có Mẹ”, cha nói, “Có lẽ tôi đã chết.”

Gần đây cha đã hoàn tất tác phẩm “Không Quay Lui: Chứng Từ của Lòng Thương Xót” (No Turning
Back: A Witness to Mercy) (5).  Nó là lời chứng hùng hồn và thuyết phục về hành trình đức tin của một
người, được hướng dẫn bước qua bóng đêm và thất vọng để đi vào cõi chứa chan hy vọng và tin tưởng
vào những gì sáng tươi; chân thực và ấm áp hơn những gì vẫn được xem là hấp dẫn trong văn hóa thế tục



hôm nay. Đó chính là những gì tâm hồn con người mãi miết tìm kiếm, ý nghiã sự hiện hữu của chính
mình.

Bây giờ chàng thanh niên hoang đàng Donald Colloway đã trở thành linh mục dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm,
và hiện đang đảm nhận chức vụ Giám Đốc Văn Phòng Ơn Gọi của nhà dòng.

Cha cũng thường xuyên nói chuyện tại các hội thảo toàn quốc.  Chúng ta có thể biết được chương trình
dày đặc của cha tại trang web www.fathercolloway.com.   Người ta thấy nơi cha một linh mục nhiệt tình
và yêu mến Đức mẹ. Cha muốn dành thời giờ và khi sức khỏe còn cho phép để rao giảng về các đề tài: Ân
sủng, Lòng Chúa Thương Xót, Đức Mẹ và nói về cuộc hoán cải của mình. Lòng yêu mến Mẹ Maria, lòng
cởi mở và khiêm tốn… cộng thêm với quá khứ, kinh nghiệm tội lỗi ấy đã tạo nên sự thông cảm và thuyết
phục nơi người nghe và với hối nhân, đặc biệt nơi những người trẻ, thế hệ cùng tuổi của cha.  Cha vẫn
thường xuyên xuất hiện và trả lời thính giả trên các chương trình phát thanh công giáo Hoa Kỳ: Ave
Maria Radio và Immaculate Heart Radio.  Ngoài ra cha cũng là một tay trượt sóng (surfer) có hạng.

Trong lúc khá nhiều linh mục, tu sỹ cởi áo để trở về cuộc sống thế tục, thì một du đãng, một tay nghiện
ngập đã thống hối, được kêu gọi để trở thành linh mục của Chúa.

Nếu có những thiên thần sa ngã, thì cũng có những người tội lỗi được mời dự tiệc cùng Chúa. Nếu có
Giuđa phản bội, thì cũng có Saolô trở lại.  Mỗi người đều được có những cơ hội và hồng ân của Chúa.
“Ơn ta không thiếu cho con.”  Đây là câu chuyện tuyệt vời, lôi cuốn, bởi vì Chúa Thương Xót là một sự
kỳ diệu và hấp dẫn. Tác phẩm ít ra cũng nói lên đư ọc không ai là một kẻ đáng bỏ đi, nhưng chỉ có những
kẻ ra đi.  Và ngay cả những kẻ ra đi luôn được kêu mời trở lại.

Note:

(1) Tựa đề do người viết dựa theo tác phẩm “Không Quay Lui: Chứng Từ của Lòng Thương Xót” (No
Turning Back: A Witness to Mercy) tác giả: cha. Donald Colloway, MIC

(2) The Queen of Peace Visits Medjugorje." viết về biến cố hiện ra của Đức Mẹ ở Bosnia-Hercegovina.
Tác giả: Father Joseph A. Pelletier

(3) Scott Hahn và Mark Miravalle:

 Scott Hahn, PhD: nguyên là một mục sư giáo phái Presbyterian, người đã lôi cuốn khán thính giả
toàn quốc vì cuộc cải giáo của ông. Hiện là giáo sư Thần học tại ĐH St. Francis ở Steubenville,
Ohio.

 Mark Miravalle, PhD.  Phó Tế vĩnh viễn, Giáo sư Thần học và Thánh Mẫu học tại Franciscan
University ở Steubenville, Ohio.

(4) Licentiate of Sacred Theology (S.T.L.) Cao Học Thần Học của các chủng viện, học viện Công Giáo.

(5) No Turning Back: A Witness to Mercy - Tác giả: cha Donald Colloway, MIC. Nhà Xuất Bản Marian
Press (January 15, 2010)



Nguồn tham khảo:
No Turning Back: A Witness to Mercy - Tác giả: cha. Donald Colloway, MIC Nhà Xuất Bản Marian Press
(January 15, 2010)

Trang nhà của cha Colloway: www.fathercolloway.com

Những buổi trả lời phỏng vấn của cha Colơway với Marcus Crodi trên the Journey Home và Al Cresta
trên Ave Maria Radio.

The Interview with Fr. Donald Calloway, author of “No Turning Back”
Viết bởi Mike trên General Catholic Ramblings

Father Donald Calloway's Conversion Story

“From Drug Addicted Pagan To A Priest Of Mercy!”

From Courageous Priest

http://www.courageouspriest.com/father-donald-calloways-conversion-storyXuân Xưa
PhaoLô Phạm Hân

Lộc biếc đâm chồi dưới nắng trong
Bên hiên nàng Cúc rộ vui mừng
Ả Đào trước ngỏ khoe duyên thắm
Hàm tiếu Mai vàng chớm nụ Xuân

Đất trời giao hưởng, đây âm, sắc
Lơi lã, reo đùa cánh gió quen
Mang cả hương quê về khắp lối
Thị thành thắm đượm mối tình chung

Tựa cửa mơ về nơi cố quận
Tìm trong ký ức dấu chân xưa
Khắp nẻo thôn làng câu đối đỏ
Cây nêu sừng sững đón giao thừa

Trừ Tịch ngại ngùng đêm tiễn cựu
Đì đùng pháo nổ đón tân sang
Bao nhiêu hy vọng về xây đắp

Canh bánh chưng xanh bỗng rộn ràng

Mừng tuổi ông bà thêm đắt phúc
Cháu, con tụ, hội lộc quanh nhà
Lì xì dăm đứa vui lên mắt
Hạnh phúc đây là! Có đâu xa

Ba mấy năm trời vọng cố hương
Nỗi lòng viễn xứ cứ vương vương
Xuân về, đất khách cay tròng mắt
Âu, Lẽ tự nhiên, luật vô-thường

Phó thác cuộc đời theo Thánh Ý
Nguyện cầu quê cũ sớm tự do
Bình an về ngự trong lòng mến
Để mọi người dân sống an hoà



Lời Tâm Tình
Mary Phương Lê

"Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến
Giêrusalem, và hỏi: “Ðức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên
phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 1, 1-3)

Trong cuộc sống chúng ta không thiếu gì dấu chỉ, nhưng lòng tin và khả năng nhận biết dấu chỉ của mỗi người có
khác. Là một Kitô hữu cũng tạm cho thuần hành. Tham dự Thánh Lễ, nguyện cầu và sinh họat thường xuyên
nhưng có lẽ tâm tình chưa đặt hết trọn vẹn cho Thầy, cho nên......

Trong trình thuật Thánh Mathew, Ba Vua từ Phương Đông có đủ đức tin, trông cậy, phó thác, khiêm nhường.
Thiên Chúa đã dẫn dắt Ba Vua đi tìm và chiêm bái Hài Nhi Giêsu, nhận được ân sủng tuyệt vời, để rồi sống trọn
vẹn trong tâm tình Thiên Chúa.

Trước khi con đi khoá Cursillo ba ngày. Con nào hiểu biết ngày Thứ Tư là gì. Khi con hiểu phần nào của ý nghĩa ấy,
con mới thấy Thầy yêu thương con biết bao, mới tạm nhận biết thế nào là ân sủng cao vời mà Ba Vua khi xưa đã
nhận. Cảm tạ Thầy.

Trong cuộc sống con người với bộn bề tính toán, con không thể nào đáp lại trọn vẹn ơn nghĩa mà Thầy đã dành
cho con. Vậy con cố gắng từ từ, rồi từ từ đáp lại Thầy. Mong Thầy vẫn chờ đợi rồi đợi chờ con. Ngày Thứ Tư này
dài quá Thầy ơi! Suy đi nghĩ lại, nhưng nếu ngày Thứ Tư ngắn quá, con nào sẵn sàng để gặp Thầy.

Cho đến cuối Ngày Thứ Tư của đời con, từ đây, con sẽ cố gắng hơn, sống Ngày Thứ Tư tốt hơn trước, để Thầy khỏi
phải đợi chờ con quá lâu. Xin Thầy tiếp tục cho con biết thế nào sống ngày Thứ Tư theo ý Thầy chớ đừng theo ý
con.

Trong ơn nghĩa Thầy



Hạnh Phúc Của Người Trợ Tá
Cursillista Maria Trần Ngọc Bích
Ngày 5 tháng 1 năm 2013

Cứ đến cuối tuần mà các em thiếu nhi Đoàn Kitô
Vua tập hát, thì em lại ngồi dưới cuối nhà thờ để
nghe. Cũng như những buổi tập hát trước, anh ca
đoàn trưởng đọc đi đọc lại lời nhạc nhiều lần cho
các em thiếu nhi nhớ lời nhạc trước khi
hát……sau vài phút tập lời, thì tiếng đàn piano
bắt đầu vang lên, tếp theo là âm thanh trầm buồn
của chiếc đàn bass, các em thiếu nhi bắt đầu cất
lên….”Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc
Chúa ơi, đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến
thương ngập trời…”Giọng hát các em nhẹ
nhàng và thánh thót trong điệu nhạc du dương
làm người nghe thật ấm lòng và không khỏi
ngậm ngùi.  Bỗng dưng em cảm thấy hơi nghẹn
ngào và bắt đầu rưng rưng nước mắt.  Lời nhạc
đã gợi lên trong ký ức em những hình ảnh thật
tuyệt vời của 3 ngày đi trợ tá khóa 43 và những
tâm tư hân hoan trong ngày được trở lại Camp
St. Francis.

Em vội vàng lấy giấy viết ra và bắt đầu với dòng
chữ…”Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc
Chúa ơi, đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến
thương ngập trời”.…quả thật là như vậy!  Qua
tám tuần tĩnh huấn để chuẩn bị đi trợ tá cho khóa
Cursillo số 43 tại San Jose, những ngày chờ đợi
để lên đường thật là những ngày dài đăng đẳng.
Nhất là cái đêm trước khi lên đường, trong lòng
em tràn ngập niềm hân hoan đến nỗi không tài
nào yên giấc, cứ mong trời mau sáng để lên
đường. Trên đường đi lòng em hớn hở hân hoan
như người con đang trở về nhà Cha mình sau
một năm trời xa cách. ”…Lạy Chúa, đi về nhà
Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ…”

Hồng ân Thiên Chúa bao la biết dường nào!
Thầy đã chọn em đi khóa Cursillo 41; em đã gặp
Thầy và đã cảm nhận được biết bao nhiêu hồng
ân Thầy dành cho em. Thầy lại chọn em một lần
nữa để trở lại trại St. Francis trợ tá cho khóa 43.
Qua ba ngày trợ tá, em đã có cơ hội được phục

vụ quý chị tham dự viên, được cùng sống, cùng
học hỏi, cùng hy sinh làm việc trong yêu thương
với gần 100 quý chị trợ tá trong mái nhà thân
yêu của Cha mình, Thầy Chí Thánh. Em đã
chứng kiến được biết bao nhiêu sự khiêm
nhường và hy sinh của quý cha, qúy sơ, quý chị
trưởng khối và các chị Rollistas. Công việc của
các các chị trưởng khối thật là vất vả. Như chị
trưởng khối phụng vụ của em, vừa qua tới ngày
thứ hai là đã bị mất giọng, vậy mà chị vẫn tiếp
tục hăng say trong công việc của mình với những
nụ cười thật tươi trên môi. Đa số các chị em đi
trợ tá đều thiếu ngủ vì phải thức khuya dậy sớm.
Tuy nhiên, ai nấy cũng đều làm việc hăng say
trong tinh thần hy sinh phục vụ và vâng lời. Vì
em ở trong khối phụng vụ, nên nhiệm vụ chính
của chúng em là ca hát….nên, sáng hát, trưa ca,
chiều ca, tối hát…và lâu lâu lại...ca…”vọng cổ”.
Thỉnh thoảng các chị em được nghỉ giải lao thì
lại ở trong phòng tâm sự nhỏ to, chuyện vui thì
cười, chuyện buồn thì lại họp nhau vào cầu
nguyện. Có khi cả phòng đang im lặng thì chị
Mẫn nhà ta lại vang lên một vài câu “vọng cổ”
làm cả nhà lại vang lên những tiếng cười rộn rã.

Em đã cảm nghiệm một điều thật sâu sắc của
Phong Trào Cursillo là tinh thần cầu nguyện.
Các anh chị trợ tá đã cầu nguyện liên lủy qua
tám cuối tuần tĩnh huấn trước khi khóa bắt đầu.
Ngoài ra còn làm Palanca qua những thánh lễ,
chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi, hy sinh
hãm mình, làm việc bác ái, và viết thư cầu
nguyện cho các tham dự viên. Nơi Camp St.
Francis, trong lều Thánh Thể hầu như lúc nào
cũng có các anh chị trợ tá thay phiên nhau cầu
nguyện cho các chị tham dư viên. Trước khi các
chị Rollistas trình bày bài của mình thì đều được
các anh chị trợ tá cùng quỳ gối bên các chị để
cầu nguyện trước Thầy Chí Thánh. Nhớ lại hình
ảnh mà bao nhiêu quý anh chị trợ tá quỳ gối
trước ảnh Thày, cùng giang tay lần chuỗi Mân



Côi  để cầu nguyện cho các chị tham dự viên khi
các chị đi vào nhà nguyện để viếng Thánh Thể
Chúa. Em đã nghẹn ngào không lên lời chỉ có thể
nguyện kinh trong lòng trước hình ảnh tuyệt vời
đầy thánh thiện ấy. Cũng như buổi chiều mà
chúng em quỳ gối ngoài sân cầu nguyện trong lời
kinh của Thánh Phanxico qua bài hát “Kinh Hòa
Bình”, “... Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết
mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người...”,
mỗi một lời kinh là một lời nhắc nhở cho các chị
em hãy nhớ đến ơn gọi của mình; ơn gọi “hãy là
muối là men cho đời.”…mắt em nhắm chặt
nhưng sao nước mắt cứ trào ra chẳng ngừng;
những giọt nước mắt tràn đầy niềm hạnh phúc
của người được đi phục vụ. “... Lạy Chúa xin
hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa...”
Những lần em được quỳ gối trước Thánh Thể
Thày trong lều cầu nguyện là những giây phút
tràn ngập niềm cảm tạ cùng với một tâm hồn tin
tưởng và phó thác.

Qua ba ngày trợ tá, em đã học hỏi đươc những
bài học thật quý giá. Thầy đã dạy cho chúng em
sống với đức tính khiêm nhường và vâng lời, biết
chịu đựng và tha thứ cho nhau, hy sinh phục vụ
đến quên mình. Đó là những đức tính của người
Kitô hữu thật sự. Em đã được chứng kiến những
đức tính đó qua quý cha, quý sơ và tất cả các anh
chị trợ tá. Quả thật là tuyệt vời! Em cảm nghiệm
như mình đã được sống qua ba ngày trong nhà
Thầy vậy.

Thầy đã mời gọi mỗi anh chị em chúng ta hãy
theo Thầy, làm “muối cho đời” và làm “ánh sáng
cho thế gian.”  Xin Thầy ban cho tất cả anh chị
em Cursillista chúng con luôn biết đoàn kết
thương yêu nhau và biết sống trong tinh thần hy
sinh phục vụ. Nơi Thày, chúng con hy vọng sự
phục vụ của chúng con sẽ đem lại niềm vui và
hạnh phúc đích thực đến cho mọi người.



Chiếc Chìa Khóa
~ Kính Trắng (Bai cua anh Thoan)

Tôi sinh ra và không biết đã được lớn lên như thế
nào; nhưng cuộc đời tôi thuổi ban đầu rất tẻ nhạt.
Tôi chẳng biết đã lớn lên từ bao giờ. Cuộc đời tôi
tùy thuộc vào….. chẳng biết là ông chủ, bà chủ,
hay một cô câu học sinh nào. Chỉ biết người ta
đã để tôi vào một chỗ thật tối tăm. Trong một
phong bì nho nhỏ. Hình như cũng r ất nhiều vị
cũng đang cùng chung một số phận như tôi. Lâu
lâu tôi được nghe những vui mừng hơn hở của
cái cô thư ký khi lôi một vị nào đó bên cạnh chỗ
tôi đang cư ngụ.

Bên cạnh tôi lúc nào cũng có một người song
sanh và một anh chàng trông cũng dễ thương;
hình như anh chàng thiếu cái gì ấy, mà tôi nghĩ
mãi vẫn chưa ra. Anh ù lì, ngâm ngẩm, chẳng nói
gì nên tôi cũng không dám mở miệng. Bỗng một
hôm, cô thư ký lôi cái phong bì trong đó có tôi,
người chị em sanh đôi với tôi và anh chàng ù lì
ra. Cô ấy lôi cả ba chúng tôi ra khỏi cái phong bì
tối tăm ….Ối chà, sao sáng quá thế này! Cô ấy
tách rời tôi ra khỏi cái vòng mà ba chúng tôi đã
cùng nhau chung sống từ khi ….mới được tạo
dựng. Trao cho một anh chàng … hình như anh
chàng là …. “sale man”. Đúng rồi! Anh chàng
này là “sale man”. Ôi anh nói tràng giang đại hải.
Tôi nghe mà chóng mặt. Tôi chỉ đợi coi ai là
người chủ chứ cũng chẳng muốn nghe cái anh
chàng “sale man” này đang phùn bọt miếng thao
thao bất tuyệt để thuyết phục khách hàng.

Cuối cùng rồi tôi cũng biết chủ của tôi. Bà là một
người đã đứng tuổi nhưng trông vẫn còn rât trẻ;
ăn nói nhỏ nhẹ và thật dễ thương. Hình như bà
đang muốn hỏi gì đó mà cái ông đi chung với bà
mau miệng chen vào trả lời và không để bà nói.
Cái ông vô duyên tệ! “Đây cái nút trên cùng có
hình cái chìa khóa đã đóng là cái nút khi bà
muốn khóa cửa xe. Cái nút bên trái, có hình chìa
khóa đã mở là cái nút mở khóa cửa xe. Nếu bấm
một lần thì chỉ mở khóa bên người lái; nếu bấm
thêm một lần nữa thì tất cả các cửa sẽ mở, ngay
cả cái “trunk”. Còn đây là cái nút đặc biệt, màu

đỏ. Nó gọi là cái nút “emergency”. Khi cần, bà
có thề bấm nút này và xe sẽ lên còi báo động. Bà
dùng khi có kẻ uy hiếp lấy xe, hoặc … nếu
không biết xe bà đậu chỗ nào.” Cô thư ký giảng
giải về ứng dụng của chiếc chìa khóa xe.

Ồ! Thì ra tôi là một chiếc chìa khóa xe. Nhưng
tôi thật hữu dụng; vừa dùng để nổ máy xe mà lại
mang nhiều phận vụ khác. Nào là mở cửa cho tài
xế; mở cửa cho khách; mở “trunk”, và lại còn cái
nút “emergency” … đo đỏ trông cũng dễ thương
đáo để. Phải nói là đa dụng! “Đây là chiếc chìa
khóa khác cũng giống hệt như chiếc chìa khóa bà
đang có. Và đây là chiếc chìa khóa dùng để cho
người giữ xe. Nó có màu xám và không có nút
nào cả. Nó chỉ dùng để mở máy và mở cửa xe.
Bà có thể trao cho người giữ xe hoặc khi đi sử
dụng “velvet parking”.” Thì ra cái anh chàng đã
sống chung với tôi từ khi …… được tạo dựng là
cái anh chàng này đây. Bây giờ tôi mới biết cái
anh chàng này thiếu cái gì. Thỏa nào anh ấy ù lì,
chẳng nói năng gì cả và chĩ lủi thủi một mình. Số
phận anh ấy đã thế! Rồi cũng sẽ được treo lên
một chỗ và chẳng được đi đâu cả.

Bà chủ tôi đeo tôi vào chùm chìa khóa bà đang
dùng. Có cái thẻ gì ấy mà tôi không biết nhiệm
vụ nó để làm gì. Một cái chìa khóa rât bình
thường, không giống như tôi; và hai cái thẻ nho
nhỏ trông cũng dễ thương. Thế nào tôi cũng sẽ
biết. Thế là tôi đã biết ai là chủ. Cuộc đời tôi đổi
thay ngay từ lúc bấy giờ.

Hôm nay tôi thức dậy thật sớm. Hình như bên
ngoài vẫn còn tối vì bà chủ tôi của tôi cũng vừa
thức dậy và bà đã bật ngay cái công tắc điện
trong phòng bếp. Bà đi đánh răng, rửa mặt và
làm đẹp xong mà trời vẫn còn tối bên ngoài. Tôi
biết thế vì ánh đèn bà chủ tôi bật lên vẫn còn để
vậy. Bà loay hoay chuẩn bị bữa ăn trưa cho ông
chủ và để ngay ngắn trên cái counter. Hôm nay,
bà lấy một container cơm gạo lức mà bà đã nấu
từ tối hôm trước, một ít đậu phộng muối mè, một



quả táo, hai trái chuối, và một ít crackers. Thế rồi
bà chuẩn bị thay quần áo đi làm….. Trước khi đi
bà vào phòng ngủ soi gương; ngắm bên trái nhìn
bên phải; sửa lại mái tóc ……

Bà vội vã lấy cái xách tay của bà và lấy chùm
chìa khóa, trong đó có tôi, ra khỏi xách tay. Bà ra
cửa garage, mở cửa và cho tôi vào mở máy xe.
Lùi xe lại để ra khỏi garage và bà đóng cửa lại
trước khi lăn bánh. Tôi đong đưa theo nhịp xe….
Tôi cùng đi với người bạn mới quen. Anh không
có cái nút nào trên thân mình anh cả; nhưng anh
cũng rất hữu dụng. Anh nói nhiệm vụ của anh là
để bảo quản tất cả những tài liệu quý hoặc cẩn
mật. Bà chủ dùng anh để khóa tất cả những cửa
tủ trong văn phòng của bà khi bà rời sở. Nghe
đâu những ngăn tủ đó chứa đựng tất cả các tài
liệu mà bà chủ tôi đang làm việc dở dang trong
ngày.

Khi đến sở, bà chủ tôi tắt máy xe; lấy tôi ra khỏi
ổ khóa; ra khỏi xe và bà bấm ngay vào cái nút có
hình cái chìa khóa đang đóng. Tôi nghe một
tiếng ‘beep”; thế là tất cả các cửa xe đã được
khóa lại và bà bỏ tôi vào trong xách tay đi vào sở
làm. …………

Hôm ấy bà đưa tôi cho ông chủ và cả hai ông bà
cùng đi shopping. Đến khi trả tiền, bà hỏi chùm
chìa khóa mà ông chủ tôi đang cầm. “Mình đưa
cho em cái chùm chìa khóa để em dùng cái
reward card.” À thì ra cái thẻ nho nhỏ cùng trong
một vòng với tôi là cái thẻ này đây. Nó dùng để
chứa những dữ kiện về số tiền mà bà chủ tôi
dùng mua đồ; dựa vào những dữ kiện đó, bà chủ
tôi sẽ được reward … nghĩa là bà ch ủ tôi sẽ được
một số tiền khuyến mãi của cửa tiệm.

Khi về tới nhà thì trời đã tối. Ông chủ tôi bỏ
ngay chùm chìa khóa vào trong túi áo khoác
ngoài của ông. Sao mà tối mù tối mịt; ngôp ngôp
làm sao ấy; không so sánh được với những lúc
thoải mái trong cái xách tay của bà chủ. Thế rồi
ông ấy treo cái áo khoác ngoài của ông vào trong
tủ và đóng lại. Trời ơi! Tối thui!

Như thường lệ, sau khi bà chủ tôi đã chuẩn bị
bữa ăn trưa cho ông chủ; bà lấy cái xách tay và

thò tay vào để lấy chùm chìa khóa. “Ủa, đâu rồi?
Mới để ở đây tối hôm qua mà bây giờ đâu mất
tiêu? Lạ thật, không lẽ mình quyên không bỏ vào
trong xách tay? ….. Đúng rồi! Hôm qua ông ấy
lái xe và chưa đưa lại cho mình. Cái ông này hay
quên. Không biết ông ấy để đâu? Nhưng bây giờ
ông ấy còn đang ngủ. Thôi để cho ông ấy ngủ
thêm một chút nữa! Muộn rồi mà không có chìa
khóa thì làm sao đây?” Bà lay hoay nhìn chỗ nọ,
tìm chỗ kia mà vẫn không biết ông chồng bà đã
để chùm chìa khóa của bà ở đâu. Muộn rồi! Thôi
mình lấy đỡ chiếc chìa khóa sơ cua đang treo
trên móc để dùng cho hôm nay vậy. Chiều về sẽ
hỏi ông ấy.

Thế là hôm nay tôi và các bạn mới quen phải
nằm trong cái túi khoác ngoài của ông chủ và
chẳng có gì để làm. Một ngày vô duyên! “Hôm
qua mình lái xe vậy mình để chìa khóa em ở
đâu?” bà chủ tôi hỏi chông. “Chìa khóa nào? Ờ
mà anh không biết nữa. Đâu có dùng chìa khóa
của em.” “Có mà, hôm qua em với mình đi chợ
đó.” “Quên rồi. Không biết bỏ ở đâu nữa.”
“Mình kiếm cho em đi nha. Sáng nay đi làm phải
dùng chìa khóa sơ cua vì không muốn đánh thức
mình dậy để hỏi. Để cho mình ngủ thêm tí nữa.”
“À, nhớ rồi! Hôm qua đi về và bỏ nó vào

trong túi áo ngoài. Để anh coi lại trong túi áo.”
“Thấy rồi, chìa khóa đây em,” ông chủ lôi tôi ra
khỏi túi áo ngoài của ông và đưa lại cho bà chủ.
Bà chủ tôi mang chúng tôi lại và bỏ vào trong
xách tay của bà. Bà làm thế để không phải tìm
chìa khóa mỗi buổi sáng. “Lần tới mình đưa lại
cho em liền nha. Sáng ra em không có giờ để tìm
chìa khóa. Em cũng không muốn đánh thức mình
dậy vì thấy mình đang ngủ ngon.” “Thank you, I
love you, Mom.”

Hôm nay, vợ chông bà cùng câu con của bà cùng
đến chợ đồ ăn bằng xe của ông vì bà cần phải
mua một vài món để chuẩn bị cho buổi họp mặt
ngày mai. Con bà không muốn vào chợ vì cũng
chỉ có rau cỏ, thịt thà chứ cũng chẳng có gì vui.
Bà lôi chùm chìa khóa của bà đưa cho con và
bảo “Thôi con ở lại trong xe và đây là chùm chìa
khóa xe của mẹ; có cả chìa khóa xe của bố nữa.



Con có thể dùng để nghe nhạc. Nhớ khóa cửa xe
lại nha. Khi nào bố mẹ trở lại, bố mẹ sẽ gõ cửa.”
Thế rồi bà cùng đi theo chồng bà vào chợ.
Khoảng 15 phút sau hai ông bà trở ra. Bà quên
khấy chuyện đã đưa chùm chìa khóa cho con
trước khi vào chợ.

Sáng hôm sau, bà cũng thức dậy sớm và chuẩn bị
đi làm. “Lại chùm chìa khóa; không biết để đâu
rồi. Sao không thấy trong xách tay?” bà tự nhủ.
“Rõ bực mình, mới hôm qua vẫn còn trong xách
tay mà bây giờ lại không thấy? Thật kỳ lạ!
Chẳng lẽ ma lấy?” “Thôi đúng rồi! Hôm qua đưa
cho thằng con và nó chưa đưa lại. Bố với con, có
cái chìa khóa mà chẳng bao giờ đưa lại. Thôi nó
còn đang ngủ. Lấy đỡ cái chìa khóa của ông ấy
dùng vậy. Cũng may đã đ ể riêng cái key card vào
sở, chứ nếu không có nó thì lại mất công.”
“Chiều về sẽ hỏi lại thằng con,” bà thầm nghĩ và
với lấy chiếc chìa khóa của chồng đang treo trên
móc và ra xe đi làm.

“Hôm qua mẹ đưa chùm chìa khóa cho con, con
đã để đâu rồi? Đưa lại cho mẹ kẻo mẹ không có
chìa khóa xe đi làm sáng mai. Sáng nay mẹ phải
lấy chìa khóa xe của bố,” bà bảo thằng con. “Con
đã đưa lại cho mẹ rồi mà!” thằng con nói lại.
“Con chưa đưa cho mẹ. Mẹ kiếm mãi trong xách
tay mà vẫn không thấy. Hay con ra xe coi có còn

ở trong đó không?” bà bảo con. “Con kiếm thấy
rồi , nó nằm ở trong xe, ngay chỗ con ngồi,”
thằng con bà trở vào nhà sau khi ra xe tìm và
trao lại cho bà. Thì ra nó quên không đưa lại cho
bà, và để ngay trên chỗ ngồi trong xe. “Lần tới
con nhớ đưa lại cho mẹ nha. Sáng ra tìm mãi mà
không thấy mà con còn đang ngủ nên mẹ không
đánh thức con dậy.” “Sorry Me!”

Đã nhặn thế nhiều lần mà mỗi lần dùng chìa
khóa là hai bố con lại quên. Khi thì bố, lúc thì
con. Dùng xong rồi là có khi bỏ chỗ này, để chỗ
khác. Chẳng bao giờ đưa lại sau khi dùng hoặc
treo lên đúng chỗ. Có khi lại còn chối là không
mượn. Thế có tức không!

Chúa đã trao ban thì mình nhận. Có than thân
trách phận thì cũng chẳng ích gì. Cầu nguyện
cho mình không giận và cầu nguyện cho hai bố
con để họ nhớ. Tình yêu trao ban là tình yêu
tuyệt vời. Khúc nhạc “Kinh Hòa Bình” của Nhạc
Sĩ Kim Long còn văng v ẳng, “…Lay Chúa, xin
hãy dậy con …. Tìm hiểu biết người hơn được
người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được
người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi
được nhận lãnh,… Vì chính khi thứ tha là khi
được tha thứ …” Mình cho thì chắc chắn sẽ được
nhận.



Tình Chúa Yêu Con
PhaoLồ Giuse Cursillista K42

“Chúa yêu con từ thưở nào con đâu có biết,
Chúa yêu con từ bao giờ con đâu có hay…”.

Lời ca tiếng hát đi vào lòng người ,càng nghe
càng thấm thía biết bao! May mắn cho con, nay
đã cảm nhận được tình Chúa yêu con, sau một
chuỗi dài cuộc sống .Chúa đến cứu độ nhân loại
qua mầu nhiệm nhập thể trong cung lòng một
Trinh Nữ.Chúa cũng từng bước thương con qua
một người nữ bằng khoé nhìn của hai bà mẹ:bà
Mẹ Thiên Quốc và bà mẹ trần thế là má của
nàng.

Bức tượng nhỏ bằng bạc có ẳm Chúa Hài Đồng
là hình ảnh đầu tiên nàng trao tặng cho con bên
cạnh một lời nguyện hồn nhiên trong trắng: “Xin
Mẹ giúp anh chóng bình phục…”.Kể từ lúc đó,
đôi mắt Người Mẹ Thiên Quốc đã bắt đầu dòm
ngó đời con .Sự cứng rắn trung thành trong đức
tin của má nàng cũng đã buộc con theo Chúa.

Năm 1965, con vừa tròn lứa tuổi đôi mươi, lứa
tuổi của tình yêu và hy vọng.Từ Saìgòn ra Huế
nhận việc, con chập chững bước vào đời nơi
vùng đất thần kinh đầy mơ mộng…Bên cạnh các
Cung Đình,Lăng T ẩm của Cố Đô, còn có sông
Hương,núi Ngự,Cửa Thượng Tứ, chùa Thiên
Mụ, đồi Vọng Cảnh, biển Thuận An, cơm Âm
Phủ, bánh bèo Vĩ Dạ, bún mụ Rớt, chè Bãi
Dâu…

Những giây phút cô quạnh, con thường đứng
ngắm nhìn dòng nước trong xanh, chảy êm đềm
dưới cầu Trường Tiền; khung cảnh hữu tình hai
bên bờ sông Hương, giúp con vơi bớt đi bao nỗi
nhớ nhà…Sau buổi tan trường, với những tà áo
dài trắng mỹ miều của nữ sinh Đồng Khánh, đã
làm vui lòng cho bao chàng trai lâng lâng niềm
mơ ước… Đôi mắt con cũng đã b ị một tà áo dài
cuốn hút … với mái tóc thề ngang vai duyên
dáng,với dáng dấp thon gọn,đoan trang gợi
cảm,với  khuôn mặt nhu mì, khả ái đã thúc bách

con phải bám sát theo nàng .Thời gian đã giúp
chúng con quen nhau từ dạo đó.

Năm1968,Việt cộng tàn sát dã man vào dân miền
Nam. Tết Mậu Thân quá đỗi kinh hoàng!!
Con phải theo tiếng gọi Non Sông lên đường
nhập ngũ.Những bức thư màu xanh lơ, phơn
phớt mùi nước hoa tabu mà nàng gởi đến quân
trường,đã giúp con xoa dịu bao nỗi nhọc mệt sau
những ngày dài thao dược . Năm 1971, con thưa
với ba mẹ muốn cưới nàng làm vợ. Mà làm sao
cưới nhau được, khi hai chúng con không cùng
một đạo!Trở ngại chính là bức tường tôn giáo!
Má nàng là một bà mẹ Việt Nam hiền lành
,gương mẫu,có đức tin kiên định.Bà không cần
tìm hiểu xuất xứ của con, bà chỉ đòi hỏi duy nhất
là con phải chịu phép rửa tội.Thật tội nghiệp cho
con! Chúa ôi!Làm sao con bỏ được đạo của ba
mẹ mình để theo đạo nàng, trong khi con là con
trai trưởng trong một gia đình nho phong lễ
giáo?!Còn nàng thì hầu như chưa hề khuyên con
theo đạo hoặc rủ con đi nhà thờ. Có lẻ nàng đã
vững lòng cậy trông vào Mẹ Maria, mà ngay
bước đầu nàng đã trao tặng cho con. Nàng chỉ
biết mến con, đơn thuần qua những cánh thư
phảng phất hương thơm , vẫn một màu xanh
mong đợi, vẫn một nét chữ mỹ miều,mực thước
của cô giáo…

May thay con được bảo lãnh bởi môt vị Linh
Mục khả kính trong dòng họ nàng. Ngài đã kiên
nhẫn giảng dạy chỉ vẻ cho con thấy đâu là đạo
thật , là con đường ngắn nhất cứu rỗi linh hồn…
Tuy nhiên con vẫn cứng lòng không thể nào theo
đạo Chúa được.

Ngày cưới đã được tổ chức, hai họ đã tề tựu,
khách mời đã đến, nhà thờ đã sẵn sàng… Nhưng
khi biết con chưa chịu phép rửa thì má nàng dứt



khoát không cho làm lễ cưới!! Lúc đó con thầm
nghĩ :Thượng Đế của con và Chúa của nàng nào
đâu muốn những kẻ thương nhau phải chịu chia
ly vì không cùng tôn giáo.Nhưng cuối cùng con
phải khuất phục dưới sự kiên quyết của má nàng
đức tin của bà đã buộc con phải chịu phép rửa tội
cho xong, chứ thậtlòng con nào đâu đã có đức tin
;và con cũng chưa bao giờ biết tập hát: “Lạy
Chúa con là người ngoại đạo...”

Dù vậy, trong giờ rửa tội con đã chín chắn nhận
Thánh PhaoLồ làm quan thầy cho mình; có lẻ
con cũng cứng lòng như Thánh nhân, để rồi phải
gục ngã dưới tình yêu cao vời của Chúa.

Vậy là cùng một lúc con được nhận hai bí tích,
mà bây giờ con mới hiểu  là hai ơn vô cùng trọng
đại Chúa ban cho loài người.Giờ đây sau 41năm
hành trình trong cuộc sống, con ngẫm nhìn lại
đời mình , con tự hỏi nhờ đâu mà con được sống
đến ngày hôm nay? Phải chăng sau khi chịu bí
tích rửa tội và thêm sức, con đã được Chúa nhận
làm nghĩa tử và được phép gọi Chúa là Cha và
sung sướng thay! bây giờ còn được gọi là Thầy
Chí Thánh.Khi nhận bí tích hôn phối là đặc ân
mà Chúa giúp con tìm lại được chiếc xương sườn
của mình để thân xác con được hoàn chỉnh , tâm
hồn con được cứu rỗi . Chúa còn ban cho con
thêm được sáu người con ngoan, hai chàng rễ quí
cùng năm cháu kháu khỉnh, để tạo thành một mái
ấm đại gia đình. Giả như Chúa Mẹ không thương
xót chúng con, thì chắc giờ này không có 15
thành viên trong đại gia đình con, hiện diện trên
vùng đất tự do này. Thật vậy, Mẹ Maria luôn
đồng hành với chúng con, khoé mắt Mẹ lúc nào
cũng để ý chăm sóc chúng con, đôi tay Mẹ,với
một tay nâng đở ,một tay chở che giúp chúng
con vượt qua bao cơn  sóng gió. Song song còn
có bà mẹ trần thế, má của nàng, ngày đêm âm
thầm cầu nguyện thở than cùng Chúa mà đời
chúng con mới được như ngày hôm nay. Cảm ơn
má thật nhiều. Chúng con cầu xin Chúa Mẹ gìn
giữ má, ban cho má được hồn an xác mạnh ở
tuổi xế chiều. Làm sao con quên được bao phép
lạ Chúa và Mẹ giúp giãi cứu chúng con:

Ngày 30-04-1975:Ngày tang thương vô bờ,ngày
bi đát nhất của dân miền Nam, con phải vào tù
cộng sản.Chúa đã dùng nàng,ban cho nàng ơn
Chúa Thánh Thần để nàng có đủ khôn ngoan,
nghị lực trãi qua bao gian truân khổ sở, mới cứu
được con về sau hơn 4 năm tù. Chúa đã bịt mắt
quân dữ để chúng chỉ nhìn thấy nàng, mà không
nhìn thấy con. Đức Mẹ đã giải thoát con ra khỏi
ngục tù lần thứ hai, khi con tổ chức vượt biên bất
thành. Bấy giờ cuộc sống chúng con vô cùng lầm
than, khốn khổ không bút nào tả xiết! Một vợ
năm con với đôi bàn tay trắng, lại ở vào hoàn
cảnh trốn chạy .Tuy vậy nhờ có Chúa Mẹ luôn
cận kề an ủi, nâng đở những năm tháng chúng
con cô thế, cùng đường. ChúaThánhThần hướng
dẫn ban ơn can đảm, giúp chúng con tìm kế mưu
sinh. Chúa ban cho chúng con bổng lộc không
những  để sống mà còn để tìm đường ra đi. Đức
Mẹ chỉ cho chúng con đường vượt thoát và đồng
hành che chở chúng con hơn bốn ngày lênh đênh
trên biển cả. Làm sao con quên được khi Mẹ ra
oai xua đuổi quân hãi tặc và đưa con thuyền nhỏ
bé của chúng con đến bờ biển Mã Lai…Trãi qua
24 năm sống ở xứ người ,giờ nhìn lại quả thật là
Hồng Ân , tất cả là Hồng Ân của Chúa, tất cả
những gì chúng con đang có là nhờ ơn cầu bầu
chở che của Mẹ để được Chúa xót thương. Con
nguyện xin Chúa và Đức Mẹ luôn soi sáng cho
15 thành viên trong đại gia đình chúng con; mãi
mãi ghi nhớ và hiểu rõ nhờ đâu mình còn tồn tại?
nhờ đâu mà mình hiện diện trên cỏi đời này, lại
được sống trong một đất nước tự do, văn minh
và giàu lòng nhân ái.

Lạy Thầy Chí Thánh, cảm ơn Thầy giờ đây đã
mở lòng trí con, giúp con cảm nhận được tình
yêu của Thầy. Con bồi hồi xúc đông mỗi khi
lắng nghe bài hát: “Chúa yêu con từ thưở nào
con đâu có biết, Chúa yêu con từ bao giờ con đâu
có hay…”Xin Thầy Chí Thánh luôn đồng hành
cùng con trọn ngày thứ tư, để giúp con biết sống
phục vụ, đền đáp ơn Ngài.

“Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết
báo đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi! để
cho cân xứng Chúa ơi…”



Tibits
~ Kính Trắng Sưu Tầm

“This is my uncle, Joe,” Bill points to a middle age man and told me when we enter his home. “Uncle Joe,
this is Chris, my friend.” “Hey, is he your dad’s older or younger brother?” I asked. “Oh, he is mother’s
younger brother.”

Thấy không? Viêt Nam mình chỉ cần nói bác, chú hay cậu là có thể phân biệt được ngay. Ấy thế
nhưng cũng phải cẩn thận vì không phải dễ dàng và dễ hiểu như thế đâu. Này nhé, để chúng ta phân biệt:

Cậu – về bên mẹ. Đa số người miền Bắc thì cậu là em của mẹ. Tuy thế, theo người miền Nam, cậu
không chỉ là em của mẹ mà cũng có thể là anh của mẹ. Vì thế có danh từ cậu Hai, câu Ba, câu Năm, v.v…
để chỉ thứ tự của người đó. Nếu mẹ là cô Tư thì dĩ nhiên câu Năm s ẽ là em, nhưng câu Ba hay cậu Hai là
hai người anh lớn.

Chú – theo người miền Bắc (đa số nhưng không phải tất cả), danh từ này khó phân biệt là người
em bên bố hay bên mẹ. Em của bố kêu bằng chú nhưng chồng của cô cũng kêu bằng chú. Rồi chồng của
dì cũng kêu bằng chú luôn. Nghĩa là nếu dưới vế của bố mẹ thì gọi bằng chú. Theo người miền Nam,
danh từ chú chỉ để dùng cho em của ba.

Bác - theo người miền Bắc, danh từ này cũng khó phân biệt là người anh của bố hay của mẹ hay
còn là chị của mẹ hoặc chồng của chị mẹ. Anh của bố kêu bằng bác nhưng chị của mẹ (hoặc chồng của
người đó) cũng kêu bằng bác. Nghĩa là nếu trên vế của bố mẹ thì gọi bằng bác. Người miền Nam thì khác,
danh từ bác chỉ để dùng cho anh của bố.

Người miền Nam kêu em hay chị của ba là cô. Nhưng người miền Bắc lại gọi em của bố là cô còn
chị của bố thì gọi bằng bác. Người miền Nam kêu các ông chồng của chị hay em của ba mẹ là dượng, và
cũng có dượng Hai, dương Ba, dương Tư để chỉ thứ tự. Người miền Bắc gọi các ông chồng của cô, dì là
chú và các ông chồng, chị của mẹ hay chị của bố là bác.

Theo người miền Bắc thì hễ gọi bác có nghĩa là người đó vế trên bố mẹ và chú có nghĩa là người
đó vế dưới bố mẹ. Nhưng người Nam thì bác chỉ để dùng cho anh của ba.

Cách xưng hô của người miền Trung gần giống như cách xưng hô của người miền Nam; chỉ khác
là người chị hoặc em của ba được kêu là O. Quý vị có thể xem bảng chỉ dẫn dưới đây để biết rõ cách xưng
hô của từ miền. Dĩ nhiên, đây chỉ là lối xưng hô của đại đa số người ba miền. Nếu muốn viết hết thì có lẽ
phải vài trang giấy.

Bên má/mẹ

Em
trai

Anh
trai

Em
gái

Chị
gái

Vợ em
trai

Vợ anh
trai

Chồng
em gái

Chồng
chị gái

Người Bắc Cậu Bác Dì Bác Mợ Bác Chú Bác

Người Nam Cậu Cậu Dì Dì Mợ Mợ Dượng Dượng



Người
Trung Cậu Cậu Dì Dì Mợ Mợ Dượng Dượng

Bên ba/bố
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trai
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gái

Chị
gái

Vợ em
trai

Vợ anh
trai

Chồng
em gái

Chồng
chị gái

Người Bắc Chú Bác Cô Bác Thím Bác Chú Bác

Người Nam Chú Bác Cô Cô Thím Bác Dượng Dượng

Người
Trung Chú Bác O O Thím Bác Dượng Dượng

Chuyện Cười
Anh Hãi Võ sưu tầm

Lời Chúa
Câu chuyện xảy đến cho một linh mục đi cử hành thánh lễ tại một giáo xứ nọ.

Vì bị trễ giờ nên Ngài lên xe chạy khá nhanh cho kịp giờ làm lễ, chẳng

may cho Ngài bị stop lại bởi một viên cảnh sát và bị phạt ticket over speed.

Cha nài nỉ viên cảnh sát bỏ qua sự việc trên.

Cha nói:“ Hãy xót thương người , rồi mình sẽ được thương xót”.

Nhưng hình như viên cảnh sát này chẳng chú ý gì về sự phân trần của Cha.

Cha lại tiếp: “ Hãy thứ tha, rồi sẻ được tha thứ”

Sau khi ghi xong ticket và trao cho Cha, viên cảnh sát không quên khuyên Cha:

“ Hãy ra đi và đừng phạm tội nữa.”

Như ta đã thấy lời Chúa rất thích ứng cho mọi hoàn cảnh.



Cảm nghĩ sau khoá ba ngày
Gioan Baotixita Nguyễn Xuan Tiến

Kính thưa quý anh chị,

Qua những ngày tĩnh huấn tại Saint Francis Camp em đã cảm nghiệm và học hỏi được nhiều điều quý
báu.  Em xin phép được chia xẻ 2 điều:

1) “Chúa dùng đường cong để vẽ đường thẳng”.  Đây là lời chia xẻ của Cha Linh Hướng Nguyễn Vũ, khi
Ngài báo tin cái máy bơm nước của trại Saint Francis Camp bị hư vào ngày đầu tiên của khóa học.  Vì
thời gian đã bắt đầu bước vào cuối tuần, việc mua máy bơm mới cần có thời gian và nước thì rất cần thiết
cho cuộc sống cũng như cho mọi sinh hoạt nên người quản lý trại Saint Francis đã đề nghị giải tán khóa
học.  Trước nỗi khó khăn không có nước các anh trong ban tổ chức đã không nãn chí và quyết định khắc
phục mọi khó khăn, tiếp tục khóa học.  “Chúa dùng đường cong để vẽ đường thẳng”.  Các anh trợ tá đã đi
mua nước và xin nước.  Ông chủ nhà được các anh trợ tá đến xin nước đã nói với các anh rằng: “Tôi nghĩ
rằng Chúa đã dẫn đường cho các anh.  Ba của tôi đã qua đời gần đây, từ khi ba tôi mất đến giờ tôi rất
buồn, rất chán nãn.  Chúa đã hướng dẫn các anh đến đây, xin các anh cầu nguyện cho gia đình tôi”.  Sau
đó ông chủ nhà đã nhiệt tình giúp đỡ để các anh trợ tá có nước đem về trại.  Khóa tĩnh huấn có nước dùng
và ơn Chúa cũng đã đến với người cho các anh trợ tá nước.  “CDĐCĐVĐT”.  Ngày đầu tiên của khóa học
là ngày tĩnh tâm và thống hối trở về với Chúa, em dùng những hy sinh hãm mình của việc thiếu nước để
góp phần đền tội, thống hối những lỗi lầm của mình.  “CDĐCĐVĐT”.  Qua việc thiếu nước em thấy rõ
được sự khôn khéo, tài năng khắc phục khó khăn của các anh trợ tá, cũng như tình yêu mến qua sự nhẫn
nại hy sinh làm việc phục vụ của các anh trợ tá.  “CDĐCĐVĐT”.  Trong cuộc đời của em có nhiều lúc
gặp những khó khăn, qua đó ơn Chúa đã đến với em.  Có thể em chưa nhận ra ngay lúc khó khăn xảy đến
nhưng khi hồi tâm suy nghĩ lại em nhận ra ơn Chúa và bàn tay quan phòng của Ngài.  Chúa dùng đường
cong để vẽ đường thẳng.

2) Chúa đến qua anh chị em và những người chung quanh.  Cha Hùng, cựu linh hướng của khóa học
Cursillo trước đây, chia xẻ:  Cha rất thích cuộc trở lại của Thánh Phao-lô tông đồ.  Trước kia Thánh Phao-
lô bắt bớ những người theo Chúa, nhưng sau cuộc té ngựa, bị mù mắt, được Chúa chữa lành và được
Chúa cho biết là “chớ làm nghịch, bắt bớ những người theo Chúa” thì Thánh Phao-lô đã trở lại và trở
thành tông đồ cột trụ của giáo hội.  Cha Hùng ước muốn Chúa đến với Cha một cách đặc biệt như thế để
Cha được sống trong ân nghĩa với Chúa.  Cha nhìn lại cuộc đời của mình và nhìn thấy rằng Chúa không
đến với Cha bằng một phép lạ hay một biến cố thật đặc biệt như đã xảy ra cho Thánh Phao-lô.  Chúa đến
với Cha qua các anh chị em và những người chung quanh.  Em nhận ra rằng, cũng tương tự như Cha
Hùng, em ước mong Chúa đến với em bằng một sự lạ hay một biến cố đặc biệt như đã xảy ra cho Thánh
Phao-lô; nhưng Chúa lại đến và  mời gọi em qua các anh chị em và những người chung quanh. Trước
khóa học và trong khóa học, Chúa đến với em qua những anh chị em và qua các anh trợ tá.  Nhìn vào sự
vui vẻ, tận tâm, hăng say, nhiệt tình của các Cha, của các anh trợ tá em nhìn ra sự hiện diện của Chúa.
Trong suốt cuộc sống, Chúa đến với em qua các anh chị em và những người chung quanh, nhưng nhiều
khi em không nhận ra Ngài.



Chia Sẻ Kinh Nghiệm Sống Đạo (Hành Đạo)
Năm Đức Tin 2012 – 2013

Peter PMT  (bac Tri)

Trong cuốn sách Đường Hy Vọng của ĐHY
Phanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận ,Chương viết
về Thánh lễ trang 139, 140, ĐHY viết:

346. Biết giá trị của Thánh lễ, dù xa dù khó con
cũng cố gắng tham dư.

349. Con muốn hỏi:”cách gì đẹp lòng Chúa hơn
cả?”hãy tham dự thánh lễ, vì không có kinh nào,
không tổ chức, nghi thức nào sánh bằng lời
nguyện và hy lễ Chúa Giêsu trên Thánh giá.

Từ khi đọc được những lời này, vợ chồng chúng
tôi luôn tranh thủ để được tham dự Thánh lễ mỗi
khi có dịp. Vì cả hai chúng tôi không còn lái xe
nên rất khó khăn để có thể được tham dự thánh
lễ hằng ngày. Thời gian gần đây, nhờ có người
bạn gần nhà cho quá giang nên chúng tôi được đi
dự lễ thường xuyên hơn, hôm nào người bạn kẹt
không đi được thì con gái chúng tôi vội vàng đưa
con đi học sớm rồi trở về nhà đón chúng tôi đi
xem lễ sáng lúc 8 giờ.

Chiều thứ Bảy chúng tôi thường đi xem lễ tại
nhà thờ St. Peter‘s vì tôi giúp vài việc lặt vặt ở
đó như rao lịch, thỉnh thoảng dâng lời nguyện
Tín hữu hoặc đọc sách thánh, hoặc góp tiếng hát
với Ca đoàn v.v.

Xem lễ chiều thứ Bảy là coi như đã giữ trọn luật
buộc xem lễ ngày Chúa nhật,  nhưng vì quý
trọng thánh lễ (Lời ĐHY) nên ngày Chúa nhật
chúng tôi vẫn đi tham dự thêm một thánh lễ nữa.
Có một hôm, Giờ Thánh lễ ngày Chúa nhật trùng
với giờ trận Chung kết Tennis giửa hai cây vợt
Djockovic người Serbia và Nadal người Tây ban

nha - số 1 và số 2 thế giới. Vơ chồng chúng tôi
chỉ thích có 2 môn thể thao là Soccer và Tennis,
nhất là Tennis. Bây giờ phải xử thế làm sao đây?
Chiều hôm qua chúng tôi đã xem lễ tại Nhà thờ
St Peter‘s rồi, thế là mình có quyền ở nhà xem
trận chung kết Tennis??? (chúng tôi tự bảo như
thế).  Kìa trên màn hình TV, Sân vận động náo
nhiệt đầy ắp khán giả,  2 cây vợt số 1 và số 2 đã
ra sân, đang chụp hình sau khi đã nh ận sân và bắt
thăm để biết ai là người được giao banh (serve)
game đầu tiên. Trong lúc đó cả gia đình con gái
con rể và 2 đứa cháu ngoại chúng tôi đang lục
tục lên xe đi xem lễ 11 giờ. . .  Trong lúc chúng
tôi đang phân vân, lời ĐHY kịp vang lên bên tai
tôi: “Biết giá trị của Thánh lễ, dù xa, dù khó, con
cũng cố gắng tham dự.” hoặc “cách gì đẹp lòng
Chúa hơn cả? hãy tham dự thánh lễ.” Thế là
chúng tôi liền tắt TV cùng với con cháu lên xe đi
tham dự thánh lễ.

Tuy là tiếc không được xem trực tiếp trận chung
kết tennis mà chúng tôi nghĩ là s ẽ rất gay cấn và
hấp dẫn.  Nhưng lòng chúng tôi cảm thấy hân
hoan vì nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã hy sinh một
thú vui để được tham dự thêm một thánh lễ.
Chúng tôi tin rằng nhờ Chúa Thánh Thần hướng
dẫn nên chúng tôi đã có một sự lựa chọn đúng,
theo  lời ĐHY dạy: “không có kinh nào, không
tổ chức, nghi thức nào Sánh bằng lời nguyện và
hy lễ Chúa Giêsu trên Thánh giá”. Sự lựa chọn
này cũng là một tấm gương cho gia đình con
cháu chúng tôi , nhất là cho chàng rể của chúng
tôi là một tân tòng.



Cảm Nghiệm
Gioan Nguyễn Chính Thoan

Cursillo! Vâng, nhà tôi đã đi dự khóa ba ngày và
sau đó mỗi tháng nàng lại có một buổi họp
nhóm. Tôi không biết nhà tôi đã học được gì
trong khóa ba ngày và đã thu thập được những
điều gì khi nàng đi họp nhóm. Mặc dù tôi chưa
biết nhiều về Cursillo lúc bấy giờ nhưng tôi cũng
không ngăn cản nhà tôi đi họp hoặc tham dự các
sinh hoạt của Cursillo.Việc của Chúa và làm việc
với Chúa thì chắc chắn là phải tốt, tôi nghĩ
thế.Thực ra, nhà tôi có thay đổi khi đã tham dự
khóa ba ngày. Nàng thường hay nhắc tới cầu
nguyện hơn và lúc nào cũng nhắc nhở bố con
luôn luôn cầu nguyện để được gần với Chúa.

Thế rồi gần một năm sau, nhà tôi mang đơn về
và điền đơn giới thiệu cho tôi đi tham dự khóa ba
ngày.Tôi thấy đó nhưng cũng chẳng nhìn đến vì
tôi nghĩ tôi rất bận rôn và cũng không mấy tha
thiết với phong trào Cursillo.Một hôm nhà tôi
hỏi xem có thể họp Cursillo tại nhà tôi không?
Tôi nói: “No problem, em có thể mời họp nhóm
tại nhà mình và anh sẽ ở trong phòng hoặc đi làm
chuyện khác.” “Nhưng em muốn mình cùng
tham dự,” nhà tôi nói.Tôi ngần ngại vì không
biết mình có thích hợp với những người trong
nhóm của nhà tôi không. Vì thế tôi trả lời: “OK.
Nhưng để xem đã.”Nhà tôi, có lẽ hiểu rằng tôi
không phản đối việc họp nhóm tại nhà tôi nên đã
tiến hành và mời các nhóm viên đến tham dự họp
nhóm tại nhà tôi.

Rồi nhóm Martha và các ACE trong nhóm cũng
đến nhà tôi tham dự phiên họp trong hai tháng
liên tiếp. Tôi cũng được mời tham dự mặc dù
chưa tham dự khóa ba ngày. Là người dễ dàng và
có thể tiếp chuyện với bất cứ ai nên tôi không
phải bơ vơ lạc lõng trong các buổi họp của nhóm

Martha. Chia sẻ Thánh Kinh.Vâng dĩ nhiên và

cũng dễ thôi.Lời Chúa trong Thánh Kinh có tác
dụng gì với tôi và tôi cảm nghiệm được lời Chúa
qua Thánh Kinh như thế nào? Tôi có áp dụng
Thánh Kinh vào đời sống hàng ngày của tôi
không? Thánh Kinh đã giúp đỡ được tôi những
gì?Một đoạn Thánh Kinh và vài cảm tưởng với
tôi không phải là khó.

Sau vài lần họp nhóm, tôi vẫn chưa cảm nghiệm
được mục đích của việc họp nhóm này.Đọc
Thánh Kinh, cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa.Dĩ
nhiên là tốt rồi; nhưng tôi vẫn chưa thấy được cái
mục đích thiết thực của việc họp nhóm này.Chia
sẻ thì tôi cũng chia sẻ; nhưng có phải thật sự là
chia sẻ hay chỉ là những giải nghĩa Thánh
Kinh.Có lẽ, tôi chưa có được cái tha thiết, thân
tìnhvới các ACE trong nhóm nên chưa cảm
nghiệm được cái này chăng?Để tiếp nhận được
cái thân tình, sự cảm thông, tha thứ, hiểu và được
hiểu có lẽ khó và đòi hỏi sự tiếp cân, gần gũi
nhiều hơn là những giao thiệp thông thường.

Và rồi tĩnh tâm khóa ba ngày cũng chỉ còn
khoảng một, hai tháng. Có lẽ nhà tôi đã cầu
nguyện cho tôi nên cả hơn tháng trước khi hết
hạn nộp đơn;tôi lấy tờ đơn mà nhà tôi đã điền và
ký tên để nhà tôi mang đi gửi. Tôi chưa tha thiết
lắm vì thực ra vẫn còn lắm việc phải làm và đang
làm.Nhưng yêu vợ và chiều vợ nên tôi định tâm
sẽ cố gắng để tham dự. Tuy thế, cái tính hay đùa
dỡn vẫn có trong bản thân nên tôi hay nói với
các ACE trong Cursillo và ngay cả với vợ tôi: “Ở
đó gần biển, vây anh sẽ mang theo cái cần câu.
Để lúc nào rảnh, ra biển câu cá.”“Ừ, để xem anh
có giờ đi không?” Tôi chưa hiểu mấy ACE này
nói gì.



Chiều hôm nay, chúng tôi ra nhà thờ Các Thánh
Tử Đạo Việt Nam gặp nhau để cùng chung lên
đường đi Santa Cruz dự khóa tĩnh tâm ba
ngày.Tôi sẽ ghé qua nhà đón anh Hân và sau đó
thầy Anh, trước khi đến nhà thờ. Lúc mở trunk
xe, nhà tôi thấy có hai cái cần câu trên xe nên có
lẽ nàng tưởng tôi nói thiệt là sẽ mang theo cần
câu đi theo để câu cá hihihi. Có lẽ nàng hơi thất
vọng! Số là tôi mới mang mấy cái cần câu từ nhà
chú em về tuần trước nhưng chưa có dịp bỏ
xuống xe. Tôi lấy hai cái cần câu của tôi ra khỏi
xe và để vào chỗ dựng. “Em tưởng mình mang
cần câu đi thật,” sau này nhà tôi mới nói.

Lưu Thanh Hải, cựu thành viên khóa Cursillo
đưa chúng tôi đi trên xe của “van” của Hải. Trên
xe có thầy Nguyễn Ngọc Anh, anh Phạm Hân,
BS Trần Quốc Tuấn, và tôi. Hai chiếc xe khác
chở anh Nhất, anh Tiến, và Sơn cùng một số anh
em cựu khóa sinh. Xau khi dừng lại uống cà phê
tại San Jose, chúng tôi tiếp tục lên đường.Mải
nói chuyện, nên Hải đã đi quá exit về hướng
Camp Saint Francis và phải vòng trở lại. Đoạn
đường quá nhiều xe nên chúng tôi đến trễ có lẽ
khoảng nửa tiếng.

Vừa đến nơi, một số anh em trợ tá ra đón chào
trong đó có Thành, trưởng khu 5, và hai anh em
Quang và Hoàng.Chúng tôi không phải làm gì
cả; ngay cả các hành lý là cái túi ngủ và vali
quần áo cũng không phải đưa vào phòng ngủ.
Các anh em trợ tá tiếp tay và đưa vào phòng cho
chúng tôi. Chúng tôi được chỉ dẫn vào phòng ăn
và ở đó để dùng bữa ăn chiều. Sau khi ăn chiều
chúng tôi xếp hàng đi vào phòng rollo để bắt đầu
nhập khóa.

Trong ba ngày tĩnh tâm. Tinh thần hăng sayphục
vụ của các anh em trợ tá là điểm son đặc biệt mà
tôi đã cảm nghiệm.Các linh mục Linh Hướng và
cựu Linh Hướng của phong trào cũng đã hăng
hái phục vụ cho các khóa sinh.Chúng tôi không

phải làm bất cứ một việc gì, ngoại trừ học hỏi,
cầu nguyện, trò chuyện, và tâm sự với Thầy Chí
Thánh.

Tâm sự với Thầy đã mang lại cho tôi lòng
thương yêu bất tận và tình cảm mến vô
biên.Mang thân phận là một con người tội lỗi.
Tôi đã đến để nói chuyện với Thầy và trao cho
Thầy những bất an của tâm hồn.

Thầy ơi!
Con đến với Thầy mang tâm hồn bất an
Nhưng con biết,
Đến với Thầy con sẽ tìm thấy bình an
Trong tâm hồn và trong thể xác
Và tình yêu
Trong đôi mắt trìu mến của Thầy
Đã làm cho lòng con ấm lại

Nhiều bài rollos rất thực tế nhưng đòi hỏi mỗi
người trong chúng ta phải có một Đức Tin mạnh
mẽ. Tham dự Thánh Lễ Misa mỗi ngày có lẽ rất
thực tế và có thể rất dễ dàng nhưng đòi hỏi một
hy sinh thật lớn.Tôi chưa làm được! Rollo
“Người Lãnh Đạo” không phải dùng để đào tạo
Người Lãnh Đạo như chúng ta thường nghĩ là
đào tạo một Người Chỉ Huy.Ý tưởng Người
Lãnh Đạo trong phong trào Cusillo được tôi hiểu
như là người biết sống một đời sống Kitô hữu
đích thực.Một đời sống có tình yêu, có tình bác
ái, có tinh thần phục vụ, và biết hòa đồng với
mọi người.Người Lãnh Đạo phải luôn luôn học
hỏi để học đạo, sống đạo và hành đạo cùng liên
tục cầu nguyện, hoán cải và thăng tiến bản
thân.Để từ đó,Người Lãnh Đạo sẽ là men là
muối và là ánh sáng thu hút những người chung
quanh.Nhiều Rollos khác rất hay và có ý nghĩa,
nhưng tôi hy vọng sẽ áp dụng một phần nào của
Rollo Người Lãnh Đạo để ít nhất là hoán cải bản
thân.

Có lẽ tôi chưa học được nhưng rất cảm phục bản
tính khiêm nhường của một số Anh trong phong
trào.Đó là cái tôi đã cảm nhận và hy vọng cố
gắng noi gương.Tham dự khóa tĩnh tâm ba ngày
đã cho tôi nhận thực mình như là một hạt cát nhỏ



và một cái nhỏ nhất trong mọi cái.Tôi thành tâm
cố gắng học hỏi để thăng tiến mỗi ngày.

Thiên Chúa là tình yêu!Bài hát nào mà tôi đã có
lần nghe qua: “Đâu có tình yêu thương, ở đó có
Đức Chúa Trời.”  Trong sách Galát đoạn 13 câu
35 có viết: “ Mọi người sẽ nhận biết anh em là

môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng
yêu thương nhau." Vâng, chúng con là môn đệ
của Thầy và chúng con sẽ cố gắng nâng đỡ nhau,
cùng nhau học đạo, sống đạo, hành đạo và sống
Đức Tin để thu hút những anh chịem  phục vụ
Thầy Chí Thánh. Amen.



Thánh Thể, Nguồn Tình Thương
(Lm: Hồng Phúc, CDDC)

Thánh Thể (Gioan 6, 22-58)

Trong Thông điệp "Mầu nhiệm Đức Tin –
Mysterium Fidei", sau khi nhắc lại các phương
cách mà Chúa đã và đang hiển diện trong Giáo
Hội, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI có nói như sau:

"Chúa Kitô còn hiển diện một cách khác
thường, một cách tuyệt diệu ở bên trong Giáo
Hội của Ngài bằng Bí tích Thánh Thể. Đây là tột
đỉnh của đời sống thiêng liêng. Đây là cùng đích
của mọi Bí tích. Sự hiển diện ấy được gọi là thật
sự, không phải vì các cách hiển diện khác không
có thật, nhưng vì ở đây có sự hiển diện tốt đẹp
nhất, sự hiển diện của chính mình Chúa".

Trong các cách hiển diện khác mà Thông điệp
ám chỉ, chúng ta có thể gặp gỡ Chúa bằng ơn soi
sáng, bằng các tác động của Ngài, bằng lời nói
bằng việc làm. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa
hiển diện bằng chính con một của Ngài. Và, sau
bao nhiêu thế kỷ, chúng ta được sống thân mật
với Chúa, gặp gỡ Ngài và nói lên như các Tông
đồ xưa: Chúng tôi đã gặp Ngài (Gio. 1,45).

Bạn cùng tôi, chúng ta hãy đến trong một
ngôi Thánh đường, tìm tới nơi Nhà Tạm của
Chúa, bên cạnh ngọn đèn leo lét tỏa ra một rừng
sáng bàng bạc, đẻ gặp gỡ Chúa, thờ lạy Chúa,
suy niệm và cầu nguyện.

Thánh Gioan Tông đồ nói: "Thiên Chúa là
Tình yêu". Một Tình yêu vo hạn không bờ bến;
một Tình yêu bao giờ cũng muốn san sẻ khối
nặng tình đang manh trong lòng. Chúa phán: "Ta
đem lửa thương yêu xuống trần gian. Ta không
mong ước gì hơn là thấy lửa ấy cháy lên lan tỏa
khắp thế giới".

Thì Bí tích Thánh Thể là Lửa tình là tang
chứng Tình yêu vô hạn mà Chúa đem đến.

Người ta kể cho nhau câu chuyện cảm động
này: Trong xứ đạo... có đôi vợ chồng trẻ sống rất
hạnh phúc và ấm cúng. Ngày hai buổi, người
chồng đi làm, bà vợ ở nhà lo việc tề gia nội trợ.
Cuộc sống đôi uyên ương ấy đang tiếp diễn thì
một tai nạn xảy đến làm tan vỡ. Một hôm đi làm
về người chồng mắc phải cơn mưa phát ốm.
Bệnh tình cứ trầm trọng lên mãi, biến chứng ra
nhiều bệnh khác và có mòi không qua được.
Thấy vậy, người chồng gọi vợ lại bên cạnh
giường như để trối trăn mấy lời cuối cùng. Anh
nói: "Có lẽ, Chúa sắp cất anh về. Anh xin vâng
Thánh ý Chúa. Cám ơn em và để chứng tỏ tình
yêu vĩnh cửu của anh. Anh xin để lại cho em một
vật kỷ niệm". Nói xong, anh rút ở tay chiếc nhẫn
thành hôn của mình và âu yếm xỏ vào tay vợ,
làm lại cử chỉ ái ân mà hai vợ chồng đã làm cho
nhau cách đây một năm trước bàn thờ Chúa. Sau
khi người chồng qua đời, người ta thường thấy
người vợ trẻ, đầu chít khăn tang nhiều lần đi vào
nghĩa địa, đến trước một ngôi mộ cỏ mọc chưa
xanh, cầu nguyện. Nhưng trên tay người góa phụ
có đeo hai chiếc nhẫn: chiếc nhẫn thành hôn của
mình và chiếc nhẫn kỷ niệm của người chồng
quá cố.

Lùi về 19 thế kỷ trước đây, Chúa Giêsu đã
làm một việc tương tợ. Nhìn thấy giờ vĩnh biệt
sắp đến, Chúa Giêsu đã "yêu mến các kẻ thuộc
về Ngài còn trong thế gian và Ngài đã yêu mến
họ đến tận cùng" (Gio. 13,1). Ngài đã lập nên
phép Thánh Thể, để lại cho chúng ta một tang
chứng Tình yêu vĩ đại.

Ngài không để lại vàng bạc trân châu, vì Ngài
biết rằng tiền không nói lên được Tình, tiền hay
phản lại Tình. Ngài không để lại một bức thư
tiễn biệt, vì thư bất tận ngôn; hay một lời nói vì
lời nói là như hơi gió, có đó và hay mất đó. Ngài
để lại cho chúng ta cái mà thường tình người ta



thường yêu hơn cả, Ngài để lại chính mình Ngài.

Dưới hình bánh hình rượu, như chiếc áo che
thân, trong khi bản chất bánh rượu đã trở nên
Mình và Máu Chúa, Chúa Giêsu đã để lại cho
chúng ta Mình Thánh và Máu Thánh của Ngài.
Rước Mình Chúa và Máu Chúa là gặp gỡ Chúa,
là hiệp nhất với Chúa vậy.

Đây là Mầu nhiệm Đức Tin.

Mặc dầu trí khôn ta không hiểu, giác quan ta
không cảm. Đức Tin dạy chúng ta: Chúa ngự
thật trong Bí tích Thánh Thể. Ta tin vì Chúa đã
phán và đã làm. Ta tin vì Ngài là đàng, là sự
sống, là sự thật.

Đây là mầu nhiệm Tình yêu.

Chúng ta nhận thấy rằng trong cuộc tử nạn
của Chúa, sự chết và tình yêu gắn liền với nhau.
Nhưng Tình yêu đã thắng và siêu hóa sự chết, và
Bí tích Thánh Thể chính là một tang chứng sự
khởi thắng đó. Vì chết là chia ly, là vĩnh biệt với
người yêu. Thì Mầu nhiệm Thánh Thể đã thắng
cái định luật ấy. Ngài đã chết nhưng Ngài đã
Phục sinh sống lại. Và nhờ Mầu nhiệm Phục sinh
và Thánh Thể, Ngài vẫn hiển diện giữa chúng ta
và hiệp nhất với chúng ta. Bữa "tiệc ly" biến
thành bữa "tiệc thánh" mà chúng ta cũng như bao
thế hệ còn tham dự.

Chúa để lại cho chúng ta Bí tích Thánh Thể
như một tang chứng Tình yêu. Nhưng, qua lời
mạc khải, Chúa muốn cho chúng ta đáp ứng lại
như thế nào?

Khi một người thân yêu mất đi, để lại một vật
kỷ niệm, chúng ta làm gì? Chúng ta làm theo ý
người quá cố. Hình ảnh của họ ta treo lên tường
để kính nhớ. Ruộng vườn họ ta khai thác, coi là
của hương hỏa không dám bán...

Chúa để lại cho chúng ta Thánh Thể như Của Ăn
bổ dưỡng, như hy vật tế lễ và như người Bạn
đường của chúng ta trên đường dương thế.

Đây là của ăn. "Mỗi lần anh em ăn Bánh này và
uống Chén này, anh em loan báo sự chết của
Chúa, cho đến lúc Ngài đến" (1 Cor 11, 26).

Trong mỗi gia đình có một bàn ăn. Trong đại
gia đình Dân Chúa cũng có một Bàn ăn. Đó là
Bàn Rước lễ, ở đó Chúa Giêsu chính là của ăn, là
lương thực nuôi linh hồn ta. "Thịt Ta thật là của
ăn, Máu Ta thật là của uống" (Gio. 6, 55). Một
định luật của tình yêu là muốn biến hóa, hiệp
nhất với người yêu. Bà mẹ ẵm đứa con thơ, âu
yếm con, nựng con, có khi cắn con và nói một
câu có vẻ bâng quơ nhưng bao hàm cả một định
luật tâm ly: "Mẹ muốn ăn con đi!" Tình yêu thì
muốn hợp nhất với người yêu, hai phải nên một.
Cái mà loài người không làm được thì Thiên
Chúa đã làm: "Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật
là của uống. Ai ăn thịt và uống máu ta, người ấy
sẽ ở trong Ta và Ta ở trong người ấy" (Gio. 6,
55-56).

Ngài khuyến khích ta, Ngài bắt buộc ta, Ngài
đe dọa nữa, tuy rằng tình yêu không bao giờ nói
đến đe dọa. "Quả thật Ta bảo các người: Nếu các
ngươi không ăn thịt và uống máu Ta, các ngươi
không có sự sống nơi mình các ngươi. Ai ăn thịt
và uống máu Ta thì có sự sống đới đời và Ta sẽ
cho sống lại trong ngày sau hết" (Gio. 6, 53-54).

Khi tuyên bố những lời hằng sống ấy, hẳn
Chúa nhìn thấy trước mắt phản ứng của nhiều
người nghe. Họ "xô xát nhau" (52) họ cho là
"sống sượng, không thể nghe nổi" (C. 60). Nhiều
môn đệ đã bỏ Ngài rút lui, không còn đi theo nữa
(C. 66). Ngài buồn, nhưng không cải chính,
không rút lui lời nói, vì đây là lời hằng sống, "kẻ
ăn bánh này sẽ sống đời đời" (C. 59).

Lạy Chúa, con tin và nói như Phêrô xưa: "Lạy
Thầy, bỏ Thầy con biết đến với ai? Thầy có lời
ban sự sống đời đời" (Gio. 6, 68).

Ngày nay, trên thế giới một phần ba nhân loại
sống trong sung túc dư giả, hai phần ba lâm vào
cảnh đói khổ, túng thiếu. Từng đoàn người miền



Bắc Phi châu đang rơi vao cảnh đói kém kinh
khủng. Họ thất thểu đi kiếm ăn và chết gầy chết
mòn trên những cách đồng cằn cỗi, đã hàng năm
không có giọt mưa rơi... Họ đói! Nhưng còn một
cái nạn đói khác cũng rất trầm trọng là Đói Chúa.
Và cái nạn đói này không phải do thiên tai thủy
họa gây nên, mà do chính lòng của con người đã
không muốn tiếp nhận Chúa. Chúa lập nên
Thánh Thể như của ăn Linh hồn nhưng người ta
không màng đến.

Giáo Hội dạy một năm Rước lễ ít là một lần
trong mùa Phục sinh, họ cũng không nghe. Họ
đói nhưng không màng đến của ăn Chúa dọn
sẵn!

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà
con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn
con sẽ lành mạnh.

Phép Thánh Thể còn là vật lễ hy sinh đền tội
cho chúng ta hết thảy.

Thế giới ngày nay tràn ngập tội lỗi. Thế giới
ngày nay, như lời Thánh Gióp nói, đáng cho
Chúa cầm đầu ngón tay lắc lư cho tất cả kẻ có tội
rơi xuống hỏa ngục, như lá vàng rơi lả tả trong
một trận cuồng phong. Thế giới ngày nay đáng
cho Chúa trừng trị vì tội lỗi, như ngày xưa Chúa
sai Thiên thần giết sạch trên 18 vạn quân của
tướng Sennacherib và 2 vạn dân Do thái vì đã
phạm tội ô uế trước mặt Đức Giavê ( 2 Các Vua,
19, 35). Nhưng, vì sao cầu vòng hòa bình vẫn
mọc lên sau những trận mưa ngàn nước lũ? Là
vì, thánh Anphongsô nói, đã có Chúa Giêsu
giang tay ra như đón nhận tất cả cơn ngải nộ của
Thiên Chúa. "Mỗi lần anh em ăn Bánh này và
uống chén này, anh em loan báo sự chết của
Chúa, cho đến khi Chúa lại đến" (I Cỏ. 11, 26).
Thánh lễ là hy lễ mà Chúa Giêsu, nhờ tay linh
mục, hợp cùng toàn thể dân Chúa, dâng mình
cho Đức Chúa Cha, để đền tội nhân loại, như xưa
chính người đã dâng mình trên Thánh giá. Vật lễ
hy tế, bàn thờ trong Thánh lễ là biểu tượng tha
thứ, cũng như để kính nhớ mầu nhiệm Chúa chịu
chết và sống lại, cùng trông đợi Người lại đến

trong vinh quang, đồng thời để thờ phượng, tạ ơn
và xin ơn lành hồn xác.

Khi đô đốc Magellan dẫn một đạo thuyền
buồm đi thám hiểm Phi luật tân, vừa ra giữa biển
khơi thì gặp bão tố. Gió đánh chìm một số lớn,
chỉ còn lại chiếc thuyền của Đô đốc đang bềnh
bồng trôi dạt trên sóng nước. Mọi người đều tựu
lại trên cầu tàu để chờ chết. Nhìn thấy bên cạnh
mình có một bà mẹ ẵm đứa con thơ, Đô đốc xin
đứa bé. Rồi cầm nó trong tay, giơ lên trời và nói:
"Lạy Chúa, chúng tôi là kẻ tội lỗi đáng chết chìm
dưới vực thẳm này. Nhưng xin Chúa hãy nhìn
xem đứa bé vô tội này và tha thứ cho chúng tôi".
Lịch sử kể rằng: nguyện xong câu ấy thì gió yên
và biển lặng. Cái cảnh đó, phải chăng hằng ngày
vẫn tái diễn? Mỗi ngày, cứ hai phút một, có một
linh mục nào đó đã cầm Mình Thánh Chúa trong
tay, giơ lên trời và nói: Lạy Chúa Cha, con và
đoàn chiên con tội lỗi đáng Chúa trừng phạt.
Nhưng xin Chúa nhìn xem Con Chiên trong sạch
này (Gio. 1, 29) và tha-thứ cho chúng con.
"Thánh Anphongsô nói: "Sở dĩ Chúa không hủy
diệt thế giới vì tội lỗi là nhờ thần lực của Thánh
lễ".

Thánh lễ ban cho bạn được dự phần vào hiến
tế trên thánh gia, một hiến tế hoàn hảo nhất.
Thánh lễ chúc tụng cảm tạ, Chúa một cách toàn
vẹn nhất, cầu xin tha thứ cách trọn hảo nhất.
Thánh lễ là một tế lễ ngơi khen, cảm tạ, đền tội
và cầu xin toàn vẹn nhất. Tham dự Thánh lễ là
gặp gỡ Chúa vậy.

Ngọn đèn lập lòe trước nhà tạm kia trong một
ngôi Thánh đường, có vẻ thật nên thơ nhưng nó
báo hiệu thực thể sự hiển diện của Chúa Giêsu.
Ngài đang ở đó như đối tượng hiện hữu và sống
động của Đức Tin và đức Mến của Bạn. Bạn hãy
đến gặp gỡ Ngài như người ta đến tâm sự với
một người Bạn. Chúa Giêsu Thánh Thể chính là
người Bạn đường của Bạn. Người ta nói rằng:
Ngày xưa, khi Đức khổng phu tử qua đời, các đồ
đệ vì thương nhớ mến mộ Thầy, một số đã dời
nhà cửa ra ở xung quanh phần mộ của Thầy. Là
một nhà hiền triết thật đáng kính, Đức Khổng



cũng là thân phận con người chỉ để lại một nắm
xương tàn. Với thời gian, các đệ tử cũng tản
mác, có nhớ Thầy là nhớ trong điển kinh sách vở
Thầy để lại. Chúa Giêsu, Thầy chí thánh, hiện
đang ở lại đây trong nhà tạm, không phải dưới
hình thức kinh kiển hay tro tàn, mà hiển diện với
tất cả bản thể của Ngài dưới hình bánh và hình
rượu. "Thầy sẽ ở với chúng con mọi ngày cho
đến tận thế" (Mt. 28, 20), là một lời hứa luôn
luôn cứu giúp một cách quyền năng, nhưng cũng
ám chỉ sự hiển diện của Đấng là Emmanuel (Mt.
1, 23), là bánh bởi trời xuống (Gio. 6 58).

Chúa là người bạn đường của Bạn. Ngài ngự
ở đây, giữa thành phố, bên cạnh gia đình của
Bạn. Lúc vui lúc buồn, Bạn có thể đến với Ngài,
để cùng Ngài tâm sự và chia sẻ. "Hỡi ai khó
nhọc và gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho
nghỉ ngơi lại sức" (Mt 11,28).

Lạy Chúa, chúng con tin,
Chúng con thờ lạy,
Chúng con yêu mến,
Xin Chúa hãy ngự vào lòng chúng con.



Ngài Đang Ở Đâu?
Phêrô Nguyễn Tom

"Lạy Cha, nếu có thể được,xin cho con khỏi chén
này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý
Cha" (Mt 26,39). Trong cuộc sống hằng ngày, tôi
đã nhiều lần cầu nguyện, nói chuyện với Chúa
nhưng lần nào tôi cũng cầu xin Ngài cho tôi cái
này, cái nọ. Chưa bao giờ tôi chịu lắng nghe
Ngài và cầu xin mọi thứ theo Thánh ý của Ngài.
Nhất là những lúc tôi gặp khó khăn, thất bại, và
đau khổ. Tôi lại càng mong cho những chuyện
ấy chóng qua và những chuyện đó đừng xảy đến
cho tôi nữa.

Dụ ngôn người cha nhân hậu(Lc 15,11-32). Đã
bao nhiêu lần trong đời tôi, tôi đã phạm tội mất
lòng Chúa nhưng Ngài như người cha nhân từ
luôn giang tay, rông mở, chờ đón tôi quay trở về
với Ngài. Ngài sẵn sàng tha thứ hết lổi lầm của
tôi và Ngài chưa bao giờ hỏi tôi tại sao tôi phạm
tội cũng như tại sao tôi lại đắm chìm trong
những đam mê, dục vọng, và tham vọng của trần
thế mà quên mất Ngài.

Trời mới mờ sáng mọi người đã lục đục thức
dậy. Hôm nay Chủ Nhật cũng là ngày rất quan
trọng. Chúng tôi sẻ được tốt nghiệp sau 3 ngày
tỉnh huấn. Mọi người rất hân hoan, hồi họp, và
nôn nóng vì có thể trở về lại với cuộc sống hằng
ngày và gia đình. Tôi cố gắng nằm nướng thêm
một chút nữa vì mấy đêm nay chẳng có đêm nào
tôi ngủ ngon giấc.

Tôi là người nhập trại gần như sau cùng nên
được ban tổ chức sắp xếp cho tôi nằm chiếc
gường ở gần cuối của căn phòng, gần bên nhà vệ
sinh. Gần bên phòng vệ sinh thì rất tiện nhưng cả
đêm mấy anh em cứ thay phiên nhau đi hoài;
Gây không ít tiếng động ồn ào làm cho tôi nhiều
lần thức giấc giữ đêm khuya. Đã vậy tối đến lại
có thêm một ban hòa nhạc không mời nhưng cứ
hòa tấu mãi những khúc nhạc buồn bả, rộn ràng,
hân hoan, hay nhớ nhà không làm sao tôi có thể
chợp mắt. Ở nhà bà xã thuờng nói: "Sao anh
ngáy to thế làm em không ngủ được." Còn ở đây

thì phải nghe mấy chục anh em thì làm sao có thể
có một giấc ngủ ngon. Tôi nằm cạnh gường với
cha Thiệu. Công nhận cha ngủ hay thiệt. Ai làm
gì thì làm đến giờ là cha có thể đánh một giấc
ngon lành cho đến giờ báo chuông mới thức dậy.

Sáng nay tôi đợi anh Thẩm rung chuông báo
thức, tôi mới chịu ra khỏi giường. Cũng như mọi
ngày tôi thức dậy, làm vệ sinh, rồi lên tập họp ở
nhà nguyện đọc kinh. Sau đó xuống phòng học
để học và thảo luận. Trưa về nghỉ một chút và
mọi người lo mặc quần áo thật đẹp, để chiều
cùng tham dự lễ ra trường. Trong lòng mọi người
thì tràn đầy ơn Chúa nhưng vẻ bề ngoài thì tiểu
tụy hơn những ngày đầu mới nhập trại, có lẻ vì
thiếu ngủ, ăn uống không quen, hay vì nhớ gia
đình.

Hôm nay chúng tôi sẻ tham dự lễ ra trường tại
phòng học. Mỗi ngày phòng học lúc nào cũng
vui nhộn và ồn ào với những sinh hoạt của chúng
tôi nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hơn vì có thêm
một số quan khách mời đến tham dự. Đó là
những anh chị Cursillistas đàn anh, đàn chị đã
tham dự những khóa trước chúng tôi.

Lễ ra trường rất trang trọng nhưng riêng tôi lại bị
lo ra vì đã nhìn thấy một người quen trong số
những quan khách này. Đó là một cô gái có vóc
dáng người hơi mảnh mai, khuôn mặt tròn, và có
đôi mắt rất buồn. Tôi luôn thằm cầu mong cho
buổi lễ sớm kết thúc nhanh để tôi có thể đến gặp
cô gái và hỏi xem, cô ấy có phải là người bạn
thân của tôi ở Việt Nam mà đã lâu lắm rồi tôi
chưa từng gặp lại. Chờ mãi cuối cùng rồi nghi
thức của lễ ra trường cũng xong. Tất cả những
anh em Cursillistas mới rất hân hoan ra ngoài
gặp người thân, nhận bông, và chụp hình lưu
niệm. Tôi thì biết chắc không có ai đến thăm tôi.
Vì vợ tôi thì không lái xe đi xa một mình được,
mà nhà tôi lại ở tận Sacramento. Cũng may tôi
vẫn có một người đến tặng bông cho tôi đó là
anh Thẫm. Tôi quen với anh Thẫm đã nhiều năm



rồi. Anh và tôi thi luôn xem như người trong
nhà. Anh Thẫm đã giới thiệu tôi đi tham gia khóa
này nhiều lần rồi nhưng vì bận rộn công việc nên
tôi đã từ chối. Nếu tôi biết được đi tham dự khóa
này mà có nhiều ơn Chúa và học hỏi được nhiều
như vậy thì tôi đã thu xếp công việc để đi tham
dự khóa này từ lâu. Mãi kể chuyện của tôi với
anh Thẫm mà quên đi chuyện đã làm cho tôi phải
lo ra lúc tham dự lễ ra trường.

Tôi liếc nhìn xung quanh và thấy cô gái mà tôi
muốn tìm đang đứng trò chuyện với cha Cường
ở gần tượng Đài Đức Mẹ. Tôi đã mạnh dạn tiến
tới chào cha Cường và xin phép hỏi thăm nàng
đôi câu. Trước khi tôi đến hỏi nàng, trái tim tôi
tự nhiên cứ đập loạn xạ lên như người vận động
viên vừa mới chạy bộ mấy dặm đường về. Khi
tôi đứng trước mặt nàng tôi lấy hết bình tĩnh để
hỏi nàng: "Xin lỗi, em có phải tên Nhi trước hát
trong ca đoàn ở Nhà thờ Huyện Sỹ không?"
Nàng không trả lời câu hỏi của tôi mà nàng lại
hỏi lại tôi, tại sao tôi biết tên nàng. Tôi trả lời:
"Anh là Long người bạn thân với Nhi khi còn ở
Việt Nam". Nàng thinh lặng trong vài giây. Đôi
mắt nàng có vẻ đăm chiêu, như đang suy nghỉ và
cố nhớ lại điều gì, nàng ôn tồn hỏi tôi: "Có phải
là anh Long đã tặng Nhi bức tranh vẽ không?"
Tôi trả lời ngay mà không cần phải suy nghỉ:
"Đúng rồi, không ngờ Nhi lại có thể nhớ dai đến
thế?" và tôi đã hỏi tiếp: "Bây giờ Nhi ở đâu, làm
gì, đã lập gia đình chưa, có mấy cháu rồi?" Nàng
từ từ trả lời tôi: "Nhi hiện đang sống ở San Jose,
làm công tác xã hội, đi thăm và giúp đỡ những
em vị thành niên đang trong những trung tâm cải
huấn, đã lập gia đình và có một cháu gái 5 tuổi."
Tôi chỉ hỏi nàng thêm đôi câu, thì nàng từ giã tôi
để tiếp chuyện với nhiều anh chị khác. Trước khi
chia tay với nàng, tôi không quên xin nàng số
điện thoại để tiện liên lạc với nàng sau này.

Sau khi chia tay với nàng. Tôi đến chụp hình
chung với nhóm Phaolo. Trong nhóm tôi đặc biệt
có cha Thiệu từ Việt Nam sang đây để du học.
Hầu như những anh em khác trong nhóm tôi đều
từ Oakland. Chỉ có mình tôi là từ Sacramento.
Trong khóa này cũng có vài anh cũng từ
Sacramento như anh Tuấn, anh Hải, và anh

Thành nhưng tôi không quen biết mấy anh này.
Vì tôi cũng mới dọn lên Sacramento. Tôi không
có nhập họ đạo và cũng không tham gia sinh
hoạt, bất cứ đoàn thể nào trong giáo xứ Việt
Nam. Thời gian này tôi vẫn đang đi làm việc ở
San Jose. Suốt tuần tôi ở San Jose và chỉ về nhà
vào những ngày cuối tuần.

Trời đã về chiều, sau khi chia tay với các anh em
trong nhóm. Tôi một mình lái xe về lại
Sacramento. Người quá mệt đừ vì thiếu ngủ mấy
đêm. Nhiều lúc tôi muốn dừng lại bên đường để
ngủ hay nghỉ ngơi một chút nhưng tôi vẫn cố
ráng lái xe về nhà mà không dừng lại. Tuy mệt
mõi nhưng trong đầu tôi, hình ảnh của nàng lúc
ẩn, lúc hiện. Tôi nhớ tới nàng, người con gái mà
tôi đã từng thương khi còn ở Việt Nam.

Vào thời gian trước khi tôi đi vượt biên tôi
thuờng tham dự cả hai thánh lễ mỗi ngày. Buổi
sáng và buổi chiều, nhất là vào những ngày Thứ
Năm là tôi không bao giờ bỏ tham dự một Thánh
Lễ nào dù trờ mưa hay bị bệnh. Vì ca đoàn của
nàng hát lễ vào chiều Thứ Năm và thỉnh thoảng
vào chiều Chủ Nhật tại nhà thờ Huyện Sỹ. Giọng
nàng hát thật hay và triền cảm nhất là nghe nàng
solo những bài Thánh ca thì thật tuyệt vời. Tôi
đã say mê giọng hát của nàng. Vì vậy tôi đã
quyết đinh theo đuổi nàng. Tôi vẻ cho nàng một
bức tranh thật đẹp để tặng nàng nhưng vì ngại
ngùng tôi đã nhờ một người bạn thân trao cho
nàng. Nàng biết tôi muốn đeo đuổi nàng nên có
một hôm nàng hẹn gặp tôi sau Thánh Lễ chiều ở
nhà thờ. Khi tôi biết nàng hẹn tôi. Trong lòng tôi
rất vui và hồi hợp không biết nàng sẻ nói gì với
tôi đây. Hân hoan đến hẹn đúng giờ và thất vọng
khi chia tay nàng. Nàng cho tôi biết nàng có ý
định đi tu nên không thể đáp lại tình cảm chân
thành của tôi dành cho nàng. Tôi rất thất vọng và
đau khổ nhưng tôi vẫn nói lên những lời chúc
mừng cho sự quyết định khôn ngoan của nàng.
Tôi có nhả ý muốn làm anh em kết nghĩa với
nàng. Nàng cũng đồng ý lời đề nghị của tôi. Thật
ra tôi muốn có nhiều cơ hội gần nàng để có thể
tìm hiểu thêm về nàng. Hy vọng một ngày nào
nàng đổi ý, tôi sẻ có cơ hội.



Sau đó không bao lâu thì tôi đã đi vượt biên và
mất liên lạc với nàng luôn. Tới giờ tôi mới gặp
lại nàng. Tôi không biết trong suốt thời gian qua
nàng sống ra sao và cái gì đã xảy đến cho nàng?

Khoảng hai tuần sau khi xuống núi để sống ngày
Thứ Tư, thì tôi đã gọi điện thoại để mời nàng đi
ăn tối. Tôi có nhắc với nàng là cho tôi gởi lời hỏi
thăm và mời luôn ông xã của nàng cùng đi để
cho tôi biết mặt.

Khi gặp nàng trước Grand Century Mall. Nàng
chỉ đi một mình. Nàng cho tôi biết hôm đó ông
xã nàng bận làm ca đêm nên không thể cùng
nàng đến gặp tôi. Nàng ăn mặt rất giản dị nhưng
trông rất lịch thiệp và sang trọng. Khuôn mặt
nàng già dặn và có một vài nếp nhăn bên khóe
mặt nhưng trông nàng vẫn xinh đẹp, dịu dàng, và
quý phái như xưa. Nàng nói với tôi là nàng đã ăn
tối rồi nên chỉ muốn ngồi uống tách cà phê để
chuyện trò với tôi.

Tôi đã mời nàng vào quán Paloma Cafe trước
Grand Century Mall để uống cà phê. Tôi rất
mừng khi được gặp lại nàng. Nàng kể cho tôi
nghe nhiều chuyện về nàng trước khi nàng đi
vượt biển. Tôi đã hỏi nàng về chuyện đi vượt
biển như thế nào?

Lúc đầu nàng hơi ngại ngùng nhưng sau nàng đã
kể cho tôi nghe câu chuyện bi thảm về nàng:
"Em đi vượt biển với đứa em.  Tàu của em ra
biển được vài ngày, gặp rất nhiều tàu lớn của các
nước nhưng không có chiếc tàu nào chịu vớt tàu
em. Khi đến ngày thứ 7 thì lương thực và xăng
dầu trên tàu đã cạn kiệt. Mọi người đều bị đói lã,
con tàu thì thả trôi lềnh bềnh trên biển. Vào buổi
chiều ngày thứ 8 thì tàu em đã g ặp cướp biển của
Thailand. Chúng xông lên tàu, cướp hết đồ đạt
quý giá của mọi người. Sau đó chúng lôi những
người phụ lên bon tàu trong đó có em và chúng
đã hảm hiếp ngay tại chỗ. Khi chúng bắt em, em
đã cố vùng vẩy mong có thể thoái khỏi những
vòng tay đen đúa của những tên hải tặc lạnh
máu. Em không ngừng van xin chúng tha cho em
nhưng chúng giống như những con thú đói
không chịu tha cho con mồi. Chúng đã thay
phiên nhau hảm hiếp em. Trái tim em lúc ấy như

muốn ngừng đập. Toàn thân em lạnh toát, nước
mắt dâng trào, em đã nghẹn ngào khóc nhưng
không thành tiếng. Thế là hết một đời người con
gái. Cố gìn giữ sự trong trắng bao nhiêu năm giờ
đã thành mây khói. Từ giấy phút đó trở đi em đã
bắt đầu nghi ngờ không biết có Thiên Chúa
không? Ngài ở đâu? Sao Ngài nở bỏ rơi con..."
Khi nàng kể đến đây nàng đã ngừng lại giây lát,
hơi thở đứt khoảng, khuôn mặt nàng đăm chiu
như đang nhớ lại những đau khổ mà nàng đã trải
ra trong quá khứ.

Nàng uống một hớp cà phê rồi ôn tồn kể tiếp:
"Tàu em đã gặp cướp tới 3 lần trước khi được tàu
Mỹ vớt và đưa vào trại ở Malaysia. Từ giây phút
đầu tiên em bị hảm hiếp con người em như là
một người chết không còn tha thiết điều gì. Em
đã mất hết niềm tin và không còn muốn sống
nữa."

Nàng kể đến đây, giọng nàng trầm lại... Khi tôi
nghe nàng kể chuyện về nàng, trái tim của tôi
như bị thắt lại như muốn ngừng đập. Tôi rất xúc
động và thương cảm cho số phận bi thuơng của
nàng.

Khi tôi đến trại tị nạn hay sang Mỹ tôi cũng đã
từng nghe những câu chuyện tương tự nhưng tôi
không có nhiều cảm xúc như lần này, tôi nghe
câu chuyện của nàng. Không biết có phải vì tôi
đã quen biết nàng và tôi cũng đã từng thương
mến nàng trong quá khứ nên tôi mới có nhiều
cảm xúc như vậy?

Sau khi nàng uống vài hớp trà nóng nàng lại tiếp
tục kể: "Khi người ta đưa em lên trại tị nạn, em
phải nằm bệnh viện hơn cả tháng, em mới bình
phục. Vì tàu Mỹ vớt và em dưới 18 tuổi nên em
chỉ sống ở trại Malaysia khoảng vài tháng thì
được đưa sang Phillipine. Em lưu lại đó 6 tháng
để học tiếng Anh trước khi đi Mỹ.

Thời gian sống ở trại cũng như thời gian đầu
sống ở Hoa Kỳ. Em đã sống một cuộc sống
buông thả không biết đến ngày mai. Em đã
không đi nhà thờ, cũng không bao giờ cầu
nguyện. Vì ngay từ giây phút đầu tiên em bị
những tên hải tặc cướp mất sự trinh trắng của



em, thì em đã không tin vào Thiên Chúa nữa. Em
không biết Ngài đang ở đâu? Tại sao Ngài bỏ rơi
em. Khi em thật cần đến Ngài. Từ nhỏ đến lớn
em luôn đi đọc kinh tham dự thánh lễ điều đặng
nhưng cuối cùng em đã được cái gì? Em mất hết
lòng tin vào Ngài.

Khi em đến Hoa Kỳ em được một gia đình người
Mỹ bảo trợ ở thành phố St. Louis, tiểu bang
Missouri. Em chỉ sống với người bảo trợ một
thời gian ngắn. Sau đó em dọn ra ngoài sống với
bạn em. Em đã đi làm nhiều công việc khác
nhau, như nhà hàng, khách sạn, ngay cả làm gái
nhảy trong quán bar. Em kiếm rất nhiều tiền. Em
đã nghỉ học khi em vừa tốt nghiệp trung học. Em
theo bạn bè và sống đời sống trụy lạc.

Em chỉ ở miền Bắc vài năm thì em theo người
bạn quen lúc còn bên trại dọn về Nam Cali sống.
Em bắt đầu làm việc trong quán cà phê, rồi làm
gái trong quán bia ôm. Mỗi ngày em chỉ ngủ vài
tiếng đồng hồ. Mặc dầu sống rất sa dọa, muốn
làm gì thì làm nhưng em vẫn không cảm thấy vui
vẻ và an bình trong tâm hồn. Đêm đêm em
không sao chợp mắt được. Em đã bị mất ngũ
triền miên. Do đó em phải dùng thuốc bạch
phiến hằng đêm, em mới có thể ngủ được vài
tiếng. Em dùng thuốc lâu đã trở nên nghiện ngập.
Nhiều lúc em làm không đủ tiền để hút nên em
phải làm thêm nghề múa phấn bán son. Nghề mà
trước đây em từng kinh bỉ và không bao giờ dám
nghỉ tới. Em chỉ làm được một thời gian ngắn thì
bị bắt vào tù..."

Nàng kể tới đây thì nàng lại ngưng một chút để
uống hớp cà phê. Tôi nhìn nàng mà không thể
nào tưởng ra được một người con gái hiền lành,
đoan trang, con nhà gia giáo, và ngoan đạo, lại
có một cuộc sa đọa, đầy tội lỗi như vậy.

Nàng đặt tách cà phê xuống bàn rồi kể tiếp: "Có
một hôm khi em còn ở trong tù thì nhận được
một lá thơ của người bạn báo tin là mẹ em đã
qua đời ở Việt Nam. Trước khi bà mất bà vẫn
kêu tên em, và cầu xin cho em có cuộc sống tốt
đẹp, và hạnh phúc. Em nhớ mẹ em thật nhiều,
người đã yêu thương, và đặt nhiều kỳ vọng lên
em. Bây giờ mẹ em đã ra đi với nhiều hối tiếc.

Khi biết con gái của mình vẫn còn đang đắm
chìm trong tội lỗi. Em nghĩ tới mẹ, rồi lại nhìn
con người tội lỗi, xấu xa của em. Nó đã làm cho
trái tim của em bị thắt lại và như muốn nổ tung
ra. Những mạch máu trong cơ thể của em như
muốn ngừng lại, nước mắt em tuôn trào, toàn
thân em lạnh toát. Em đã quỵ ngã và không còn
biết gì nữa. Lúc tĩnh lại thì em đang nằm trên
gường của bệnh viện."

"Bác sỉ nói cũng may đã đưa em vào bệnh viện
kịp thời nên họ có thể cứu sống em. Bác sĩ đã
cho em biết em bất ngờ ngất xỉu là vì bị tai biến
mạch máu não nhưng em có thể tỉnh lại và phục
hôi nhanh như vậy, đúng là một kỳ tích. Em nghỉ
rằng đây không phải là kỳ tích mà là một phép
lạ. Chúa cho em sống lại từ cõi chết, để em làm
chứng nhân cho Ngài. Em nhận ra rằng Ngài
không bỏ rơi em. Ngài đã cho em vác thập giá,
gởi đến cho em nhiều thử thách. Em có thể cảm
nhận được đau khổ thực sự, có thể chia sẻ, và
thông cảm với những người đang đau khổ trong
cuộc sống hằng ngày.

Em như người chết đi sống lại. Em nghĩ nhiều
đến mẹ em và em cũng bắt đầu nghỉ đến Chúa.
Em đã xin người canh gác tù cho em gặp linh
mục để xưng tội. Sau khi xưng tội, rước lễ thì
con người em gần như đã thay đổi hoàn toàn. Em
ở trong tù thêm một thời gian nữa thì được thả
ra. Em đã bỏ Nam Cali và dọn về sống với một
người bạn ở San Jose. Em bắt đầu đi làm và đi
học lại. Sau đó em đã quen với ông xã em, cũng
là người giới thiệu em tham gia khóa 3 ngày của
Cursillo.

Sau khi em tham dự khóa rồi em cảm nhận ra
một điều là Thầy Chí Thánh không bao giờ bỏ
rơi em. Ngài luôn đồng hành với em qua những
gian truân thử thách của cuộc đời. Từ nhỏ đến
lớn em đã khóc ba lần. Thứ nhất là khi gặp
những người hải tặc Thailand. Em đã khóc trong
đau đớn, thất vọng tột cùng. Lần thứ hai là mẹ
em mất. Em nhớ mẹ em thật nhiều. Em không
còn dịp nào để hiếu thảo và làm đẹp lòng mẹ
nữa. Lần thứ ba là hôm em xem vỡ kịch người
con hoang đàng. Hôm đó em không thể cầm



được nước mắt. Dù em tội lỗi hoang đàng đến
đâu nhưng Chúa vẫn nhân từ, chờ đón em quay
trở về. Ngài thật sự không bỏ rơi em. Ngài thật
sự thuơng em thật nhiều."

Không ngờ nàng trãi qua nhiều biến cố thăng
trằm trong cuộc sống vậy mà đức tin của nàng
còn mạnh liệt hơn tôi. Không hiểu sao những lời
nàng nói có một sức thu hút mà tôi không thể
nào diễn tã nỗi. Có lẽ nàng là một chứng nhân
sống. Những lời nàng nói là những gì nàng đã
trải qua, và cảm nghiệm ra được. Chứ không
phải qua sách vỡ hay nghe người khác kể lại.
Nàng đã nhận biết được tình yêu của Thiên
Chúa.

Tôi cũng kể cho nàng về cuộc sống của tôi từ lúc
tôi rời Việt Nam, đến những năm đầu sống ở Mỹ
cũng nhiều khó, và gian truân lắm, nhưng so với
cuộc sống của nàng thì có đáng là bao. Sau khi
trao đổi thêm về cuộc sống thì tôi chia tay với
nàng. Tôi đưa nàng ra tận bải xe và chờ nàng lái
xe đi thì tôi mới đi đến xe tôi.

Trời đã về đêm, không khí cũng mát mẻ hơn,
cảnh vật xung quanh không còn ồn ào và náo
nhiệt như ban ngày, xe cộ qua lại bên đường thưa
thớt. Đêm nay tôi có rất nhiều cảm xúc.

"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy,
cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. (8) Vì hễ ai xin thì
nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở
cho. (9) Có người nào trong anh em, khi con
mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? (10)
Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? (11)
Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết
cho con cái mình những của tốt lành, phương chi
Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, Người sẽ ban
những của tốt lành cho những kẻ xin Người"(Mt
7,7-11). Khi tôi cầu xin Chúa điều gì. Chắc chắn
Ngài sẻ lựa chọn cái tốt nhất để giành cho tôi
nhưng vì sự hiểu biết nông cạn mà không nhận
ra được giá trị đích thực những gì Chúa đã trao
ban cho tôi mà trân quý. Chỉ biết than trách Chúa
tại sao Ngài không nhậm lời con xin.



Tài Liệu Học Hỏi
NHỮNG YẾU TỐ THIẾT YẾU, QUAN TRỌNG VÀ BẤT NGỜ

TRONG PHONG TRÀO CURSILLO
EDUARDO BONNIN

Tôi đã được yêu cầu nói về những gì là thiết yếu,
những gì là quan trọng và những gì là bất ngờ
trong Phong Trào Cursillo. Trong ý hướng này,
tôi tin rằng chúng ta cần phải phác họa rõ ràng
những gì là thiết yếu đối với Phong Trào, bởi vì
những gì là quan trọng và bất ngờ sẽ tự nhiên
xuất phát từ những điều thiết yếu này, miễn là tất
cả chúng ta đều sử dụng một chút lẽ phải thông
thường thực tế.

Về bất cứ một sự gì, điều nào là thiết yếu chính
là bản chất của nó. Đó là những gì vĩnh viễn và
bất di bất dịch trong bản chất của nó. Đây là yếu
tố mà chúng ta phải tìm kiếm để giải thích cái gì
là thiết yếu ngay trong PT Cursillo.

Có lẽ có nhiều điều trong Phong Trào Cursillo đã
có thể được thay đổi mà không làm xáo trộn yếu
tính của nó. Có lẽ chúng ta có thể hình dung về
một người nào đó phác họa cho Khóa Cursillo
kéo dài chỉ hai ngày mà thôi, hoặc có thể kéo dài
đến năm ngày. Khi làm như thế, người ta có thể
không làm xáo trộn yếu tố chủ yếu của Khóa
Học, nhưng chắc chắn người ta sẽ phá bỏ tính
cách giản dị, sự hiệp nhất, và sự trong sáng của
sứ điệp trong tiến trình thay đổi như vậy.
Cursillo được thiết kế như một phương thức trực
tiếp dùng để di chuyển người ta từ nơi đang ở
đến một nơi mà họ cần phải tới. Người ta có thể
so sánh Cursillo như một con đường tốc hành
mới rất đẹp và rộng thênh thang, có thể làm cho
một con người bình thường có khả năng đạt tới
vận mệnh của mình mà không bị quá nhiều khó
khăn. Tất nhiên, chỉ có ai điên rồ mới mong đợi
một con đường tốc hành đẹp đẽ như thế lúc nào
cũng chạy gần nhà mình, chỉ thuận tiện cho riêng
mình.

Như các bạn biết, khi chúng ta nói về một Khóa
Cursillo, chúng ta nói về một nhóm người đến

với nhau trong ba ngày để chia sẻ tình bạn, tiếp
xúc cá nhân, và vui vẻ với nhau. Chính tại nơi
đây chúng ta phải làm nổi bật hẳn lên và phác
họa rõ ràng mục đích của Phong Trào. Câu hỏi tự
đặt ra là: Chính điều gì mà những người này ước
muốn đạt được, và họ đề nghị làm thế nào để đạt
được? Khóa Cursillo đề nghị, và với ơn sủng của
Chúa, đạt được cho cá nhân sự hiểu biết, niềm
xác tín, một kinh nghiệm sống, và một sự chia sẻ
cá nhân nồng nhiệt về tất cả những gì là căn bản
để sống đời sống Kitô hữu đích thực, tiếng Tây
Ban Nha gọi là “convivencia”.
Như vậy, điều gì là căn bản đối với Kitô giáo?
Nói một cách chính xác, điều căn bản đối với
Kitô giáo là kính mến Thiên Chúa, yêu thương
đồng loại và thế giới. Nhưng toàn bộ giới răn này
được thực hành trong một thực tại thậm chí cao
cả hơn, đó là sự thật Thiên Chúa yêu thương
chúng ta, tìm kiếm chúng ta, và đang chờ đợi
chúng ta. Nếu chúng ta khởi đi từ những thực tại
này thì chúng ta có được những gì thực sự là căn
bản, cái cốt lõi chủ yếu.

PT Cursillo giữ vững kho tàng vô giá này để
dùng khi hữu sự, tương tự như số vàng dự trữ để
bảo đảm cho việc phát hành tiền giấy trong Khóa
3 Ngày Cuối Tuần. Mọi người đều hiểu rõ rằng
tiền giấy phải có số vàng dự trữ. Số vàng dự trữ
của chúng ta là lòng xác tín sâu sắc rằng kính
mến Chúa, yêu thương đồng loại và thế giới, quả
thực chúng ta có thể thực hiện được, với lý do
chính xác là Thiên Chúa yêu thương chúng ta.
Đây là điều căn bản của việc sống Đạo Chúa
(hay Kitô giáo). Mù tịt về điều cốt lõi này thì
cũng giống như một người hiểu biết nhiều thứ
nhưng lại không biết đọc biết viết.

Mục đích của PT Cursillo là làm khơi dậy lòng
khao khát Thiên Chúa nhờ có ý thức về những
thực tại này. Ngay trong Giáo Hội chúng ta có



nhiều thứ để thỏa mãn lòng khao khát ấy, nhưng
có ít thứ tạo nên lòng khao khát ấy. Điều mà
chúng tôi đề nghị là khuyến khích người ta trở
nên Kitô hữu đích thực và sâu sắc mà không cần
phải làm gì khác ngoài việc ý thức một cách
nhiệt tình về sự thật cao quý này là Thiên Chúa
yêu thương họ. Đây là điều quan trọng.
Khi tôi yêu ai, tôi chắc chắn tình yêu ấy có trong
tôi. Nhưng nếu có ai nói yêu tôi thì tôi phải lấy
đức tin để mà tin điều ấy. Tôi phải tin lời người
ấy nói. Đức tin vượt thắng mọi sự. Khi tôi yêu ai,
tôi có thể chứng minh riêng cho tôi. Tôi có thể
chỉ cho thấy cái này hoặc cái kia tôi đã làm để
chứng minh tình yêu của tôi. Và sự hồi tưởng
điều này cũng đủ cho thấy tình yêu của tôi có
thật. Nhưng khi chúng ta được yêu, chúng ta
phải tin rằng chúng ta được yêu.

Chúng ta không có ý định đưa ai ra khỏi môi
trường (thế giới) của họ, nhưng chỉ ước ao họ cứ
ở đó và làm chứng nhân cho Chúa Kitô. Thí dụ,
trong hầu hết các đô thị bất kỳ lớn nhỏ, chúng ta
thường thấy có một sở thú gồm có cọp, sư tử,
voi, v.v…, chúng đã được mang đến từ rừng rú,
đó là môi trường sống thiên nhiên của chúng.
Dần dần chúng thôi không còn là những con thú
rừng nữa. Chúng ta không có ý định thiết lập một
sở thú; chúng ta có ý định “rửa tội” sở thú có
sẵn. Hãy để con người ở trạng thái tự nhiên của
họ và sống bất kỳ ở đâu, nhưng sống như một
Kitô hữu đích thực. Như các bạn biết, đôi khi
chúng ta cư xử với các Kitô hữu giống như loại
cá thu: chúng ta cắt hết đầu cá và nhét chúng vào
bao. Khóa Cursillo là một nghệ thuật bắt con cá
nguyên vẹn, cả đầu và đuôi, còn đủ vảy và vây
cá.

Khóa Cursillo là một phương thức bộc lộ ra
những gì là Kitô hữu đích thực.
Một người có khả năng suy nghĩ riêng cho mình,
có thể xác tín và đi đến quyết định, diễn đạt rõ
ràng những giá trị đạo đức, cách sống, và tinh
thần của mình qua lời nói và gương sáng trong
tình bạn. Khi một người có đặc tính như thế đến
liên lạc với những người khác cũng có niềm xác
tín và những quyết định như vậy, và họ cũng là

những kẻ có riêng cho mình lối sống, tinh thần,
và các giá trị đạo đức thích hợp, thì sự liên lạc
như vậy, nhờ suy nghĩ chín chắn, gợi lên một ý
thức mới mẽ có thể tái thẩm định và sắp xếp lại
các giá trị của họ hầu những người này có thể
cùng sống giống như vậy. Họ hội nhập vào cách
sống này bằng cách tìm hiểu rõ ràng, trân quý,
sống thử cuộc sống đó, nhờ cầu nguyện, suy gẫm
và hành động giúp kiên trì.

Trong nội bộ PT Cursillo, chúng ta biết rằng phải
có một nhóm lãnh đạo, gồm cả linh mục và giáo
dân, (hiện nay chưa có quá nhiều, mới vừa đủ
thôi), họ dấn thân phục vụ những kẻ đến tham dự
Khóa Cursillo. Những người này phải được phối
hợp chặt chẽ, và các khóa sinh phải cởi mở đối
với họ. Không thích hợp khi có trên 35 khóa sinh
tham dự. Một số đông như vậy rất khó điều
hành.

Mọi người ngay trong Khóa Cursillo phải sống
trọn vẹn kinh nghiệm ấy – mọi người, mọi việc –
kinh nguyện, học tập và hành động, được chia sẻ
trong các bữa ăn, trong những buổi thảo luận,
trong nhà nguyện, lúc giải lao. Khi chia sẻ như
vậy họ gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Chúa và gặp
tha nhân. Về sau ba cuộc gặp gỡ này phải được
đưa vào một vị thế thích hợp trong triển vọng
hành động.
Điều quan trọng hơn hết về chính Khóa Cursillo
là nó phải là một khối thực tại vững chắc chứ
không phải là một kết hợp những thứ không có
thật và do tưởng tượng mà ra. Khóa Học phải tự
nhiên, xác thực, và không được phóng đại. Khóa
Cursillo phải là một cuộc hội ngộ thực sự giữa
con người với nhau; phải trung thực với cuộc
sống, trung thực với Phúc Âm, và mọi người
phải cởi mở với nhau. Môi trường đó phải là một
môi trường bộc trực, thân thiện, và vui tươi. Sự
giao tiếp cá nhân với nhau phải thành thật, có
chiều sâu và thông cảm nhau. Và khi chúng ta
nói về sự trung thành với Phúc Âm chúng ta có ý
muốn nói rằng mọi người phải có một ý niệm
trung thực và năng nổ về Chúa Kitô. Thiên Chúa
và Chúa Kitô không phải là một ý niệm không



thay đổi. Chúa ban cho ta ơn sủng giúp soi sáng
ta giải quyết các vấn đề của riêng chúng ta.

Trọng tâm phải tập trung vào con người. Chỉ có
ở trong trạng thái quan hệ này chúng ta mới có
thể thẩm định mọi ý thức hệ và phương pháp một
cách thích đáng. Khi chúng ta chú ý quá nhiều
vào những tư tưởng và phương pháp, và không
còn chú trọng đến con người, rốt cuộc chúng ta
luôn luôn rơi vào tình trạng hỗn độn. Khi chúng
ta nhấn mạnh quá mức những khẩu hiệu và
những nghi thức bằng lời nói, thì thay vì tăng
cường tình anh em chân chính, rốt cuộc chúng ta
thường trở thành nạn nhân, có nghĩa là những
người chinh phục và những người bị chinh phục
ngay trong cùng một nhóm. Chúng ta phải đối xử
với những người có khả năng xác tín và quyết
định, và là những kẻ có khả năng chọn lựa một
cách tự do và với sáng kiến sâu sắc, đối với nhân
cách mỗi người. Bất kỳ khi nào chúng ta quên
tính cách quan trọng của con người, thay vì cổ
võ tự do của người ấy, thì rốt cuộc chúng ta lại
kiềm chế người ấy xa hơn nữa. Thay vì khuyến
khích người ấy phát triển, rốt cuộc chúng ta có
thể tạo rắc rối cho họ.

Lòng ước muốn thâm sâu nhứt trong tâm hồn
con người là tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống.
Lòng ước muốn này, dĩ nhiên, tìm đư ợc sự viên
mãn khi ta sống mà biết rằng mình yêu mến
Chúa, thương yêu đồng loại và thế giới cùng
được Chúa Yêu thương. Con người ta đi từ niềm
tin đến tình yêu. Mọi người cố công chạy trốn
những nỗi sợ hãi và những mặc cảm để chạy đến
những khát vọng của mình. Lối sống của mỗi
người là như thế. Chỗ nào mà con người đặt để
giá trị và hướng những khát vọng của mình thì
đó là nơi chúng ta phải gặp họ.

Có kẻ nói rằng Khóa Cursillo có một số giai
đoạn, và điều đó rất đúng. Thành phần lãnh đạo
phải chủ yếu quan tâm đến tiến trình mà các
khóa sinh đang trải qua, thay vì chú tâm vào
những giai đoạn khác nhau của Khóa Cursillo
nói chung. Chúng ta quen nói về tình trạng ân
sủng. Đúng hơn là phải nói về tiến trình ân sủng

được khởi sự trong mỗi người. Với từ ngữ sử
dụng có thể không hoàn toàn thích hợp với Kitô
giáo khi người ta nói rằng chúng ta đề nghị thúc
đẩy một người ra khỏi vị trí hiện tại của họ bằng
cách liên tục “oanh tạc” họ bằng những thực tại
tích cực.
Là Kitô hữu, chúng ta hoàn toàn ý thức rằng có
hai giai đoạn trong đức tin chúng ta: sự hoán cải,
tiếng Hy Lạp gọi là “kerygma”, và sự hiểu biết,
tiếng Hy Lạp gọi là “catechesis” (giáo lý). Công
bố những điều gì là căn bản đối với Kitô giáo, đó
là sự hoán cải, gợi lên một cuộc gặp gỡ với
Thiên Chúa và thúc đẩy việc sống như thế một
cách có hiệu quả, đó là “kerygma”. “Catechesis”
(Giáo lý) là giải bày tất cả những gì ám chỉ trong
những điều căn bản đối với Kitô giáo. Đức tin
của sự hoán cải chứa đựng tất cả những gì là
thiết yếu đối với đức tin. “Catechesis” (Giáo lý)
không hoàn chỉnh đức tin nhưng chỉ giải thích
mà thôi.

Nhớ lại những lời của Phúc Âm trong giây lát,
chúng ta thấy viên sỹ quan có một đức tin vẹn
toàn. Chúa Kitô đã khen ngợi đức tin của ông và
nhận xét rằng Chúa đã không tìm thấy một đức
tin kiên cường như thế trong cả xứ Israel. Kẻ
trộm lành trên thập giá cũng có một đức tin vững
vàng như thế - “Lạy Ngài, xin nhớ đến tôi khi
Ngài về vương quốc của Ngài” Cả hai người có
đức tin, yếu tố căn bản của đức tin là mở lòng
cho Chúa.

Người thanh niên giàu có trong Phúc Âm, trái
lại, có một sự hiểu biết sâu rộng về giáo lý
(catechesis). Nhưng anh ta không có đức tin của
sự hoán cải, nghĩa là đức tin từ bỏ chính mình.
Anh ta đã hiểu rõ phải làm cách nào, biết nhiều
cách trở nên Kitô hữu đích thực, và thậm chí còn
chu toàn các giới răn nữa. Nhưng anh ta không
có sự cởi mở này, đó là sẵn sàng hoàn toàn từ bỏ
mình.

PT Cursillo được hướng dẫn tiến tới giai đoạn
đầu tiên , mang lại sự hoán cải, và điều này đã
trở thành một mối gây nhiều hoang mang. Đôi
lúc, khi nhấn mạnh quá đáng về thời lượng của



các bài rollos, khi cố gắng giải thích mọi thứ
trong ba ngày, chúng ta tạo ra hoang mang, bối
rối. Chúng ta làm cho người ta có cảm tưởng đây
là một hình thức dạy giáo lý. Và không thể dạy
giáo lý được bởi vì không có đủ thời giờ. Đúng
ra, đây chỉ là một phương cách tạo nên tác động
mạnh hầu dẫn đến việc hoán cải. Như thế, trong
những bài rollos quá dài này – đôi khi không
chịu đựng nổi – mà còn cố gắng giải thích toàn
bộ hệ thống thần học các phép bí tích trong bài
rollo về các Phép Bí Tích thì quả là một sự lạm
dụng. Không ai chịu nổi đâu!

Ngay từ lúc khởi đầu, Khóa Cursillo phải được
định hướng về những điều tích cực trong con
người và trong cộng đồng. Đôi khi, trong bài
nguyện gẫm đầu tiên, thí dụ về khúc phim cuộc
đời được sử dụng để thuyết phục con người tin
rằng mình là xấu xa, thay vì thuyết phục con
người tin rằng, trong thực tế, chỉ là khốn khổ mà
thôi. Cùng lúc ấy, chúng ta không nên nuôi
dưỡng tính tự tin của con người, nhưng chúng ta
nên kích thích họ đặt nghi vấn. Nếu chúng ta để
họ trong trạng thái tự tin, họ dễ trở nên kiêu
căng, trong khi đó nếu để con người trong trạng
thái nghi vấn thì họ dễ tiếp tục tìm kiếm những
giải pháp.

Đôi khi chứng cớ biến thành nô lệ, sự tự tin làm
cho tự mãn, và hy vọng giúp ta tỉnh thức và
khích lệ ta. Mục tiêu của chúng ta là xây dựng
những gì là căn bản của Kitô giáo và trên căn
bản đó những gì là phàm tục, cụ thể là niềm hy
vọng.

Việc giải thích và hiểu biết chính xác về những
gì là thiết yếu sẽ làm nổi bật đích thực những gì
là quan trọng và những gì không chủ yếu. Điều
phải được xem là quan trọng chính là điều giúp
thực hành những gì là chủ yếu một cách thỏa
đáng hơn hết – tức là bất kỳ hoàn cảnh nào đòi
hỏi hầu cái gì thiết yếu đều có thể được hoàn tất.
Những gì bất ngờ là những thứ có thể được thêm
vào hoặc bớt đi một cách tự do mà không làm
thiệt hại những gì là chủ yếu và quan trọng.

Để có cái nhìn khái quát, chúng tôi bây giờ xin
cống hiến một ít suy nghĩ về Tiền Cursillo, Khóa
Ba Ngày và Hậu Cursillo. Điều quan tâm lớn
nhứt của chúng ta là việc tuyển chọn khóa sinh.
Chúng ta phải nhớ rằng việc tuyển chọn có căn
bản Thánh Kinh. Những lần chúng ta thất bại
luôn luôn có thể truy nguyên đến tình trạng yếu
kém trong giai đoạn Tiền Cursillo. Trước khi
một người tham dự Khóa Cursillo, chúng ta phải
biết rõ lối sống và những thái độ của người ấy.
Việc hiểu biết này trở nên dễ dàng hơn nếu khóa
sinh đã từng tiếp xúc với Cộng Đồng Cursillo.
Chúng ta phải ghi nhớ điều này là mình phải sử
dụng sự khôn ngoan và lẽ thường rất nhiều trong
giai đoạn Tiền Cursillo. Chúng ta tìm những cá
nhân có nhân cách. Để giải thích ý tưởng này rõ
ràng hơn, chúng tôi thiết nghĩ cách tốt nhứt là so
sánh một người có nhân cách vững vàng với một
đầu máy xe lửa kéo nhiều toa xe. Khi một người
như thế được đưa vào trong một bầu khí tôn giáo
tương tự như đầu máy xe lửa không có toa xe,
người ấy không còn là một đầu máy xe lửa nữa.
Nếu chúng ta muốn đảm bảo một cá nhân với
một nhân cách vững chải vẫn giữ được cường độ
của nhân cách mình, người ấy phải kéo theo
mình những kẻ người ấy có ảnh hưởng cũng đi
tham dự Khóa Cursillo, cùng Khóa hay càng
sớm càng tốt, hầu những kẻ này có thể tạo sự tin
tưởng nơi người ấy trong vai trò của một người
lãnh đạo. Nếu không thì kẻ làm đầu máy xe lửa
cho thế giới có thể không làm đầu máy xe lửa
cho Thiên Chúa. Điều quan trọng trong giai đoạn
Tiền Cursillo là phải chú ý đến hành động của
thần khí (Chúa Thánh Linh), hơn là chỉ lệ thuộc
vào kinh nghiệm và lề thói hằng ngày mà thôi.

Lịch sử chỉ là một sổ sách ghi chép những sai
lầm. Chúng ta không được phép thỏa mãn với
những thành quả trong quá khứ và cảm thấy rằng
mọi sự đang diễn tiến tốt đẹp rồi. Lúc nào cũng
có chỗ cần cải tiến. Khi nói về Tiền Cursillo,
Khóa Cursillo 3 Ngày, và Hậu Cursillo, chúng ta
phải nhớ câu ngạn ngữ xưa nói rằng khi đề cập
đến những vấn nạn về sức khỏe, chỉ những gì
hoàn hảo nhứt thì mới khả quan.



Điều quan trọng hơn hết liên quan đến Khóa
Cursillo là mọi sự phải trung thực với đời sống
và đáng tin cậy. Ở đây, không phải chỉ là vấn đề
nói điều gì, mà là sống những điều đã nói. Ở đây
người ta không lý thuyết hóa, người ta chia sẻ
chính mình, nổi lên trong hạt nhân của Kitô giáo,
đó là kính mến Chúa, yêu thương đồng loại, và
thân thiết với thế giới, tất cả đều được diễn tả
trong lý tưởng, trong sự cam kết và trong tinh
thần bác ái của cả thành phần lãnh đạo lẫn những
kẻ sẽ được họ hướng dẫn. Có nghĩa là sống trong
và sống nhờ đức tin, hy vọng và tình yêu.
Về giai đoạn Tiền Cursillo, điều chúng ta phải
hoàn thành trong cuộc đời hằng ngày là sống
trọn những gì mà các khóa sinh đã sống và đã
trải qua trong Khóa Cursillo. Có rất nhiều
phương tiện để đạt được mục tiêu này, nhưng
không có một phương tiện nào có thể làm lu mờ
giá trị của chính đời sống. Một Hội Nhóm Nhỏ
khả quan và một Hội Ultreya thành công không
thể được đánh giá bằng số người tham dự hay
bằng tinh thần nổi lên ở đó, bởi vì rất dễ đạt
được những thứ ấy. Đúng hơn, phẩm chất của
Hội Nhóm và Ultreya nên được đánh giá bằng
mức độ mà những cá nhân này sống trọn cuộc
sống của họ, và bằng tinh thần mà mọi thứ này
tiên liệu được. Việc tham gia Hội Nhóm Nhỏ
không được phép đưa ra qua việc chỉ định hay áp
đặt, mà phải được tự do lựa chọn. Đối với Hội
Ultreya, hãy để cá nhân và nhóm của họ xuất
hiện trong sự tiếp đãi và quan tâm của tất cả
những người khác và nhóm khác tham dự
Ultreya.

Trường Lãnh Đạo không được thiết lập để sản
xuất các vị làm việc tông đồ chuyên nghiệp, mà
là những người sống cuộc sống họ cần phải sống
và có thể phục vụ trong vai trò nhân chứng sống
đối với những người khác.

Những Văn Phòng Điều Hành các cấp không bao
giờ được phép trở thành những tháp canh để ra
lệnh, nhưng phải là những người khiêm cung dấn

thân hy sinh phục vụ kẻ khác, để ý đến những
khó khăn của họ và tìm giải pháp với họ.

Với những tư tưởng tôi tạm phác họa ở trên liên
quan đến những gì thiết yếu, thật cũng dễ dàng
khi sử dụng một tí lẽ phải thông thường để nhìn
thấy liên hệ của điều thiết yếu đối với mọi bộ
phận của PT Cursillo – như Tiền Cursillo, Khóa
3 Ngày, Hậu Cursillo, các Hội Nhóm Nhỏ, Hội
Ultreyas, Trường Lãnh Đạo và các Văn Phòng
Điều Hành, và liên hệ với các phong trào khác.
Điều quan trọng là mỗi người phải ý thức về
tiềm năng tràn đầy của mình. Điều tối quan trọng
là việc Chúa Kitô sống lại phải được thể hiện
trong mỗi người, nhưng chúng ta không làm cho
rắc rối cuộc phục sinh này mà làm cho dễ dàng.
Con đường ngắn nhứt và chắc chắn nhứt để đạt
điều này là đi theo những quy tắc đã được thiết
lập, và luôn luôn ghi nhớ rằng những quy tắc chỉ
là phương tiện mà thôi.

Yếu tố quan trọng hơn hết, dĩ nhiên, là tinh thần
thấm nhập mọi sự trong Phong Trào, và tinh thần
này phải được tràn đầy với tất cả những tư tưởng
cao siêu hợp thời và hữu hiệu nhứt ngày nay.
Chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ rằng điều gì
quan trọng hơn hết chính là Chúa Kitô đến sống
trong mỗi người, và chúng ta không có tất cả mọi
đáp số, nhưng chính Chúa Kitô là đáp số.

Do đó, như Đức Thánh Cha đã nói, chúng ta sẽ
nhận thức rằng chính nghĩa của con người không
bị mất, những tư tưởng cao siêu sẽ không bao
giờ bị dập tắt, sự hiệp nhất của thế giới sẽ đạt
được, nhân phẩm con người sẽ được công nhận,
sự bất công trong xã hội sẽ bị loại trừ, sẽ không
còn tính ích kỷ hay sự ngu dốt làm cản trở sự
thiết lập một trật tự nhân bản thực sự bởi vì, như
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói, Chúa Kitô đã
phục sinh trong mọi người.

Trích từ tài liệu của Văn Phòng Trung Ương
Cursillo.



CURSILLO DE CURSILLOS LÀ GÌ?
Source: National Cursillo Center Mailing – February 2010

Quyển sách CNm Nang Người Lãnh Đạo của PT
Cursillo (CN N LĐ) viết thêm rõ ràng về sự tiến
hóa của PT Cursillo, cho thấy Phong Trào này
không khởi sự một cách ngẫu nhiên. Phong Trào
tiến hóa sau một loạt những biến cố. Không một
biến cố nào đã được để ý làm nổi bật sự phát
triển của PT Cursillo, nhưng tất cả những biến cố
ấy đã dẫn đến sự phát triển Phong Trào. Khi xem
kỹ một trong những biến cố ấy, ta mới có cơ hội
chứng kiến công trình của Thiên Chúa.

Nhờ vậy mà có thể nhìn nhận điều hiển nhiên
này là PT Cursillo không phải tình cờ mà có,
nhưng đó là Thánh Ý Chúa. Quyển sách CN N
LĐ này cũng tuyên bố rằng công việc trọng đại
hiện nay và ngay tại nơi đây là xây dựng Vương
Quốc Thiên Chúa. Trọng trách này đòi hỏi
những Kitô hữu can đảm và mạnh dạn có nhân
cách, kiên vững trong mọi quyết tâm của mình
và
cùng lúc ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn
của Chúa Thánh Linh; mọi giáo dân của thế kỷ
này, nam cũng như nữ, là những kẻ làm dậy men
các môi trường của mình bằng gương sáng
chứng chân của chính đời sống mình, bởi vì họ
xác tín rằng “là” (Kitô hữu) quan trọng hơn
“làm” (việc đạo đức) (CN N LĐ- Lời Mở Đầu). .

Xứ Tây Ban Nha khốn đốn vì Nội Chiến từ năm
1936 đến 1939; đây là một cuộc bách hại chống
hàng giáo sỹ tai hại nhứt trong lịch sử Kitô giáo,
và ngay tiếp theo tai họa khủng khiếp này là Thế
Chiến thứ II. Do đó, vào ngày 6 tháng 2 năm
1940, Đức Giáo Hoàng Piô XII trong một dịp
nào đó đã tuyên bố, “Đây là bổn phận của các
linh mục giáo xứ phải nhìn thấy hai nét đặc thù
của các giáo dân trong giáo xứ mình để có một
hình ảnh khá rõ ràng với nhiều chi tiết cần lưu ý
của cộng đồng giáo xứ mình. Có nghĩa là, một
đàng dân số tín hữu, đặc biệt là những thành
phần ưu tú, và đàng khác là những nhóm nhỏ đã

bỏ đi không còn thực hành cuộc sống Kitô hữu
nữa.

Họ là những con chiên thuộc về giáo xứ; những
con chiên lạc đường, và cũng đối với những
người này và thậm chí đối với họ một cách thật
đặc biệt, hỡi các con yêu quý, các con là những
linh mục có trách nhiệm chăm sóc họ, và là
những mục tử nhân lành các con không được
trốn
tránh nghĩa vụ đi tìm kiếm họ và cố công đưa họ
trở về, và cũng không được nghĩ ngơi cho đến
khi tất cả những giáo dân này tìm được sự an
toàn, cuộc sống và niềm vui khi trở về với đàn
chiên” (Chứng Từ Thiêng Liêng Của Tôi”, Ông
Eduardo Bonnín)..

Chính những lời hiệu triệu nói trên của Đức
Thánh Cha đã gây cảm hứng cho mình, ông
Eduardo
Bonnín liền khởi sự nghiên cứu thấu đáo viễn
tượng và bầu khí thời ấy một cách cụ thể nhứt:
“ Khởi đi từ sự kiện này năm 1943, việc ”N
ghiên Cứu Môi Trường” được khai sinh và đó là
khởi điểm cội nguồn của tất cả những gì xảy đến
sau này” (Chứng Từ Thiêng Liêng Của Tôi –
Eduardo Bonnín).).

Với mục đích giúp các thành phần lãnh đạo trong
PT Cursillo có một kiến thức sâu sắc về đặc
sủng hình thành Cursillo, tức là tâm thức, bản
chất, phương pháp, sách lược và mục đích của
PT
Cursillo chúng ta, cho nên ông Bonnín mới khai
triển một Khóa Hội Thảo đặc biệt gọi là
“Cursillo de Cursillos”. Đây là một khóa hội
thảo bận rộn trong 3 ngày cuối tuần nhằm cổ võ
sự
tham dự của những thành phần lãnh đạo trong
PT Cursillo có thiện chí và quyết tâm dấn thân



phục vụ, và những người hiện đang làm việc
trong VPĐH/GP hay đang chuNn bị bước vào.
Họ
phải thấu triệt về đường hướng của PT để có thể
tha thiết với PT và phục vụ một cách trung
thành và có hiệu quả. Khóa Hội Thảo này tương
tự như Khóa Cursillo 3 N gày Cuối Tuần, có
hình thức, thời khóa biểu, và thời gian hầu như
giống nhau, ngoại trừ sau mỗi Rollo có phần
thảo
luận trong từng Decuria (hoặc từng nhóm nhỏ ở
bàn). Thì giờ được sắp xếp đầy đủ để đặt câu hỏi
và nghe giải đáp sau mỗi Rollo. Một thành viên
được chỉ định đại diện Decuria của mình để chia
sẻ những suy tư, ý kiến và câu hỏi của nhóm.
Hình thức này diễn tiến rất nhịp nhàng và mọi
người thông hiểu thỏa đáng những ý chính của
mỗi Rollo.

Ngoài việc gia tăng kiến thức bắt buộc phải có
về PT Cursillo, những người lãnh đạo sẽ có cơ
hội trong Khóa Hội Thảo để tiếp xúc cá nhân,
siết chặt tình thân hoặc kết bạn mới, chia sẻ và
học
hỏi lẫn nhau nhiều kinh nghiệm sống quý báu
trong công tác tông đồ và khả năng lãnh đạo, và
đặc biệt làm sâu sắc thêm tiến trình hoán cải liên
tục của mình qua những cuộc gặp gỡ Thiên
Chúa, gặp gỡ chính mình và gặp gỡ những người
khác. Tương tự như Khóa Cursillo Ba N gày
Cuối Tuần, Khóa Cursillo de Cursillos phải là
một kinh nghiệm sống cho tất cả thành phần lãnh
đạo.

Khóa Cursillo de Cursillos thật ra không xa lạ gì
đối với thành phần lãnh đạo trong cộng đồng
Cursillo nói tiếng Tây Ban N ha, nhưng chưa
quen thuộc đối với cộng đồng Cursillo nói tiếng
Anh. Khóa này đã được giới thiệu bằng tiếng
Tây Ban N ha năm 1966, nhưng rất tiếc đã không
được chuyển ngữ tiếng Anh lúc bấy giờ.

Một vài anh chị lãnh đạo PT Cursillo tại Hoa Kỳ
và Canada đã có cơ h ội tham dự Khóa Cursillo
de Cursillos năm 2007 được tổ chức lần đầu tiên
bằng Anh ngữ, tại Mallorca, Tây Ban N ha. Sau

đó, vào tháng 7 năm 2008, một Khóa khác do
VPĐH/ Toàn Quốc PT Cursillo tại Canada bảo
trợ
và tổ chức tại Waterloo, Canada, với một nhóm
trợ tá đã sống kinh nghiệm Khóa Cursillo de
Cursillos trước đó tại Mallorca. Vào cuối tháng
10, và đầu tháng 12 năm 2009, hai Khóa khác
cũng bằng Anh ngữ đã được lần lượt tổ chức tại
Miami, FL, và Forth Worth, TX. Tất cả những
Khóa đầu tiên bằng Anh ngữ này đã tạo hứng
khởi cho những anh chị Cursillistas tham dự nên
đã khiến họ hồ hởi quảng bá Khóa Cursillo de
Cursillos ngay tại cộng đồng Cursillo của họ.
Trong Lời Giới Thiệu quyển sách “Cấu Trúc Các
Tư Tưởng”, người ta tìm thấy lời trích dẫn sau
đây: “Ông Dostoevski nói rằng những kẻ thù độc
hại nhứt của một phong trào là những kẻ trở
thành người ủng hộ và quảng bá mà không hiểu
biết gì về phong trào này cả.” Hơn nữa, trong
quyển sách “N hững N gười Môn Đệ Chúa Sai
Đi”, khi nhấn mạnh nhu cầu cấp bách của các
thành phần lãnh đạo Cursillo phải học hỏi về
Phong Trào, LM Frank S. Salmani đã nhắc nhở
chúng ta trong Thư thứ N hứt của Thánh Phaolô
gửi ông Timôthê, rằng một trong các điều kiện
để làm người lãnh đạo cho Chúa Kitô là chúng ta
phải tiếp tục học hỏi về đức tin của chúng ta.
Cha Salmani cảnh báo chúng ta điều này, “Một
người lãnh đạo không nên thốt lên câu này ‘Tôi
không cần nghe cái thứ này nữa!’ Một người
lãnh đạo phải luôn luôn tìm cách học hỏi nhiều
hơn
nữa và đào sâu hơn nữa vào mầu nhiệm Chúa
Kitô. Vả lại, nếu chúng ta tin rằng Cursillo là
phương pháp tốt nhất để đem đạo Chúa Kitô vào
thế gian, thì chúng ta phải am hiểu phương
pháp của nó nhiều chừng nào tốt chừng ấy, Hiểu
biết “ít ít” là điều nguy hiểm. Cái chúng ta cần
là đào luyện liên lỉ (Chương 10, trang 96 & 97).

Khóa Hội Thảo Cursillo de Cursillos giúp các
thành phần lãnh đạo Cursillo tìm tòi học hỏi sâu
sắc các phương diện tâm linh và yếu tố kỹ thuật
của Phong Trào chúng ta dưới ánh sáng đặc
sủng Chúa Thánh Linh ban cho những vị sáng
lập. Có tất cả 15 Rollos và 5 bài N guyện Gẫm



được trình bày hay chia sẻ trong Khóa Hội Thảo
này. Khóa khởi sự chiều thứ N ăm và kết thúc
vào chiều Chúa nhật, nhưng khác với Khóa
Cursillo 3 Ngày. Khóa này không căng thẳng và
nhẹ
nhàng hơn vì có nhiều thời giờ rỗi rảnh để nghỉ
ngơi, suy niệm, tiếp xúc cá nhân, gặp gỡ linh
hướng, và cá nhân có thể viếng Thánh Thể. Mọi
tham dự viên cảm thấy thoải mái vì được nghỉ
ngơi nhiều và vui hưởng tình bạn hữu trong suốt
ba ngày.

Các đề tài của 15 Rollos được trích từ quyển
sách Cursillo có tựa đề “Cấu Trúc Các Tư
Tưởng”
(Cột Sống của PT Cursillo) với các tác giả
Eduardo Bonnín, Francisco Forteza, và Bernardo
Vadell. Đây là ấn bản Anh ngữ đã được duyệt lại
và thêm nhiều phần chú giải, in lần thứ tư năm
2007. Các Rollos do giáo dân chia sẻ theo thứ tự
sau đây: (1) Rollo Khai Khóa của Khóa
Trưởng, (2) Tâm Thức của PT Cursillo, (3) Bản
Chất và Mục Đích của Phong Trào, (4) Phương
Pháp và Sách Lược Cursillo, (5) Sống và Chia Sẻ
N hững Điều Căn Bản Để Trở N ên Kitô Hữu
Đích Thực, (6) N hững N guy Hiểm và Trệch
Hướng trong PT Cursillo, (7) PT Cursillo trong
Chương Trình Mục Vụ của Giáo Hội, (8) Tiền
Cursillo, (9) Khóa Cursillo Ba N gày Cuối Tuần,
(10) Hội N hóm, (11) Ultreya, (12) Trường Lãnh
Đạo, (13) Văn Phòng Điều Hành, (14) Linh
Mục trong PT Cursillo, và (15) Bổn Phận của N
gười Giáo Dân Lãnh Đạo.

Năm bài nguyện gẫm do Vị Linh Hướng Khóa
trình bày: (1) Tôi Là Ai? Tôi Có Biết ChínhTôi
Không? Tại Sao Tôi Đến Đây?, (2) Chúa Kitô Là
Ai? Tôi Có Biết Chúa Không? Chúa Có Còn
Tin Tưởng Tôi Không?, (3) Trong Khuynh
Hướng N ào Chúa N hìn Tôi Bây Giờ?, (4) Chúa
Kitô Lãnh Đạo, (5) Từ N ay Chúa Kitô Muốn
Tôi Ra Sao?, Vị Linh Hướng cũng lãnh phần
chia sẻ Rollo # 14 ở trên. Khóa Hội Thảo kết
thúc bằng Thánh Lễ Misa và N ghi Thức
Clausura.

Chương Trình và Thời Khóa Biểu của Khóa có
tính cách linh động và có thể sửa lại cho thích
hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của các tham dự
viên.

Nhóm trợ tá phục vụ Khóa gồm có một Khóa
Trưởng, một Linh Hướng và các Rollistas, tất cả
sắp xếp với nhau trong nhiệm vụ chia sẻ các
Rollos của giáo dân. Mỗi Rollista, kể cả Khóa
Trưởng đều được cắt cử mỗi người thay phiên
nhau ngồi bàn ‘decuria’ gồm từ 6 đến 8 thành
viên. N hóm trợ tá phụ trách Nm thực không
thuộc thành phần tham dự Khóa Hội Thảo.

Trong quyển “Cấu Trúc Các Tư Tưởng”, các tác
giả viết như thế này, “N hững gì được trình bày
trong sách này không chỉ nhằm đặt lại chủ đề
hoặc làm cho nó bị siết chặt hơn, nhưng đúng ra
là
muốn đơn giản hóa những gì đã được thực hiện
và tháo gở các gút mà lịch sử đã tìm cách thắt
chặt PT Cursillo® lại.” (Lời Mở Đầu).

Hiển nhiên, Khóa Cursillo de Cursillos là một cơ
hội rất thích hợp cho các thành phần lãnh đạo
Cursillo học hỏi thêm về Phong Trào Cursillo
của chúng ta như đã khẳng định trước đây. Lợi
ích
thiết thực nhứt mà những tham dự viên Khóa
Cursillo de Cursillos có thể nhận lãnh được là
chính những cảm nghiệm sống cá nhân mà các
Rollistas chia sẻ trong những Rollos của họ và
các tham dự viên khác đóng góp trong phần thảo
luận. N hững chứng từ sống động này rất độc
đáo và hữu ích. N hững người tham dự sẽ học
hỏi những cách thức khả quan nhứt để kiên trì
trong tiến trình hoán cải của mình, đó là điều tối
cần thiết đối với họ để thực thi tốt đẹp những
trách vụ hành chánh và tông đồ của họ trong tư
cách lãnh đạo. Họ học cho biết làm thế nào và tại
sao phải giúp các tân Cursillistas hình thành và
duy trì các N hóm Thân Hữu, làm thế nào và lý
do tại sao điều hành một Trường Lãnh Đạo một
cách hữu hiệu, làm thế nào và tại sao tổ chức
một buổi Ultreya vui nhộn và có kết quả, lý do
tại sao và làm thế nào làm việc hài hòa và thân



thiện với anh chị khác trong VPĐH, làm cách
nào và lý do tại sao phải tiếp xúc cá nhân trong
Khóa Cursillo Ba N gày, làm thế nào và tại sao
thực hiện một giai đoạn Tiền Cursillo, một Khóa
Cursillo, và một giai đoạn Hậu Cursillo trung
thực và đúng đắn, làm cách nào và tại sao phải
xây
dựng mối liên hệ thân tình với các vị Linh
Hướng, và nhiều điều “thế nào” và “tại sao” hữu
ích
khác nữa.

Là những thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo,
chúng ta phải giữ cho Phong Trào đơn giản và
chính chúng ta phải là những người phục vụ
khiêm tốn và âm thầm. Ông Eduardo Bonnín vẫn
nhắc nhở chúng ta rằng PT Cursillo phải đơn sơ
như Kinh Lạy Cha của chúng ta. Có thể thực
hiện một sự so sánh rất có ý nghĩa giữa PT
Cursillo và Hạt Cải trong N gụ N gôn của Chúa
Giêsu, như LM Gabriel minh họa trong bài suy
niệm sau đây của ngài, “Không có gì trong lúc
khởi đầu nhỏ bé hoặc khiêm nhường hơn
“Vương Quốc Thiên Đình”, đó là Giáo H ội:

Chúa Giêsu là Đầu và là Đấng Sáng Lập của
Giáo Hội, đã được sinh ra trong một chuồng súc
vật; ngài lao động trong xưởng thợ mộc hầu như
suốt ba mươi năm, và trong vòng chỉ có ba năm
N gài bày tỏ sứ vụ của ngài cho dân nghèo, giảng
dạy một học thuyết đơn sơ đến nỗi tất cả mọi
người, thậm chí những kẻ thất học cũng thấu
hiểu. Khi Chúa Giêsu rời khỏi thế gian, Giáo Hội
đã được thiết lập do một nhóm mười hai thanh
niên tầm thường, tụ tập chung quanh một phụ nữ
khiêm tốn, bà Maria; nhưng hạt nhân đầu tiên
này có một sức sống vô cùng mãnh liệt đến độ
chỉ trong vòng vài năm đã lan tràn trong tất cả
mọi nước thuộc Đế Quốc La- Mã (Roma). Từ
một hạt giống nhỏ xíu, được gieo trồng trong tâm
hồn của Đức Mẹ Đồng Trinh và của những
chàng trai làm nghề chài lưới đánh cá nghèo hèn,
Giáo Hội tuần tự qua nhiều thế kỷ đã trở thành
một cây cổ thụ, xòe bóng mát che nắng cho tất cả
mọi miền của vũ trụ, với các sắc dân của mọi
loại ngôn ngữ và dân tộc núp bóng Giáo Hội “
(Magnificat, 27-10-2009).

Ultreya! Hò-dô-ta!



HẬU CURSILLO
Source: National Cursillo Center Mailing – February 2010

Những gì được thực hiện phù hợp với mục đích
và phương pháp Cursillo đều lấy Hậu Cursillo
làm mục tiêu cuối cùng. Tiền Cursillo và Khóa
Học chỉ là những bước đầu tiến tới Hậu Cursillo.
Giống như mọi thứ trong cuộc sống, việc này
cũng phải trải qua một tiến trình.

Tiền Cursillo – con người tìm kiếm Chúa
Kitô

Khóa Cursillo 3 Ngày – con người gặp
Chúa Kitô

Hậu Cursillo – con người theo Chúa
Kitô; quanh năm sống những điều căn bản để trở
nên Kitô hữu đích thực.

Mục Đích PT Cursillo
Cursillo theo đuổi một mục đích hai mặt: mục
đích tức thời và mục đích tối hậu:

Mục đích tức thời:
Đặt nền tảng để người ta sống những điều

căn bản hầu trở nên Kitô hữu đích thực – tình
yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, được cảm
nghiệm qua ba cuộc gặp gỡ thiết yếu: gặp gỡ
chính mình, gặp gỡ Chúa Kitô và gặp gỡ tha
nhân.

Mục đích tối hậu:
Đặt Kitô giáo làm “cột sống” (hay nền

tảng) trong xã hội, với những người sống những
điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, phát
huy tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, sống đời
sống thường ngày trong khi đó vẫn tiếp tục củng
cố ba cuộc hội ngộ nói trên.

Mục Đích của Hậu Cursillo
Nói chung, mục đích tức thời của Khóa Cursillo
sẽ đạt được nhờ Tiền Cursillo và Khóa Cursillo 3
Ngày. Mục đích tối hậu khởi sự từ mục đích tức
thời này, và dự tính sẽ đạt được trong giai đoạn
Hậu Cursillo.

Mục đích căn bản của Hậu Cursillo là canh tân,
gia tăng tốc độ và tiếp tục tiến trình hoán cải của
mỗi cá nhân, và nhờ đó có thể liên tục biến đổi
các môi trường mà những cá nhân đó chịu trách
nhiệm, đặc biệt là môi trường gia đình, hàng
xóm, sở làm, hội đoàn và những hoàn cảnh thế
tục khác. Bởi vì các môi trường này chỉ được
biến đổi từ bên trong, cho nên chúng ta phải
hướng dẫn các tân Cursillistas nhắm đến các môi
trường thích hợp của chính họ. Không cần thiết
phải tìm một công tác tông đồ mới hoặc môi
trường mới cho họ khi họ rời Khóa Học.

Hậu Cursillo không hề có mục đích biến PT
Cursillo thành một đoàn thể hay một tổ chức cho
những người đã trải qua một Khóa Học Cuối
Tuần. Cũng không có nhiệm vụ cung cấp nhân
sự cho mọi thứ công việc của nhà thờ hay các dự
án nhân sinh, cho dù những việc này có tốt đẹp
cách mấy! Mục đích chính của Hậu Cursillo là
cung cấp phương tiện cho mỗi cá nhân, giúp họ
kiên trì cố gắng sống cuộc đời Kitô hữu đích
thực, làm men muối ngay tại nơi chốn duy nhứt
mà Chúa đã đặt để họ; trong các môi trường của
họ.

Hậu Cursillo cũng không có mục đích cho người
ta tham gia các Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreyas
để chứng minh họ là Cursillistas; càng không
phải quy tụ người ta lại để họ có thể xét mình
xem họ đã thực hiện một số công việc hay cam
kết gì. Mục đích của Hậu Cursillo là giúp đỡ các
Cursillistas nhận ra ơn gọi giáo dân của mình là
Giáo Hội một cách tự nhiên, đó là bản chất thế
tục của giáo dân. Hơn nữa, Các Cursillistas nên
sống ơn gọi giáo dân của mình trong các cơ cấu
trần thế nơi họ đang sống.

Những Phương Tiện Giúp Kiên Trì Trong
Hậu Cursillo
Ngay từ đầu, PT Cursillo lãnh nhận trách nhiệm
cung ứng một cộng đồng cho những ai đã trải



qua Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần. Ngay
trong cộng đồng này họ sẽ có người cùng đồng
hành với mình, được nâng đỡ, và được khuyến
khích tăng trưởng và chia sẻ đời sống Kitô hữu
chung với nhau. Có hai phương tiện căn bản giúp
tăng trưởng và kiên trì trong đời sống Kitô hữu
trrong giai đoạn Hậu Cursillo: đó là Hội Nhóm,
cho cá nhân, và Ultreya, cho cộng đồng. Mặc
dầu cả hai đều là cấu trúc của cộng đồng, nhưng
Hội Nhóm chủ yếu giúp ích cho cá nhân, và
Ultreya nhằm lợi ích của cộng đồng. Vì một
phương tiện không thể thực hiện được nếu thiếu
cái kia, cho nên cả hai đều cần thiết về mặt
phương pháp. Cả hai đều quan trọng cho việc
theo đuổi hướng đi của trọn đời sống chúng ta
trong ánh sáng Phúc Âm và cơ hội chia sẻ đời
sống với các tông đồ khác. Một Kitô hữu biệt lập
là một Kitô Hữu tê liệt. Một nhóm cũng thế nếu
không liên kết với các nhóm khác.

Hậu Cursillo, qua Nhóm Thân Hữu và Ultreya,
cống hiến một cộng đồng thiêng liêng gồm
những người cùng ao ước có một thái độ hoán
cải không ngừng, và sống theo thái độ ấy. Các
Kitô hữu làm việc truyền giáo chỉ vì họ là Kitô
hữu. Đây là chương trình duy nhứt Thiên Chúa
thực hiện cho chúng ta. Đây không phải là vấn
đề “làm” những việc đạo đức, hay làm việc tông
đồ nơi này, nơi kia khi có thì giờ, hoặc khi chúng
ta không có gì để làm. Cuộc đời Kitô hữu là một
“việc tông đồ” và như vậy mọi hoạt động của họ
phải là việc tông đồ.

Trường Lãnh Đạo là Cột Sống của Ultreya
“Trường Lãnh Đạo là cột sống của Ultreya tương
tự như Toán Trợ Tá đối với Khóa Cursillo.”
Nếu Trường LĐ hữu hiệu, thì qua các thành viên
của Trường, các buổi Ultreyas cũng sẽ hữu hiệu.
Không thể có các Hội Nhóm Nhỏ, các buổi
Ultreyas và Trường LĐ chính thống, nếu thiếu
vắng các thành phần lãnh đạo là những người đã
thấu hiểu mục đích và phương pháp của PT
Cursillo, và cũng là những người dấn thân vào
Phong trào, xem đó là ơn gọi Kitô hữu của họ.

Thành Phần Lãnh Đạo/Toán Trợ Tá Khóa Học

Nếu việc duy trì các tông đồ là nhiệm vụ của
chúng ta trong tư cách là một phong trào, thì ta
có thể mạnh dạn lý luận rằng các thành phần
lãnh đạo và những kẻ có trách nhiệm đối với PT
phải dành nhiều công sức cho giai đoạn Hậu
Cursillo hơn bất kỳ giai đoạn nào khác của PT,
kể cả Khóa 3 Ngày.

Mục tiêu gần của thành phần lãnh đạo trong Hậu
Cursillo là khích lệ và giúp đỡ các tân
Cursillistas tìm một nhóm bạn hữu cũng là
Cursillistas để họ có thể gặp gỡ và chia sẻ Ngày
Thứ Tư của mình. Rất tiếc, nhiều thành phần
lãnh đạo làm trợ tá Khóa Học không nhìn thấy
điểm này là thiết yếu hoặc không cho đó là một
phần quyết tâm của họ; đối với họ, một khi Khóa
Học chấm dứt, mọi trách nhiệm của họ đối với
các tân Cursillistas cũng chấm dứt luôn. Thậm
chí thành phần còn lại của Trường Lãnh Đạo
cũng có ý nghĩ tương tự. Có lẽ, trong nhiều dịp
khác, thay vì là những người hướng dẫn kẻ khác,
ta trở thành một trở ngại. Người tân Cursillista,
lúc ấy vẫn còn “ở trên mây” ngay sau Khóa
Cursillo, có thể đổ nhào khi nghe một trong
những người “mang danh” lãnh đạo nói với họ,
“Không cần phải thêu dệt ..., xong cả rồi; bây giờ
bạn cần trở về với thực tại ....” và người tân
Cursillista nhận ra rằng Khóa Cusillo chỉ là một
lối khoe khoang, một sự đánh lừa.

Chúa Giêsu, sau khi ở nhà Gia-Kêu, đã không
dập tắt lòng nhiệt tình của Gia-Kêu, trái lại Ngài
khuyến khích anh ta nhiều hơn, “Hôm nay, ơn
cứu độ đã đ ến căn nhà này...” (Luca 18:9).
Chúng ta phải là những thành phần lãnh đạo
trong cả ba giai đoạn của Phương Pháp Cursillo
để giúp đỡ những kẻ khác duy trì Chúa Kitô
trong tâm hồn họ.

Sự Khích Động hay Dậy Men Tinh Thần Kitô
giáo trong các Môi Trường
PT Cursillo, làm theo tâm ý của Giáo Hội, luôn
luôn nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân là yếu tố
chính trong tiến trình dậy men. Mặc dầu chúng ta
là những người cố công hoạt động cho cộng
đồng và việc truyền giáo, nhưng luôn luôn chính



các cá nhân sẽ là những người thực hiện công
việc này, đặc biệt những cá nhân đang tích cực
hoạt động và đang lãnh đạo kẻ khác.

Giáo Hội lúc nào cũng là men trong thế giới này;
đó là sứ vụ của Giáo Hội và là lý do của sự hiện
diện các phép bí tích trong thế giới ấy. Là giáo
dân, chúng ta phải thông phần và chia sẻ trách
nhiệm trong sứ vụ và sự hiện diện này.

“Ngày nay, người tín hữu giáo dân nhờ tham gia
vào chức vụ rao giảng của Chúa Kitô, nên được
dấn thân đầy đủ vào công việc này của Giáo
Hội. Đặc biệt, họ có trách nhiệm phải chứng tỏ
chỉ có Đức Tin Kitô Giáo mới có câu trả lời
hoàn toàn hợp lý cho các vấn nạn và niềm hy
vọng mà chính đời sống đặt ra cho mỗi người và
xã hội. Điều này có thể thực hiện được nếu
người tín hữu giáo dân biết làm thế nào thắng
vượt trong chính mình tình trạng chia rẽ giữa
Phúc Âm với đời sống, và một lần nữa trong các
sinh hoạt hằng ngày trong gia đình, sở làm và xã
hội, họ có thể chọn một phương pháp hội nhập
vào đời sống mà chỉ có nguồn cảm hứng và sức
mạnh của Phúc Âm mới có thể thực hiện được
một cách trọn vẹn” (Người Tín Hữu Giáo Dân –
Christifideles Laici, #34). “Công việc truyền
giáo không phải là việc của một cá nhân hay một
hành động đơn độc; đây là công việc của cả Hội
Thánh” (EN. #60).

“Trên hết, Tin Mừng phải được loan truyền bằng
chứng nhân. Hãy lấy thí dụ một Kitô hữu hay
một nhóm Kitô hữu, đang sống trong chính cộng
đồng của họ, chứng tỏ họ có khả năng thấu hiểu
và chấp nhận, chia sẻ đời sống và vận mệnh với
những người khác, tỏ tình liên đới với nỗ lực của
mọi người cho bất kỳ điều gì cao quý và tốt lành.
Ngoài ra, chúng ta hãy tin rằng họ tỏa ra đức tin
của họ vào những giá trị vượt lên trên những giá
trị hiện thời một cách đơn sơ và thản nhiên hoàn
toàn, và họ tỏ lòng tin tưởng vào những gì họ
không thấy và không ai dám tưởng tượng nỗi.
Qua chứng từ không bằng lời nói này, các Kitô
hữu ấy khơi dậy lên nhiều nghi vấn không cưỡng
lại được trong lòng những kẻ được trông thấy

các Kitô hữu ấy sống như thế nào: Tại sao họ
như thế nhỉ? Tại sao họ sống cách này? Cái gì
hay người nào truyền cảm hứng hay thôi thúc
họ? Tại sao họ lọt vào trí chúng ta? Một chứng
nhân như thế đã là một sự loan truyền Tin Mừng
một cách âm thầm và là một cách rất hữu hiệu
và có tác động mạnh. Đây là một hành vi truyền
giáo ban đầu của chúng ta” (EN, #21).

Truyền giáo là một tiến trình dẫn đến việc dậy
men, nhưng không vì thế mà nó giới hạn sự liên
hệ riêng tư giữa con người với nhau, nhưng phải
tiến hành trong những chiều kích rộng lớn hơn
của đời sống và trong các hoàn cảnh cùng môi
trường mà trong đó những người ấy sinh sống và
làm việc.
Nhắc đến những nhu cầu của nhân loại, các sáng
lập viên có thể nói một cách rõ ràng rằng, “Để
được hữu hiệu, mỗi giải pháp tông đồ đều phải
xét đến đời sống con người cần phải thanh tẩy
một lần nữa ... chính vì thế, chúng ta không
những cần một giải pháp từng phần và có tính
chất chủ nghĩa cá nhân, nhưng cũng c ần một sự
biến đổi của các môi trường bao gồm mọi người
và mọi sự. Toàn thế giới phải được hồi phục từ
nền tảng của nó. Phải được cải đổi từ trạng thái
man rợ thành nhân bản và tiến tới siêu phàm”
(The How and the Why).

Cursillo là một phong trào hoạt động nhằm xây
dựng Giáo Hội trong thế giới ngày nay, nhờ sự
hiện diện của đội ngũ giáo dân truyền giáo ngay
trong các môi trường của mình. PT Cursillo được
hình thành dựa vào nguyên tắc đặt nền tảng trên
Kitô giáo mà sự thánh thiện từ đời sống của con
người đạo đức và cộng đồng Kitô hữu tràn ra
trên những người và những trạng huống được
tiếp xúc. Như thế sự đột phá chính của PT
Cursillo là nhắm hình thành những nhóm giáo
dân nóng lòng muốn nên thánh và muốn làm
tông đồ hầu tiến trình này có thể khởi sự và bấy
giờ việc Truyền giáo sẽ được tiến hành giống
như men làm dậy bột.

Trong khi chúng ta là một Phong Trào đã hỗ trợ
rất nhiều cho công việc hoán cải cá nhân, nếu



đem so sánh thì kết quả của những sự hoán cải
này chưa đạt được ngang với mức độ về mặt dậy
men các cơ cấu xã hội. Trách nhiệm một phần là
do loại chứng từ của những người trong PT dành
cho những kẻ mới được hoán cải. Nếu loại chứng
từ được duy trì ở mức độ hoán cải cá nhân mà
không có chứng từ về sự hiệu quả của cộng đồng
Kitô hữu, thì như vậy đang có thiếu sót gì đây. “
Người vừa được phúc âm hóa rồi ra đi phúc âm
hoá kẻ khác. Ở đây sự thật được trắc nghiệm,
tiêu chuẩn truyền giáo: thật khó mà hình dung
một người lãnh nhận Lời Chúa và hiến mình cho
Nước Trời mà không trở nên một chứng nhân
cho Lời Chúa và lần lượt loan truyền Lời Chúa”
(EN, # 24).

Hàng triệu người, không thể kể hết, có thể xác
nhận sự hữu hiệu của kinh nghiệm của họ về

Khóa Cursillo hầu chứng minh sự hiện diện của
PT là một sức mạnh tạo sự biến đổi. Nhưng vẫn
còn cần cái gì khác hơn thế nữa kia. Như đã nói
trước đây, sự hoán cải phải được tiếp diễn không
ngừng, và phải là một tiến trình liên tục nếu đó là
một sức mạnh dậy men.

Chúng ta cần nhắc nhớ chính mình rằng, tuy
phương pháp kiên trì của Cursillo, đó là Hội
Nhóm và Ultreya, là thiết yếu cho PT Cursillo,
nhưng tự chúng không là cùng đích. Hai phương
pháp này phải được các Cursillistas sử dụng như
là phương tiện giúp họ nên thánh và trở thành
những người truyền giáo trong thế giới ngày nay.
Hội Nhóm và Ultreya là tiến trình đào luyện và
kiên trì để người Cursillistas sử dụng trong khi
làm dậy men các môi trường của họ.



KHÁM PHÁ CHÍNH MÌNH, KHÁM PHÁ CHÚAKITÔ VÀ THA NHÂN
Source: National Cursillo Center Mailing – February 2011

Giới Thiệu
Khi hướng cả cuộc đời cho Chúa, chúng ta thiết lập mối liên hệ mật thiết với Chúa, một tình bạn
riêng tư và cởi mở. Sống cuộc đời Kitô hữu là chu toàn mọi tiêu chuNn của lý tưởng chân thật, đó
là sống đời sống ân sủng. N hờ lòng Sùng Đạo, tâm hồn chúng ta tràn trề cuộc sống của Chúa
Kitô trong con người chúng ta. N hờ Học Đạo, cả cuộc sống nói chuyện với trí tuệ của chúng ta,
đó là quà tặng của Thiên Chúa . Và chúng ta chia sẻ cuộc sống chúng ta với kẻ khác khi chúng ta
bắt ý chí chúng ta Hành Động (tức Hành Đạo trong Cursillo).

Các Khóa Cursillo về Kitô Giáo (tức PT Cursillo) trình bày cho chúng ta một khái niệm về Học
Đạo khác với những gì chúng ta thường quen thuộc. Đối với đa số, khi họ nghe nói “Học Đạo”,
lập tức họ nghĩ ngay đến phương diện giáo khoa của từ ngữ này. PT Cursillo trình bày khái niệm
“Học Đạo” trong một chiều kích mới. Cursillo định nghĩa Học Đạo là một cuộc tìm kiếm liên tục
ý nghĩa của chính cuộc sống, đây là vấn nạn căn bản nhứt của nhân loại.

Chúng ta được mời gọi trở nên hoàn hảo, nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Học Đạo là một phần
quan trọng của tiến trình phát triển chính con người chúng ta và hiểu rõ một con người phàm là
gì và cuộc sống chúng ta là gì. Mọi người đều học hỏi. N hững gì họ học hỏi được quy định bởi lý
tưởng của họ. Học hỏi là một đức tính tự nhiên của con người, và chúng ta nên học hỏi để sống
hữu hiệu và hữu ích.

Do đó:
- Một nhân viên hãng xưởng học hỏi, nghiên cứu điều kiện làm việc, tranh luận về nghiệp
đoàn và lương bổng.

- Một người mê thể thao thường thường ghi nhớ những thống kê và thành tích của thể tháo
gia mình ngưỡng mộ.

- Một người mẹ quan tâm lo lắng đến nhu cầu, ước muốn của con cái và cách cư xử của
chúng.

- Một Cursillista học hỏi, nghiên cứu con người bị chi phối bởi môi trường, hoàn cảnh của
mình, v.v…

Bất cứ khi nào một người quyết định làm một việc gì một cách tốt đẹp hơn thì việc học hỏi
nghiên cứu là một phần gắn liền với nỗ lực ấy.

Việc học hỏi có thể, qua nhiều thông tin phong phú hơn, giúp chúng ta được đào luyện khả quan
hơn, tức là đào luyện thành một Kitô hữu đích thực, giúp cải đổi tâm thức chúng ta hầu có thể
thích nghi đời sống chúng ta với chương trình của Chúa, và thay đổi mọi sự chung quanh ta,
trong khi vẫn cổ võ mọi sự với tinh thần Kitô Giáo.



Học Đạo kêu gọi con người mở lòng mình:
- cho Chúa, để biết lúc nào Chúa nói và Chúa nói gì với chúng ta;
- cho chính chúng ta, để hiểu rõ chúng ta hơn và mang lại một sự canh tân nội tâm;
- cho tha nhân, để biết rõ và yêu mến anh chị em chúng ta là hình ảnh giống Chúa Kitô.

Học Đạo không phải chỉ có đọc sách hoặc đến trường mà thôi. Sách vở là những điều diễn tả của
các tác giả về những gì họ quan sát và học hỏi. Cuộc đời là một khí cụ giảng huấn tuyệt vời mà
tất cả chúng ta đều có; đó là quyển sách mà trong đó sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Đấng Tạo
Hóa sự sống, đã để lại dấu ấn của Chúa cho chúng ta học hỏi.

Nếu chúng ta tuyên bố Thiên Chúa là lý tưởng chúng ta, thì con đường, sự thật và cuộc đời của
Chúa phải là đề tài cho chúng ta học hỏi. N gay cả một vài người có thể trải qua cuộc sống không
có hoặc ít tha thiết với những việc của Chúa, nhưng Chúa vẫn mời gọi chúng ta đồng hành với

Chúa và cho chúng ta nhìn thấy tiềm năng của chúng ta.
Chúa kêu gọi chúng ta nắm lấy lý tưởng hoàn hảo, không có kết thúc, nhưng trong tầm tay, bởi
vì Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn
thiện” (Mathêu 5:48). Sự liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa phải là yếu tố quyết định trong
cuộc đời chúng ta, và vì thế mọi người được mời gọi đào sâu sự hiểu biết về Thiên Chúa và mọi
người phải học hỏi tùy theo tiềm năng và khả năng Chúa ban; để trở nên hoàn thiện như Thiên
Chúa Cha kêu gọi chúng ta “…và (anh chị em) phải mặc lấy con người mới, là con người đã
được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Êphêxô
4:24).

Học Đạo là bắt tâm trí chúng ta phục vụ sự thật hay sử dụng tâm trí chúng ta học hỏi chân lý (sự
thật). Về bản chất, đó là một tiến trình Học Đạo để biết yêu thương và đáp trả trong đức tin để
đạt tiềm năng của chúng ta là những con người, hoàn toàn phàm tục và hoàn toàn giống Chúa
Kitô. Chỉ khi nào chu toàn tiềm năng của chúng ta thì chúng ta mới có thể khởi sự hiểu biết tình
Chúa yêu thương chúng ta, và bắt đầu sống trong tình yêu ấy.

Nhu Cầu Học Đạo
Để trở nên con người mà chúng ta được mời gọi quả là một nỗ lực kéo dài suốt đời. Mặc dù đa
số trong cuộc sống không đạt được tiềm năng của họ, nhưng có một số đạt được. Chúng ta gọi
những người này là thánh. Mỗi người chúng ta được mời gọi sống thánh thiện. Chúa Kitô đòi hỏi
thời giờ và nghị lực của chúng ta không phải chỉ là những gì khác mà chúng ta buộc phải làm
thêm, nhưng nỗ lực này phải đương nhiên gắn liền với đời sống chúng ta.

Bản chất nội tại của trí tuệ chúng ta khiến chúng ta phải học hỏi nghiên cứu. Trí tuệ của chúng ta
phải được luyện tập để trở nên thành thạo. Sự tiến bộ của loài người tùy thuộc vào việc học hỏi.
Thiên Chúa cho nhân loại dự phần vào tiến trình sáng tạo. Vì thế, Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta
phải triển khai tiềm năng tự nhiên của chúng ta (Mathêu 25:14-30 *Dụ ngôn Nén Bạc). Như thế,
chính các ơn gọi của chúng ta trong cuộc đời đòi buộc chúng ta học hỏi và trao dồi kiến thức.

Tất cả chúng ta đều có tài năng có thể được phát triển. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để chia sẻ
cuộc đời của N gười với chúng ta, nhưng chúng ta phải cố công đạt cho được mục tiêu này.
Chúng ta không thể phí thời giờ lông bông lang bang không làm gì cả. N ếu không hành động,



chúng ta cũng sẽ giống như người đầy tớ đã chôn giấu những nén bạc của mình để khỏi bị lạc
mất. Tuy nhiên, chúng ta có một sự lựa chọn, và chúng ta có thể chọn lựa đúng đắn nhờ trí khôn,
sự tự do và thiện ý Chúa ban.

Ơn gọi Kitô hữu của chúng ta cho chúng ta thêm một ràng buộc để học đạo. Do kết quả của bí
tích Rữa Tội trong Chúa Kitô, chúng ta trực diện với một thách đố to tát nhứt của chúng ta.
Chúng ta phải tìm kiếm và khám phá Thiên Chúa là ai và chúng ta là ai. Ngay cả Chúa Giêsu, về
phần của Chúa, “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên
Chúa và người ta” (Luca 2:52). Về phần chúng ta, Chúa Giêsu tuyên bố: “Mà sự sống đời đời đó
là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là
Giêsu Kitô” (Gioan 17:3).

Vì thiếu học đạo cho nên người ta có thể bị Thiên Chúa khước từ (cf. Gioan 16:3). Đối với chúng
ta, việc thăng tiến trong sự hiểu biết Thiên Chúa đòi buộc chúng ta phải đi tìm (cf. Mathêu
11:27). Chúa Kitô đoan chắc rằng việc chúng ta tìm kiếm sẽ có hiệu quả và ích lợi, bởi vì Chúa
Giêsu đã xin Đức Chúa Cha mặc khải chân lý cho các môn đệ của Chúa. Nhưng chân lý không
bao giờ được mặc khải cho chúng ta nếu chúng ta không mở lòng đón nhận (cf. Gioan 17:7, 26)
và một khi chúng ta lãnh nhận, chân lý sẽ giải thoát chúng ta (Gioan 8:32) – chúng ta được tự do
trở nên con người mà chính Chúa đã tạo dựng nên.

Vì thế, sống trong ơn sủng đòi hỏi chúng ta phải gia tăng sự hiểu biết về Chúa và về chính chúng
ta. Ơn sủng là tình bạn với Thiên Chúa. Làm bạn với một người nào mà không biết người đó thì
không thể được. N ếu chúng ta muốn làm bạn với Chúa, chúng ta phải nỗ lực thật nhiều để hiểu
biết Chúa, tương tự như chúng ta muốn tìm hiểu những gì chúng ta yêu thích trong thế giới này.
Chúng ta không thể hài lòng với sự hiểu biết về Chúa một cách non nớt, kém cỏi thời thơ ấu.
Chúng ta phải tiến bộ nhiều trong sự hiểu biết về Chúa và về chính chúng ta nếu chúng ta phải
sống trong tình bạn với Thiên Chúa. Sự hiểu biết nâng đỡ tình bạn phải là thói quen của đời
sống, và không phải chỉ là những sự kiện hoặc những điều chúng ta kể lại và có thể thỉnh thoảng
đọc lên trong giờ kinh nguyện. Việc chúng ta hiểu biết Chúa và loài thụ tạo của N gười phải do sự
kiện chúng ta kết hiệp với Chúa. Vì thế, dành thời giờ ở với Chúa và lắng nghe Chúa, đó chính là
ý nghĩa của sự cầu nguyện, là điều thiết yếu giúp nâng đỡ tình bạn ấy.

Loại hiểu biết này không thể có được một sớm một chiều, cũng không thể học được trong sách
vở hay ở trường học. Sự hiểu biết và tình bạn này phát triển từ việc chúng ta sống kết hiệp với
Thiên Chúa Cha trong Chúa Kitô. Đây là một phần của tiến trình hoán cải liên tục xảy ra đúng
lúc. Là một phần của việc hoán cải hằng ngày mà chúng ta phải trải qua. Là một yếu tố của việc
trở nên Kitô hữu đích thực, một yếu tố của việc nên thánh, một yếu tố của việc trở thành con
người.

Học Đạo cần thiết cho việc chúng ta tìm kiếm giải đáp cho những câu hỏi sâu thNm nhất của
cuộc đời: Tôi là ai? Tôi đang làm gì bây giờ? Tôi đang đi đâu đây? Sự thật là cái gì? Chỉ có nhờ
Chúa chúng ta mới có thể tìm được những giải đáp thỏa đáng và có ý nghĩa cho những vấn nạn
trên đây (cf. Gioan 17:8). Đối tượng của việc chúng ta học đạo có thể được tóm tắt trong những
lời sau đây của Thánh Augustinô: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết chính mình con và biết
Chúa.” Hiểu biết Chúa và hiểu biết chính chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta hiểu biết tha nhân, giúp
dấn thân trọn vẹn vào thế giới chúng ta đang sống, giúp nhận ra các dấu chỉ của thời đại, trực



diện với xã hội chúng ta và truyền đạt ảnh hướng Kitô Giáo vào trong các môi trường của chúng
ta!

“Là Kitô hữu đích thực không phải là một dự án được thực hiện, nhưng là thực hiện những gì
được dự tính. Đó không phải là một biến cố của cuộc đời, nhưng làm cho cuộc đời thành một
biến cố liên tục và đầy kinh ngạc” (Eduardo Bonnín).

Nếu chúng ta yêu thương anh chị em chúng ta trong Chúa Kitô, và chúng ta phải yêu họ nếu
chúng ta tuyên bố chúng ta yêu mến Chúa, thì chúng ta sẽ có cam kết với họ. Chúng ta sẽ càng
ngày càng cảm nghiệm rằng mỗi con người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa. Chúng ta sẽ
nhận ra rằng mỗi con người, giống như chúng ta, đang đi tìm ý nghĩa, hạnh phúc, chân lý. Kitô
Giáo có thể cống hiến toàn bộ chân lý ấy, đó là Chúa Giêsu Kitô.

Nếu chúng ta phải đạt được đời sống vĩnh cửu, thì chúng ta phải hiểu biết Chúa (Gioan 17:3) và
muốn biết Chúa phải cần thời gian, thời gian để học hỏi và thăng tiến trong những gì Chúa đã tạo
dựng nên cho chúng ta (Học Đạo). Và, nếu chúng ta phải yêu thương anh chị em chúng ta, thì
lòng ao ước của chúng ta sẽ là nhập họ vào mối liên kết với Chúa Kitô bằng tình yêu và tình bạn
trong công tác tông đồ.

Việc chúng ta hoán cải liên tục hằng ngày mang lại kết quả liên kết mật thiết với Thiên Chúa, đi
từ Sùng Đạo qua Học Đạo rồi đến Hành Đạo, và trở lại Sùng Đạo, một tiến trình trọn vẹn.

Mục Đích Học Đạo
Mục đích Học Đạo không chỉ đơn giản nhằm thâu thập kiến thức, nhưng cũng để giúp con người
có thể trở nên Kitô hữu đích thực, chứ không phải con người làm những việc đạo đức.
Chúng ta được mời gọi nên thánh, tạo một sự thay đổi tận gốc trong cấu trúc tâm thức của chúng
ta, kết hiệp chúng ta với chính Thiên Chúa, để những gì Chúa quan tâm cũng là mối quan tâm
của chúng ta, để tinh thần của chúng ta vươn cao hầu đạt được những cơ hội có thể xảy ra trong
cuộc đời chúng ta, để chu toàn lời hứa ám chỉ trong việc chúng ta được tạo dựng nên giống hình
ảnh Thiên Chúa.

Học Đạo là sự nối dài của lòng Sùng Đạo, trở thành giai đoạn Sùng Đạo mà nhờ đó chúng ta suy
xét phán đoán để khám phá con đường Chúa dành cho chúng ta, cho phép chúng ta mặc lấy tâm
thần của Chúa, tâm thần của Hội Thánh. Giống như Chúa Kitô, chúng ta phải lớn lên trong sự
khôn ngoan (Luca 2:52).

Nên hánh bao gồm việc hoán cải liên tục chính mình. : “Vương quốc này và ơn cứu chuộc … có
dành sẵn cho mọi con người phàm như là ơn sủng và lòng thương xót … nhưng trên hết mọi sự,
mỗi cá nhân kiếm được những ân huệ ấy nhờ một cuộc canh tân nội tâm mà Phúc Âm gọi là
“metanoia”, tức là một cuộc hoán cải tận gốc rễ, một sự thay đổi sâu đậm trong tâm hồn” (ĐGH
Phaolô VI – Evangelii N untiandi # 10).

Chúng ta phán đoán chân lý ở đâu – tại sao chúng ta học đạo?
Nếu chúng ta phải trở nên thiện hảo, như Cha chúng ta trên trời là thiện hảo (Mathêu 5:48), thì
việc học đạo theo ý nghĩa mà chúng ta đang đề cập bây giờ thì không giống như việc học đạo mà
người không phải là Kitô hữu có thể theo đuổi. Một người không phải là Kitô hữu có thể định



học hỏi về Kitô giáo, về Giáo Hội, về lịch sử Hội Thánh, v.v…, nhưng không học hỏi về việc trở
nên Kitô hữu.

Việc học hỏi Kitô giáo còn hơn là một sự theo đuổi thuộc về trí tuệ. Đây là một sự tìm kiếm chân
lý, học cho biết phán đoán con đường của Chúa qua loài thụ tạo của N gười. Việc học Kitô giáo
bao gồm những sự đeo đuổi của trí tuệ và sự tìm tòi kiến thức, nhưng nó vượt lên trên những thứ
ấy – nó đòi hỏi Kitô hữu lấy kiến thức và sự hiểu biết này và để nó thâm nhập và cải đổi cuộc
song con người trên một căn bản liên tục. Con người tôi bây giờ không nhất thiết là con người
của tôi ngày mai.

Thiên Chúa vẫn mời gọi con người tìm kiếm Chúa, và mỗi con người phải đi tìm Chúa với trí
tuệ, lý trí và với ‘lòng ngay thẳng’ của mình. “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm
hồn chúng con luôn xao xuyến cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa” (Thánh Augustinô).

Thánh Kinh và Giáo Huấn của Hội Thánh
Chúng ta có sẵn một thầy dạy rất đặc biệt và đầy uy quyền có thể giúp chúng ta thăng tiến về
kiến thức hầu hướng dẫn chúng ta đến với tình yêu Thiên Chúa trong mọi sự. Đó là Chúa Thánh
Linh! Chúa Thánh Linh mặc khải chính Mình cho chúng ta qua mọi phương diện của tạo vật và
hướng dẫn chúng ta ý thức Thiên Chúa hiện diện và thương yêu lo lắng cho chúng ta để không
có gì khác có thể sánh bằng.

“Thiên Chúa đã mặc khải chính Mình cho chúng ta qua Lời N gười, đó là Thánh Kinh, theo một
cách mà không có phương pháp nào khác mang lại được. Thánh Kinh phải là một phần lớn trong
việc học đạo của chúng ta, trong cuộc tìm kiếm và phán đoán chân lý. Thánh Kinh là nguồn của
mọi chân lý, và phải là cốt lõi của bất kỳ chương trình nào học hỏi về Kitô giáo. Khi sử dụng
Thánh Kinh, chúng ta đối diện với Thiên Chúa; Chúa nói trực tiếp vào linh hồn chúng ta khi
chúng ta suy niệm và suy tư về cuộc đời mà những lời trong Thánh Kinh mặc khải cho chúng ta.
Thánh Kinh phải là cái neo để những thái độ và tư cách của chúng ta bám chặt chung quanh”
(Hiến Chế Tín Điều về Mặc Khải Thần Linh # 7). Thánh Giê-rô-ni-mô nói rằng khi chúng ta cầu
nguyện, chúng ta nói chuyện với Chúa; nhưng khi chúng ta đọc, Chúa nói chuyện với chúng ta.
Thiên Chúa tiếp tục nói với chúng ta, khi Chúa Thánh Linh mở mắt chúng ta để nhìn thấy thế
gian qua con mắt Chúa. Một lãnh vực mà Chúa Thánh Linh nói với mỗi cá nhân là qua tiến trình
đào luyện lương tâm. Ta không thể nói dối với chính mình – ít nhứt là không lâu đâu. Một người,
khi được cho biết về đời sống của mình qua việc tự kiểm thảo lương tâm một cách kỹ lưỡng, thì
người ấy giữ được quân bình giữa vẻ đẹp lộng lẫy của mình giống hình ảnh Thiên Chúa và sự
khiêm tốn ý thức mình nhỏ bé như thế nào khi đáp lại lời mời gọi của Chúa. Thông thường, việc
tự xét mình là điều chính yếu giúp chuyển đạt kiến thức từ trí tuệ qua con tim, nhằm giúp việc
học hỏi này thay đổi cuộc đời chúng ta.

“Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng
chứng thực điều đó, vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là
phải. Người ta sẽ thấy điều đó, trong ngày Thiên Chúa cho Đức Giêsu Kitô đến xét xử những gì
bí ẩn nơi con người theo Tin Mừng tôi rao giảng” (Rom. 2:15-16).

Thiên Chúa kêu gọi con người phụng sự Chúa trong thần khí và sự thật. Tuy nhiên, Thiên Chúa
ban cho con người tự do để chọn lựa. “Chỉ khi nào được tự do con người mới có thể hướng mình



về điều thiện … về mặt này, sự tự do chân thực là một dấu hiệu phi thường của hình ảnh Thiên
Chúa trong con người. Bởi vì Thiên Chúa muốn con người được trao cho đấng an ủi hầu có thể
tìm kiếm Đấng Tạo Hóa ngay tức khắc, và tự do đến để được hoàn thiện trọn vẹn và hạnh phúc
nhờ trung tín với Chúa. Vì thế, nhân phNm con người đòi hỏi con người phải hành xử theo một
sự hiểu biết và tự do chọn lựa nào đó. Sự chọn lựa như thế được khuyến khích riêng từng người
và được thúc giục từ bên trong. Chứ không do một xúc động mù quáng bên trong hoặc cũng
không vì áp lực bên ngoài” (Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới N gày N ay # 17).

Bài Học Thánh Kinh
Lesson from Scripture
Làm nhiều thứ cho Chúa Kitô không luôn luôn có nghĩa là chúng ta hi ểu biết Chúa hoặc biết
rằng chúng ta có liên hệ với Chúa. Trong Phúc Âm theo Thánh Mathêu, Chương 7, chúng ta đọc
câu chuyện các tông đồ thực hiện nhiều công việc trọng đại. Vì vậy làm thế nào Chúa Giêsu có
thể thất vọng với bất kỳ kẻ nào xem ra làm đúng những gì Chúa bảo?

Chúa Giêsu không cố ý làm cho người ta sợ mà không phụng sự Chúa. Chúa đã nói những lời
này để N gười nêu lên một điểm quan trọng: Trong vương quốc của Chúa, việc làm không thể
tách rời khỏi đức vâng lời. N hững kẻ nghe lời Chúa và thực hành lời ấy thì xây nhà trên nền tảng
vững chắc, trong khi đó những kẻ không nghe lời Chúa thì không có gì để nâng đỡ họ, cho dù
các việc họ làm huy hoàng như thế nào. Không phải vì họ không làm gì cả - thật ra, có thể họ
quá bận làm rất nhiều việc tốt – nhưng họ không đặt đời sống của họ đúng trên nền tảng.
Tất cả những điều này chỉ cho thấy cách rất đặt biệt mà Chúa Giêsu muốn chúng ta nghe lời của
Chúa. Chúa Giêsu không quở trách các môn đệ vì không hiểu biết Thánh Kinh, nhưng trách họ
không biết Chúa (Mathêu 7:23).

Chúa muốn chúng ta đến với Chúa qua lời N gười nói hầu đời sống nội tâm chúng ta – chính
riêng nội tâm – có thể phù hợp với việc ta giống hình ảnh Chúa. Chúa muốn thực hiện nhiều
điều trong chúng ta, hơn là giảng dạy chúng ta cách hành xử cho đúng. Chúa muốn thay đổi hình
dạng chúng ta để chúng ta biết đúng cách làm người.

Thiên Nhiên và các mối Liên Hệ giữa Con Người với nhau
ĐGH Gioan Phaolô II viết trong tông huấn “Chân Lý Huy Hoàng”, như sau: “Chân Lý Huy
Hoàng chiếu sáng trong các công trình của Đấng Tạo Hóa, và trong con người phàm bằng một
cách đặc biệt, được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Chân Lý sọi sang trí thông mình
của con người và uốn nắn tự do con người, hướng dẫn con người hiểu biết và yêu mến Thiên
Chúa.”

Việc giống hình ảnh Thiên Chúa làm cho cá nhân trở nên một con người, một “kẻ nào đó” và
không phải “một cái gì đó”. Con người ấy có khả năng biết chính mình và có nhiều tình bạn với
những con người khác. Con người ấy được mời gọi làm Giao Ước Với Thiên Chúa và có thể đáp
lại bằng tình yêu mà không bất kỳ loài thụ tạo nào khác biết tới.

Thánh Têrêxa thành Lisieux đã cảm nghiệm tình yêu của Chúa qua sắc đẹp của thiên nhiên và
các mối liên hệ giữa con người với nhau. Thiên Chúa sử dụng tất cả những thứ này để mặc khải
chính nét đẹp của Chúa cho Thánh Têrêxa ngay từ lúc còn thơ ấu. Thánh Têrexa đã học biết rằng
cuộc sống trên trần gian sẽ qua đi, thiên đàng thì trư ờng cửu; điều này đưa đến hậu quả về cách



thức chúng ta tin và bây giờ chọn lựa như thế nào.

Nhưng không chỉ có thiên nhiên khơi dậy trong lòng Têrêxa lòng ao ước thiên đàng vĩnh cửu;
nhưng cũng chính tình yêu và lòng thương cảm mà Têrêxa đã tìm thấy trong các liên hệ giữa con
người với nhau. Nàng dành cho gia đình mình một tình yêu thật sâu đậm. Nàng biết rằng “mảnh
đất” trong đó nàng được vun trồng thật là lý tưởng cho nàng thấm nhuần tình yêu của Thiên
Chúa Cha.

Tương tự như Têrêxa, có rất nhiều điều chúng ta có thể học hỏi từ tình bạn và tình yêu giữa con
người với nhau vì nó có thể giúp chúng ta hiểu biết và sống liên kết với Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần.

Têrêxa là mẫu gương tuyệt vời cho thấy cách thức các vị thánh đã sống, cảm nghiệm và giảng
dạy những gì được mặc khải cho chúng ta trong Thánh Kinh, nhưng ít khi chúng ta hiểu thấu đáo
những điều ấy hoặc áp dụng hiện nay như thế nào.

Chính bản năng tự nhiên của chúng ta đòi buộc chúng ta quan tâm đến kẻ khác. Khi có điều gì
tốt đẹp trong con người chúng ta, chúng ta ước muốn chia sẻ với người khác. Khi chúng ta thấy
kẻ khác thiếu thốn hơn chúng ta, chúng ta ao ước giúp đỡ họ những gì chúng ta có. N hu cầu này
có từ đầu – tự nhiên mà có ngay trong con người chúng ta trước khi chúng ta nghĩ đến nó. Phục
vụ kẻ khác thỏa mãn nhu cầu này.

Chúng ta trở nên chính con người chúng ta tùy theo mức độ chúng ta sống nhu cầu này và điều
kiện của nó. Việc tiếp xúc với kẻ khác cho chúng ta kinh nghiệm chu toàn chính con người
chúng ta. Điều này thật chí lý vì nếu chúng ta không thể cho đi thì chúng ta cảm nghiệm chính
mình là những con người còn dở dang.

Quan tâm đến kẻ khác, liên lạc với kẻ khác giúp chúng ta chu toàn trọng trách cao cả, và dĩ nhiên
duy nhứt trong cuộc sống: đó là trở nên chính con người mình, bổ khuyết chính mình. N hưng
chính Chúa Kitô mới cho chúng ta hiểu rõ lý do căn bản cho điều này, và mặc khải quy luật tối
hậu của việc làm người và của cuộc đời: đó là tình bác ái. Quy luật tối thượng của việc chúng ta
làm người là chia sẻ với việc kẻ khác làm người, sống trong tình hiệp thông” (Magnificat – Đức
ông Giussani).

Sách, Báo, v.v…
Sách, báo, các khóa học đào luyện hay tỉnh huấn, v.v… tạo thành nền tảng cho việc đào luyện
một thái độ trưởng thành đối với cuộc sống, có thể giúp chúng ta thảo luận về con đường dẫn đến
chân lý trong cuộc sống. Tuy nhiên, học đạo không thể chỉ là một sự tình cờ đọc lướt qua một
quyển sách hay một tờ báo Công Giáo, cũng không phải là đọc một quyển sách hay, nhưng là
đọc và nghiên cứu học hỏi những quyển sách giúp ích cho chúng ta nhiều nhứt vào thời điểm đặc
biệt này trong đời sống Kitô hữu chúng ta. Việc biết được sách nào chúng ta cần vào thời điểm
đặc biệt này trong cuộc đời chúng ta, có thể, không hoàn toàn tùy chúng ta quyết định, nhưng
phải nhờ ý kiến của vị Linh Hướng chúng ta, là kẻ phải biết rõ chúng ta hơn chính chúng ta.

Chúng ta không bao giờ nên đoán mò rằng mọi Kitô hữu bị bắt buộc phải đọc những sách giống
nhau, dĩ nhiên, ngo ại trừ Thánh Kinh. N ếu quả đúng như thế, thì người ta có lẽ sơ xuất không



nhìn thấy tính cách đa dạng của bản tính nhân loại và các nhu cầu khác nhau của con người.
Thái độ của chúng ta đối với việc học đạo không phải là theo đuổi nhằm thỏa mãn nhu cầu trí
tuệ, nhưng là đi tìm chân lý, nhờ đó chúng ta được uốn nắn trở nên bạn hữu với Chúa Kitô.
Chúng ta không thể hài lòng với mớ kiến thức mà thôi; chúng ta sẽ cần phải có sự hiểu biết nữa.
Mục tiêu của chúng ta là tình bạn qua sự liên kết với Chúa Kitô, với chính chúng ta và với tha
nhân.

Điều Gì Ngăn Cản Chúng Ta Học Đạo?
Khiêm Nhường Giả Tạo- Điều ngăn cản rất nhiều người trở nên muối đất và ánh sáng cho thế
gian đó chính là quan niệm sai lầm về chính họ, cho rằng hầu như họ không xứng đáng gì cả.
Điều này được gọi là khiêm nhường giả tạo. Rất nhiều lần chúng ta tự cho mình thiếu sót và cứ
tiếp tục vin vào ý tưởng khiêm nhượng ấy mà không chịu chấp nhận sự thách đố của lý tưởng
chân thật để trở nên một Kitô hữu đích thực. Tự ti là trái với niềm tin của chúng ta là chúng ta
được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.

Tự mãn – Đến đó rồi và xong rồi! Ly tôi đầy rồi. Có một yếu tố của thái độ quá tin tưởng hoặc
đánh giá quá mức kinh nghiệm và kiến thức của ta, thường nhằm che đậy điều gì họ thực sự
không biết và thật sự cũng không muốn tìm hiểu làm gì vì lo sợ họ có thể phải thay đổi. Họ
không nhận ra rằng chúng ta không bao giờ ngưng tăng trưởng hoặc ngưng tìm hiểu Thiên Chúa
ở mức độ sâu sắc hơn (Ephêxô 4:14-15).

Thờ ơ – Chả cần! Tôi thích tôi là ai và tôi đang đi đâu và không có gì sẽ thay đổi được tôi. Đó là
thái độ không muốn thả lỏng và để Thiên Chúa đến trong cuộc đời họ. Trí tuệ, tâm hồn và ý chí
họ không lay chuyển được. Họ giống như những con chim trong lồng, chúng có thể vổ cánh
nhưng không bao giờ có thể bay được.

Chủ nghĩa duy vật – Thế giới tiến trên con đường duy vật; chúng ta di chuyển theo; và chúng ta
quên mất mục tiêu chân thật của chúng ta trong cuộc đời. Chúng ta càng ngày càng để những sự
việc quan trọng hơn con người. Chước cám dỗ ấy để cho “của cải thế gian” làm chúng ta xao
lãng không làm thay đổi “trật tự trần thế”, đó là các môi trường chúng ta.

Kiêu ngạo – Đây là một trở ngại ngăn cản sự phát triển và thực hiện tiềm năng của con người, và
cho phép ảnh hưởng tiêu cực len lõi vào cuộc sống chúng ta (x. 1 Tim. 1:5-7). Tính kiêu ngạo
ngăn cản con người từ bỏ chính mình (cf. Mat 11:25).

Trong thế giới ngày nay việc thiếu sót không sắp đặt những ưu tiên của chúng ta đã trở thành
một sự ngăn cản không cho chúng ta chú tâm vào việc Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo của
chúng ta. Thế gian đưa ra nhiều thứ làm chúng ta xao lãng thường làm chúng ta quá bận rộn và
do đó làm chúng ta kiệt sức, không còn khả năng sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu
đích thực. “Chúng ta không còn khả năng để nghe Chúa – có quá nhiều chuyện khác nhau xảy
đến liên miên lấp đầy tai chúng ta” (ĐGH Bênêđictô XVI).

Kiên Trì Học Đạo
Hãy can đảm và hãy làm những gì đúng mặc kệ những cách thức và tình trạng cuồng loạn của
thế gian. Hãy khiêm nhu và thừa nhận chúng ta không là gì cả trước mặt Chúa, nhưng công nhận
Chúa đã tạo dựng chúng ta nên người, một con người. Hãy thi hành kỷ luật để tập được những



thói quen tốt, nhất là thói quen Học Đạo. Hãy dùng thời giờ suy niệm để cho chúng ta tiếp cận
với Thiên Chúa Mặc Khải, đó là N gôi Lời của Thiên Chúa, hầu cải đổi cuộc sống của chúng ta.

Kết Luận
Học Đạo không trọn vẹn nếu thiếu Sùng Đạo và Hành Đạo. Học Đạo cho ta hướng đi và giúp ta
tăng trưởng trong tiến trình hoán cải của chúng ta bằng cách giúp chúng ta phán đoán thánh ý
Thiên Chúa trong đời sống chúng ta và thay đổi tâm thức chúng ta trong Chúa Kitô. Việc chúng
ta Sùng Đạo giúp chúng ta duy trì mối liên hệ sống động với Chúa Cha trong Chúa Kitô, đó là
một tình bạn chân thật. Học Đạo giúp chúng ta tiến bộ dễ dàng hơn trong sự hiểu biết về chính
mình, về Chúa Kitô và về tha nhân hầu có thể duy trì mối liên kết ba chiều này. Và Hành Đạo tạo
dễ dàng cho việc hân hoan liên lạc trong tình bạn với những người trong các môi trường của
chúng ta để dẫn đưa họ vào cùng một mối liên hệ sống động này, cũng cùng một tình bạn chân
thật với Chúa Kitô và với nhau.

De Colores!



SỐNG NGÀY THỨ TƯ VỚI LÒNG XÁC TÍN,QUẢ QUYẾT VÀ TRUNG KIÊN
Source: National Cursillo Center Mailing – June 2011

Tựa đề bài viết này nhắc nhớ những điều Ông Eduardo Bonnín ám chỉ khi nói về “Tâm
Thức của Cursillo”.

Ông Bonnín xem Tâm Thức Cursillo như là lời rao truyền về:
“Tin vui nhứt về thực tế khả quan nhứt, đó là Thiên Chúa trong Đức Kitô yêu thương
chúng ta. Tin này được loan truyền bằng phương tiện hữu hiệu nhứt, đó là Tình Bạn. Tin
này nhắm vào mỗi người, chính con người họ, nhắm vào khả năng xác tín, quả quyết và
trung kiên của họ.”

Tâm Thức này như Ông Bonnín đã diễn tả, bén rễ từ Tiền Cursillo. Chúng ta dành hầu
hết thời gian và công sức đi tìm ứng viên lý tưởng nhứt. Tuy nhiên, nếu chúng ta chú tâm
nhiều hơn về con người nào có khả năng xác tín, quả quyết và trung kiên, chúng ta có thể
an tâm quả quyết họ sẽ bắt lấy sứ điệp được trình bày trong Khóa Cursillo Cuối Tuần, và
do đó họ sống Ngày Thứ Tư giúp đở kẻ khác cũng sống với lòng xác tín, quả quyết và
trung kiên như họ.

Xác Tín (sùng đạo) – trong khi hướng trọn đời mình về với Thiên Chúa, chúng ta thiết lập mối liên kết
mật thiết với Người, một tình bạn thân mật và cởi mở. Điều hoàn toàn cần thiết đối với chúng ta là phải
liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô để giúp lòng sùng đạo của chúng ta được chân thật.

Quả Quyết (học đạo) – sử dụng trí tuệ chúng ta để phụng sự chân lý hay bắt trí tuệ chúng ta học hỏi chân
lý. Về thực chất, đây là tiến trình học hỏi để yêu mến và đáp trả bằng đức tin hầu đạt được tiềm năng của
chúng ta trong tư cách là con người, hoàn toàn nhân bản và hoàn toàn Kitô hữu. Chỉ khi nào
chúng ta phát huy hết tiềm năng của mình thì chúng ta mới có thể bắt đầu thấu hiểu tình yêu của Thiên
Chúa dành cho chúng ta, và bắt đầu sống trong tình yêu ấy.

Trung Kiên (hành đạo) – đạt tới sự tuyệt hảo của lòng sùng đạo, dâng hiến chính cuộc đời chúng ta cho
Chúa bằng cách phục tùng Thánh Ý Chúa, và sau đó thực hiện những gì chúng ta được yêu cầu phải làm.
Hành đạo là đáp lại lệnh truyền của Chúa Giêsu được ghi lại trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, 13:34-35.
Chỉ vỏn vẹn như sau: Hành Đạo sử dụng quyền yêu thương giống như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng
ta.

Khóa Cursillo đưa ra lời mởi gọi trở nên Kitô hữu, hiến dâng đời mình cho Chúa Kitô và sống trọn vẹn và
đầy đủ. Như sách “Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo” (NTTNT) ghi lại rõ ràng như sau:
“Đời sống Kitô “khuấy động mọi người đã nhận lãnh Phép Rửa và buộc họ phải … theo chân và bắt
chước Chúa Giêsu, ôm ấp các Mối Phúc Thật, lắng nghe và làm theo Lời Chúa, tham gia một cách có ý
thức và tích cực vào đời sống phụng vụ và bí tích của Giáo Hội, tham dự vào việc cầu nguyện riêng tư,
trong gia đình và ngoài cộng đồng, khao khát công lý và mang ra thực hành giới răn Yêu Thương trong
mọi hoàn cảnh đời sống và phục vụ tha nhân, đặc biệt là đối với những người hèn mọn nhất, nghèo khó
và đau khổ 57” (NTTNT # 424).



“Tóm lại, đây là “lối sống mới mẽ” mà ĐGH Gioan Phaolô II đã đề cập đến nhiều lần:
đó là nền “văn minh của dân tộc mới”.” (NTTNT # 425) Chúng ta đã chứng kiến tinh thần rộng lượng
tràn ngập các Cursillistas sau Khóa Cursillo Cuối Tuần. Trong thực tế, nhiều người đã sống qua một Khóa
Cursillo thường có lòng mong muốn phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của Chúa qua các công tác mục vụ
khác nhau của giáo xứ. Đây là một thực trạng rõ ràng trong Giáo Hội. Tuy nhiên, điều nói trên không
phỏng đoán sự kiện ấy, mặc dù dịch vụ này được sẵn sàng cung cấp cho Giáo Hội, đó là Cursillo phải
được dành riêng cho những hoạt động này. Cursillo đánh thức lòng ham muốn phục vụ của chúng ta, do
đó các Cursillistas cam kết tham gia các sinh hoạt, các nhóm, các mục vụ khác nhau, v.v. của giáo xứ địa
phương của họ.

Chúng ta cũng có thể công nhận nhiều ơn gọi linh mục, phó tế, ơn gọi sống đời tận hiến, v.v. do Phong
Trào Cursillo mang lại. Điều này cũng không có nghĩa đây là mục tiêu của Phong Trào. Dầu vậy, chúng ta
cảm ơn Chúa về những ơn lành này. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên mục đích chính của Phong Trào
Cursillo, đó là, mục tiêu chúng ta muốn đạt được nếu chúng ta muốn thực hiện Phong Trào "như thế nào"
và "tại sao".

Như Giám Mục Juan Hervás phát biểu trong Thư Mục Vụ của ngài, nam giới nên được yêu cầu cho một
đáp ứng tuyệt vời: "những mục tiêu rất cao vời nên được đề nghị cho giáo dân, xét rằng chúng ta nhận ra
chính mình trong một thời điểm mà hơi thở Chúa Thánh Thần đang kêu gọi nhiều linh hồn sống anh dũng
và hoàn toàn hy sinh chính mình.

Chúng ta hãy can đãm một cách thánh thiện, đề nghị những mục tiêu thánh thiện cao quý nhất. Nếu nam
giới không được đòi hỏi nhiều, họ sẽ không cho, ngay cả những gì họ được yêu cầu. "

Cursillo cho chúng ta một phương pháp qua đó chúng ta học cách sống Tin Mừng trong các hoàn cảnh
hàng ngày của cuộc sống. Đây là một lộ trình cho cuộc sống của chúng ta là Kitô hữu - để sống Tin Mừng
như người giáo dân. Phương pháp này làm cho người Kitô hữu chúng ta đáp ứng ơn gọi của Phép Rửa Tội
và lời mời gọi của Giáo Hội. Một Kitô hữu là người đã chấp nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để làm cho
tình yêu của Chúa Cha hiển nhiên và được cảm nhận bởi những người khác. Nhiệm vụ chính của Kitô
hữu là nuôi dưỡng những người khác bằng niềm xác tín về giá trị, nhân phNm và tính cách quan trọng của
họ trong con mắt của Chúa Cha. Cuộc sống của mọi Kitô hữu và sự hoán cải cá nhân họ trải qua sự thay
đổi liên tục khi họ nhận ra rằng mỗi người, mỗi biến cố, tất cả mọi việc họ làm là một phương tiện truyền
bá những khả năng mới và khác nhau cho Tin Mừng.

“PT Cursillo muốn thực hiện thông điệp Phúc Âm, đó là Tin Mừng, và tiến hành nhờ Ơn Sủng của Thiên
Chúa. Mọi người vui mừng khi nghe tin này và tin này mới mẻ vì nó canh tân chúng ta. Tin Mừng đạt tới
số người đông hơn cả, và nhất là tiếp cận những người bình dân, trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Những người không có thời gian để thư giãn, vì họ phải làm việc để sinh sống và để tồn tại. Những người
không có hình thức giải trí khác, ngoại trừ hối hả đọc báo, nghe đài, và rốt cuộc ngủ gục trước máy TV
mà không có bất cứ những sinh hoạt này giúp giải quyết những vấn đề quan trọng của cuộc sống. Đó là
con người, nam hay nữ, hiểu biết và nhận ra Thiên Chúa qua Đức Kitô, một Đức Kitô đang sống, đang
hiện diện, và có nhân tính. Rồi con người phát hiện ra rằng không cần nỗ lực đi đâu xa, ta vẫn có thể làm
bạn và gần gũi Chúa Kitô" (Eduardo Bonnín - Lịch Sử Đặc Sủng).



Toàn thể bản chất của Cursillo chỉ đơn giản là để giúp con người, không những để sống Tin Mừng, nhưng
cũng để trở thành Tin Mừng cho người khác trong phạm vi bình thường của cuộc sống của họ, ngay tại
nơi họ đang ở vào thời điểm này.

Là Kitô Hữu/Là Giáo Hội
Có một câu nói rằng: "Tôi không đếm giây (đồng hồ), tôi làm cho giây (đồng hồ) có giá trị." (I don’t
count the seconds, I make the seconds count). Đây là một sự so sánh khá lý thú (theo lối chơi chữ trong
tiếng Anh vì chữ “count” có 2 nghĩa trong câu này) để giải thích “có lòng xác tín như một Kitô hữu” nghĩa
là gì. Đó không phải là vấn đề làm "một việc tông đồ" vào buổi tối sau một ngày làm việc, hoặc bất cứ khi
nào chúng ta rỗi rãnh.

Về thời gian còn lại trong ngày của chúng ta thì sao? Chúng ta được gọi trở thành tông đồ 24 giờ một
ngày, bảy ngày một tuần, 365 ngày một năm. Cấu trúc các Tư Tưởng (N ền Tảng của PT Cursillo) tóm
lược ý tưởng trên một cách rất đơn giản như sau: "Là Kitô hữu bao gồm nhiều thứ một cách đáng kể so
với “làm những điều của Kitô hữu.” Là Kitô hữu có nghĩa là sống Chúa Kitô. Làm những việc của Kitô
hữu là sống cho chính mình nhân danh Chúa Kitô ". Người ta có thể làm những việc của Kitô hữu, nhưng
họ không phải là Kitô hữu, do đó họ không tự động trở thành Kitô hữu.

Ông Eduardo Bonnín đã cho biết, Cursillo không có nghĩa là để thỏa mãn những khao khát về Thiên
Chúa, nó có nghĩa là tạo ra một sự khao khát về Chúa. Điều này không có nghĩa trả lời những câu hỏi, mà
thật ra nhằm thúc giục ta đặt ra các câu hỏi, đó là loại câu hỏi sẽ dẫn đưa mỗi người chúng ta vào một
hành trình khám phá của riêng chúng ta, để đi càng ngày càng sâu hơn vào tất cả những gì là Cursillo,
không phải để trở thành một Cursillista tốt hơn, nhưng để trở thành những Kitô hữu ngày càng đạo đức
hơn.

Nét đẹp của Phong Trào Cursillo là điều này: Thiên Chúa gửi cho chúng ta những người bạn đồng hành
trong cuộc hành trình của chúng ta, những người mà con đường họ đi chắc chẳng bao giờ gặp chúng ta
nếu đã không có Khóa Cursillo, và tuy nhiên, họ vẫn trở nên quan trọng đối với cuộc hành trình của
chúng ta đến độ chúng ta phải tự hỏi làm thế nào chúng ta thực hiện được mà không có họ.

Với tư cách là Kitô hữu, là Giáo Hội, chúng ta đã là một cộng đồng rồi. Trong đời sống nội tại, cộng
đồng tín hữu đã được biểu thị bằng bốn đặc tính “kiên trì” của thời Giáo Hội sơ khai, được mô tả trong
Sách Tông Đồ Công Vụ (TĐCV 2, 44-47) – (TTNT # 428).

Cũng như Sách Tông Đồ Công Vụ mô tả làm thế nào các Kitô hữu tiên khởi đã sống sứ điệp được trình
bày trong các sách Phúc Âm, thì cũng thế, Kitô Giáo Thực Hành cho chúng ta thấy làm thế nào để trở
thành những Kitô hữu đích thực trong thế giới thực ngày nay, mà nhân đây, làm thế nào chúng ta thâm
nhập vào các môi trường của chúng ta.

Trong Cursillo, chúng ta biết được rằng trọng tâm chính của chúng ta trong mọi nỗ lực truyền giáo phải
bắt đầu với chính mình (Rollo Nghiên Cứu Môi Trường), chúng ta phải hoàn toàn xác tín về tình yêu
Thiên Chúa dành cho chúng ta trước khi chúng ta có thể ra đi và chia sẻ tình yêu và tình bạn với người
khác.

Đôi khi, trong thuật ngữ Cursillo, từ ngữ "việc truyền giáo" hoặc "đi truyền giáo" nghe hơi lạ tai đối với
chúng ta; tuy nhiên, Ông Eduardo Bonnín giúp làm sáng tỏ ý nghĩa của nó: "Khi chúng ta nói về truyền



giáo trong bối cảnh của Cursillo, chúng ta không có ý muốn nói, hay hầu như không muốn nói theo ý
nghĩa đơn giản là trao cho hoặc truyền bá Tin Mừng của Phúa Âm, mà là để thành công trong việc làm
cho con người 'trở thành' Tin Mừng, và Tin Vui Mừng ấy chính là Chúa Kitô đang sống trong dân Chúa
ngày nay và ở giữa họ, như Chúa đã hiện diện 2000 năm trước.”

Chúng ta phải bắt đầu với chính mình và trở thành Tin Mừng cho những người chúng ta gặp trong cuộc
sống hàng ngày của chúng ta; trong phạm vi nhỏ hẹp thường hay thay đổi của mình. Bằng cách trở thành
một nhân chứng sống sứ điệp Phúc Âm, chúng ta mới có thể thực sự phúc- âm-hóa môi trường tương ứng
của chúng ta được hiệu nghiệm. Những nỗ lực truyền giáo của chúng ta trong tất cả các giai đoạn của
Phong Trào Cursillo phát xuất từ một Kitô Giáo Thực Hành đầy hứng thú và sống động.

Chính trong Kitô Giáo Thực Hành, tức là, tại Hội N hóm Thân Hữu và Ultreya, chúng ta sống Ngày Thứ
Tư của mình trong những ngày còn lại của cuộc đời. Trong Hội Nhóm Thân Hữu chúng ta cùng hành
trình với một nhóm bạn hữu, chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm của chúng ta với nhau, chia sẻ với nhau
những thành công và chiến thắng cũng như những cuộc phấn đấu của chúng ta. Chúng ta đều có những
kinh nghiệm khác nhau, nhưng chia sẻ một mối liên kết thông thường với nhau; chúng ta được kết hiệp
bằng tình yêu chung của chúng ta với Thiên Chúa và chia sẻ các cuộc hành trình của Kitô hữu với nhau.
Chúng ta là bạn bè, mặc dù giống như một gia đình hơn bởi vì chúng ta không chỉ gặp nhau trong hội
nhóm hằng tuần, nhưng trong tuần, một vài người trong chúng ta còn chia sẻ các hoạt động tương trợ khác
trong xã hội và ở nhà thờ.

Cuộc sống của mỗi thành viên trong nhóm trở thành một chứng nhân thu hút người khác đến với chân lý
của Phúc Âm. Chúng ta là những mẫu gương sống động về những gì Chúa Kitô đã dạy. Bằng lời nói và
hành động của mình, chúng ta hy vọng sẽ cải đổi những người đang sống xa Chúa. Chúng ta không cần
phải đứng ở góc đường phố và công bố Lời Chúa; các hành động của chúng ta phải có ý nghĩa hơn lời
nói. Đây là cách chúng ta có thể tác động tích cực đến những người chúng ta gặp mỗi ngày, và kết quả là,
biến đổi môi trường của chúng ta trở thành môi trường thấm nhuần Kitô giáo hơn.

Để kết luận, xin nêu một trích dẫn từ sách “Người Môn Đệ Chúa Sai Đi” (Whom Shall I Send?), nhằm
giúp suy xét nhận ra Thánh Ý Chúa, của LM Frank Salmani: "Tất cả chúng ta đều biết, nhiệm vụ mà
Chúa Giêsu đặt trước mắt chúng ta là nhiệm vụ khó khăn đáng nể biết chừng nào. Nó đòi hỏi chúng ta
phải nỗ lực nhiều và hy sinh nhiều. Lúa chín đầy đồng. Như vậy có biết bao việc phải làm, nhưng thợ gặt
thì ít. Sứ vụ tông đồ là một công việc to tát, không thể thực hiện được bởi một ít người. Đã đ ến lúc những
thành phần lãnh đạo, trong số các tu sĩ hay giáo dân, phải tỏ rõ lập trường và gạt qua một bên mọi lời
thoái thác. Công việc của Chúa phải được thực hiện, nếu chúng ta không nhân cơ hội mà vùng lên, thì
công việc ắt sẽ bị bỏ bê. Vì vậy, chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giêsu ủy thác cho chúng ta: “Hãy đi và làm
cho muôn dân trở thành môn đệ” (Môn Đệ Chúa Sai Đi, Ch. 11, tr.109).

PT Cursillo không chỉ là rao giảng Tin Mừng, nhưng là trở thành Tin Mừng cho càng nhiều người càng
tốt khi chúng ta sống N gày Thứ Tư của mình qua một cuộc sống với lòng xác tín, quả quyết và trung
kiên.

Ultreya!



Đôi Lời Cảm Tạ
Kính thưa quý thầy,

Cùng toàn thể anh chị em Cursillistas,

Đây là cuốn Đặc San đầu tay của phong trào Cursillo Ngành Việt Nam ở Sacramento. Xin trân trọng gởi
đến quý thầy và toàn thể anh chị em cuốn Đặc San này như là một món quà mừng xuân Quý Tỵ 2013.

Có được cuốn Đặc San mừng Quan Thầy Thánh Phaolo này là do sự cầu nguyện, hy sinh, và đóng góp rất
nhiệt thành của quý thầy và quý anh chị em trong phong trào từ, bài vở, hình ảnh, tài liệu, và ý kiến để
góp phần vào công việc hoàn tất cuốn Đặc San trong thời gian rất ngắn.

Rất nhiều anh chị bận rộn với công việc làm ở sở, gia đình, giáo xứ, hay chưa từng bao giờ viết một bài
nào, và thậm chí có nhiều anh chị không rành tiếng Việt; Tuy nhiên vì lòng yêu mến Thầy Chí Thánh và
yêu mến phong trào nên đã viết một hay nhiều bài cho cuốn Đặc San. Những bài viết này là những món
quà vô giá vì nó chứa đựng nhiều tâm tư, tình cảm, sự hy sinh, và sự cố gắng hết mình của tác giả. Chúng
ta dùng bao nhiêu tiền cũng không thể nào mua được.

Tất cả những tác giả trong cuốn Đặc San này đã dùng cả tấm lòng yêu mến Thầy Chí Thánh và cả một trái
tim để viết lên những bài vở của mình. Xin quý anh chị khi đọc những bài viết này cũng đọc bằng một
tấm lòng yêu mến Thầy Chí Thánh và một con tim đầy yêu thuơng. Anh chị sẻ có thể cảm thông và hiểu
được những ý nghỉ sâu sắc mà tác giả muốn nói với anh chị độc giả.

Thay mặt ban truyền thông, em xin chân thành cảm tạ quý thầy và quý anh chị em trong phong trào đã hết
mình hy sinh thời gian, ủng hộ, và kích lệ cho em thực hiện cuốn Đặc San đầu tiên này.

Với thời gian quá gấp rút để hoàn tất cuốn Đặc San cho phong trào, chắc chắn sẻ không tránh khỏi những
thiếu sót và sơ xuất về nhiều mặt. Xin quý thầy và anh chị em thông cảm.

Nguyện xin Thầy Chí Thánh trả công bội hậu và luôn đồng hành với quý thầy và toàn thể quý anh chị em
trong ngày Thư Tư suốt cuộc đời.

DeColores!

Phêrô Tom Nguyễn













Vietnamese Cuisine

saigon BayBAY

Pho,,

6000 J St. (WeSt of Library Quad)
Sacramento, ca 95819

916.278.6490

2725 nagLee raod
tracy, ca 95304

209.839.0104

5756 Pacific ave Ste 14
Stockton, ca 95207

209.477.5972

6458 Stockton bLvd
Sacramento, ca 95823

916.594.9395

L
asting im

pression D
esigns 916-393-8828


