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SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

Tr��ng Hu
n Luyn :  

Chúa nhật 08/04/2012 

14g30—16g30 

Ultreya : 

Chúa nhật 22/04/2012 
14g30—18g30 

Lá thư phong trào 
Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Chúng ta ñang sống những ngày giờ quan trọng nhất trong một năm 
phụng vụ, trong ðức Tin Công Giáo. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa ñã 
giải phóng dân Israel của Ngài khỏi kiếp sống nô lệ trên ñất Ai-Cập trong 
suốt 430 năm dài (Xh 12, 40) bằng cách ñưa dân Ngài « vượt qua » 
Biển ðỏ và hoang mạc trong 40 năm trên ñường trở về ðất Hứa. Thời 
ñó, ðức Chúa ñã dùng quyền năng của Ngài phò giúp dân Ngài. Nhưng 
khi Ngôi Hai xuống thế, mặc lấy thân xác con người ñể dâng mình trên 
Thánh Giá làm của lễ hòa giải giữa Thiên Chúa và loài người, dường 
như ðức Kitô ñã thực hiện mầu nhiệm « Vượt qua » một cách ñơn ñộc. 
Chúng ta hãy tháp tùng những bước chân « vượt qua » cứu chuộc nhân 
loại của Thày Chí Thánh ñể hiệp thông với Ngài, ñể thống hối tội khiên 
của mình mà Thày ñã gánh chịu, và ñể yên lặng, lắng nghe Thày phán 
dạy. Thánh Sử gia Gioan ñã ghi chi tiết trong Chương Ba từng biến cố, 
từng chi tiết và từng lời nói của Thày trong những ngày giờ chót cuộc 
ñời trần thế của ðức Kitô.  

Trước hết, bữa Tiệc Ly, hay ñúng ra là bữa ăn Vượt Qua của ðức Kitô 
với các môn ñệ Ngài vào buổi chiều ngày Thứ Năm Tuần Thánh là một 
biến cố vô cùng phong phú về Tín Lý và Giáo Huấn. Khác với trước ñó, 
ðức Kitô thường giảng dạy bằng dụ ngôn, bằng lời nói, lần này, trước 
khi dùng bữa, « Ngài ñứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn 
mà thắt lưng . Rồi ðức Giêsu ñổ nước vào chậu, bắt ñầu rửa chân cho 
các môn ñệ và lấy khăn thắt lưng mà lau » (Ga 13, 4-5). Tiếp theo là 
những lời giáo huấn của Ngài về Tình Yêu. Vì yêu nhân loại nên Ngài ñã 
nâng con người lên hàng bằng hữu của Ngài. Ngài cũng muốn con 
người yêu thương, phục vụ nhau như Ngài ñã làm gương.  

Tiếp theo, cũng vì Tình Yêu vô biên của Ngài ñối với loài người, Ngài ñã 
lập Bí Tích Thánh Thể ñể có thể ở cùng chúng ta cho ñến tận thế. (x. Mt 
26, 26-29). Ngài ñã phán « Chén này là giao ước mới, lập bằng máu 
Thày, máu ñổ ra vì anh em » (Lc  22, 20). Lời phán này ñã ñược thực 
hiện vào ngay ngày hôm sau khi trên Thánh Giá, ðức Kitô ñã ñổ ñến giọt máu 
cuối cùng trong tim Ngài ñể trả giá cho tội lỗi con người xúc phạm ñến Thiên 
Chúa. Cũng từ sau bữa Tiệc Ly, chúng ta thấy rõ, cuộc vượt qua của Thày Chí 
Thánh, Ngài ñã cô ñơn thực hiện. Ngài phán với các môn ñệ : « Này ñến giờ -
và giờ ấy ñã ñến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và ñể Thày cô 
ñộc một mình… » (Ga 16, 32). Trong Vườn Cây Dầu Ôliu Gethsemani, Ngài 
ñã kêu xin thống thiết với Chúa Cha trước khi bị bắt ñi và khởi ñầu cuộc 
thương khó khủng khiếp dẫn ñến cái chết của ðức Kitô trên Thập Giá ñể hoàn 
tất công cuộc cứu ñộ loài người. Nhưng kỳ thật, sau khi tắt thở, ðức Giêsu còn 
tiếp nối công việc giải thoát những người công chính ñã chưa ñược vào cõi 
Thiên ðàng mà còn lưu lại trong một thế giới u minh chờ ngày ngự tới của 
ðấng Mêssia, phá các cửa ngục ñưa họ vào Nước Chúa (Sách GLGHCG số 
631-637). Và ðức Giêsu Kitô ñã sống lại vinh quang từ cõi chết. ðây là trung 
tâm của ðức Tin Công Giáo vì như Thánh Phaolô ñã viết «Nếu ðức Kitô ñã 
không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả ñức tin của anh 
em cũng trống rỗng» (1Cr 15,14). 

Trong niềm Vui Phục Sinh, người Cursillistas chúng ta nguyện bước theo chân 
Thày Chí Thánh trên từng « con ñường Ngài ñã ñi qua » ñể ñưa Thiên Chúa 
Ba Ngôi ñến cho nhân loại và hòa giải nhân loại với Thiên Chúa Cha, Con và 
Thánh Thần. Hãy cùng ca lên khúc hát của cursillista Văn Chi : « Lạy Chúa, xin 
cho con ñóng ñinh với Ngài, Xin cho con ñược chết với Ngài, ñể ñược Sống với 
Ngài Vinh Quang ».  

Văn Phòng ðiều Hành 
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Nội Dung 
 

• Lá Thư Phong Trào 1 

• Tĩnh tâm mùa Chay 2 
(Lm Nguyễn Văn Ziên) 

• Phận con 3 
(Duy Bình) 

• Năm liên ñới ñức tin 4 
(Lê ðình Thông) 

• Cái nhìn mới về tôn giáo (tiếp theo) 5 
(Lm Mai ðức Vinh) 

• Tha thứ 7 
(JB/HTT) 

• Xét Mình … Giật Mình 8 
(Anna P.) 

• Tiếng gọi 9 
(Duy Binh) 

• CáI Rác và Cái Xà 10 
(Phương Vy) 

• Lời nguyện nhỏ 10 
(NC) 

• Ultreya Wiesbaden 11 
(TXS tường thuật) 
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Mùa chay mời gọi chúng ta ñổi mới tâm 
hồn, làm mới lại hành trình ñức tin, hành 
trình cầu nguyện và hành trình yêu 
thương. Làm mới lại cuộc hành trình ngày 
thứ tư. 

I- Hành trình ñức tin : 

ðể làm mới lại ñức tin, hãy tập trung nhìn 
vào Chúa Kitô : «là sứ giả, là thượng tế 
cho lời tuyên xưng ñức tin của chúng 
ta» (Dt 3,1). Hãy nhìn ngắm Ngài. Ngày 
nay, chúng ta ñang nhìn chung quanh ta 
biết bao ñiều : khủng hoảng kinh tế, khủng 
hoảng niềm tin, Giáo hội trong cơn bão 
táp, nhiều gương mù gương xấu, thiếu 
nhân sự và phương tiện, nhiều người thất 
nghiệp, bao người sống trong cảnh cùng 
khổ vật chất, bất ổn về tinh thần. Ai cũng 
muốn tìm hạnh phúc. 

Chúng ta hãy nhắc nhau tập trung nhìn 
vào Chúa Kitô. Ngài luôn ở trong thuyền 
Giáo hội, Ngài vẫn ở trên thuyền ñời mỗi 
người, hình như Ngài ñang ở ñàng lái, dưa 
ñầu vào gối mà ngủ, trong ngày thứ tư ñôi 
khi lúc hoạn nạn chúng ta la lên : « Thầy 
ơi, chúng con chết ñến nơi rồi, Thầy 
chẳng lo gì sao ? » (Mc 4,38). Và Ngài sẽ 
trả lời : « Tại sao lại sợ hãi như thế ? ». 
ðó là lời trách cứ duy nhất Ngài sẽ nói với 
ta. Ngài sẽ không trách chúng ta vì ñã 
không chịu khó làm việc, vì thiếu dự án, 
thiếu kế hoạch, thiếu quản trị. Không Ngài 
sẽ trách chúng ta vì thiếu niềm tin và 
không nhận ra Ngài ñang ở trên thuyền với 
ta. 

Nếu có những lúc chúng ta cảm thấy thất 
vọng về chính thân phận của mình, nếu có 
những lúc chúng ta không còn tin tưởng ở 
tình người nữa, chúng ta hãy nhìn lên 
Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ngay ánh mắt 
nhân từ, cảm thông của Ngài. Hãy nhớ lại 
cái nhìn của Chúa với Giakêu : « Hôm nay 
Ta tới thăm nhà ông ». Hãy nhớ lại Chúa 
Giêsu ñã nhỏ nhẹ với người ñàn bà ngoại 
tình : « chị hãy ra về, tôi không kết án 
chị ». Hãy nhớ lại cái nhìn trìu mến thông 
cảm của Chúa với Phêrô khi phản bội 
Ngài. 

Qua cách cư xử của Chúa Giêsu, Thiên 
Chúa muốn nói vơi chúng ta rằng Ngài yêu 
thương con người, bởi vì Ngài không thể 
chối bỏ hình ảnh của Ngài nơi con người. 
Dù sự dữ có ñè bẹp, dù tội lỗi có ngập 
tràn, ánh lửa yêu thương vẫn âm ỉ bùng 
cháy trong tâm hồn con người. Thiên Chúa 
không bao giờ thất vọng về con người. 

Cha Maurice Zundel nói : « Con người là hy vọng của Thiên Chúa » 

Chúng ta hãy làm mới lại niềm tin vào Thiên Chúa ñể yêu mến Giáo 
Hội của Ngài, tuy ñen ñủi nhưng nhan sắc mặn mà như người thiếu nữ 
trong sách Diễm Ca : «Hỡi các thiếu nữ Giêrusalem, da tôi ñen, 
nhưng nhan sắc mặn mà. Xin ñừng ñể ý nếu da tôi rám 
nắng…» (DC 1,5). Giáo hội có những vết nhăn, có lầm lỗi, có gương 
mù gương xấu. Nhưng Giáo Hội ñẹp và trung tín. 

ðể thấy Giáo Hội thực sự, phải nhìn bằng con mắt ñức tin, con mắt có 
khả năng nhìn thấy những sự vô hình, nhận ra mầu nhiệm thân thể 
Chúa Kitô vừa thần linh vừa nhân loại. Như Thánh Âugustinô ñã nói : 
«Khi nói về Giáo Hội, tôi không thể ngừng nói về những ñiều thiện 
hảo». Mỗi khi chúng ta thấy khuyết ñiểm của Giáo Hội, ðức tin giúp ta 
nhìn ra vết nhăn trên khuôn mặt người mẹ. Có người mẹ nào lại không 
có vết nhăn ? Nhưng ñó là Mẹ chúng ta. 

ðức Viện Phụ Yohan nói : « Không phải sự tuyên xưng ñức tin thánh 
hóa ta, nhưng sống ñức tin ñổi mới tâm hồn ta » 

II- Hành trình Cầu nguyện : 

Trong mùa chay này và suốt ngày thứ tư, theo chân Chúa Giêsu, 
chúng ta làm mới lại hành trình cầu nguyện. Chúa Giêsu ñã chuẩn bị 3 
năm sống công khai bằng 30 năm âm thầm cầu nguyện. Sau khi chịu 
phép rửa, Ngài sống 40 ngày ñêm ăn chay cầu nguyện. Mùa chay mời 
gọi ta quan tâm tới Chúa. Cầu nguyện là dùng thời giờ ñể sống với 
Chúa, lắng nghe Lời Chúa, cùng với Chúa Giêsu vào sa mạc nội tâm 
ñể ca ngợi Chúa Cha. Thánh Ignatiô nói : « Con người ñược tạo 
dựng ñể ca ngợi Thiên Chúa » 

Một nhà hiền triết khuyên rằng : « Trước khi làm bất cứ việc gì, hãy 
cầu nguyện, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc » 

Xin mời quý anh chị nghe lời tường thuật của một triết gia như sau : 
Lúc còn trẻ, tôi là người có ñầu óc cách mạng. Lời cầu nguyện duy 
nhất của tôi dâng lên Thượng ðế là : Lạy Ngài, xin ban cho con nghị 
lực ñể thay ñổi thế giới. 

ðến tuổi trung niên, tôi mới nhận thấy rằng một nửa ñời tôi ñã qua ñi 
mà tôi chưa thay ñổi ñược người nào. Lúc ñó tôi mới cầu nguyện với 
Thượng ðế : Lạy Ngài xin ban cho con ơn ñược ñổi mới tất cả những 
người con gặp gỡ hằng ngày, nhất là gia ñình con, bạn bè con. 

Nhưng giờ ñây, tóc ñã bạc, răng ñã long, chân ñã mỏi, cuộc ñời còn lại 
chẳng bao nhiêu, tôi mới nhận thức rằng mình vẫn chưa thay ñổi ñược 
ai. Giờ này tôi chỉ biết cầu nguyện : Lạy Ngài, xin ban cho con ñược ơn 
thay ñổi chính con. 

Hôm nay ñây, trong buổi tĩnh tâm mùa chay này, anh chị em cũng như 
tôi cầu xin Chúa ñược ơn làm mới lại chính mình. Thay ñổi chính mình 
bằng cách hòa giải với chính mình. Mùa Chay là thời gian ñể hòa giải 
với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Nhưng tiên vàn phải hòa 
giải với mình trước. Nhưng thế nào là hòa giải với chính mình ? 

1- Hòa giái với chính mình là sống thành thật với chính mình. Thành 
thật với mình là tôn trọng sư thật và không sợ sự thật. Chính Chúa 
Giêsu ước nguyện cho chúng ta luôn mang lấy Thần Khí sự thật trong 
mình (Ga 14,15-17). Hướng dẫn bởi Lời Chúa, vì Lời Chúa là sự thật 
(Ga17,17). Sự thật giải thoát ta (Ga 8,32-38). Triết gia Socrate mời gọi 
chúng ta : « Bạn hãy biết chính con người của bạn » 

Vậy chúng ta có biết trong sư thật không ? Hay là người dễ dàng nói 
dối, tự dối mình, tự bào chữa cho mình một cách phi lý, bẻ cong sự 
thật, ñổ lỗi cho tha nhân ? Trong việc xét mình xưng tội hôm nay. Hãy 
thành thật trước mặt Chúa. 

2- Hòa giải với chính mình là sống theo lương tâm tốt. Lương tâm 

T�NH TÂM MÙA CHAY 
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Nuối tiếc ñã không ñủ can ñảm sống cho mình vì quá 
sống theo ý muốn của nguười khác. Cô y tá nói : « ðiều 
quan trọng là thỉnh thoảng phải thực hiện vài ñiều mình 
ước mơ. ðến lúc bi bệnh thì trễ mất rồi ». Các ông, thì 
«tất cả nuối tiếc ñã phí phạm quá nhiều phần của cuộc 
ñời cho sự nghiệp, ñể mất nhiều cơ hội lo cho các con, lỡ 
nhiều dịp tỏ tình với bạn ñường và bạn ñời , bỏ bê bạn 
bè, ước mong còn dịp bày tỏ cảm xúc. Phụ nữ cũng thế, 
trên giường bệnh, họ thấy người khác nghĩ gì, chê bai gì, 
là chuyện không quan trọng nữa. Họ chi muốn ñược vui, 
ñược cười, ñược hạnh phúc bên người thân. » 

3- Thứ ba, biết hòa nhã thưởng thức ñiều người khác 
thích và sự quan tâm của tha nhân ñối với mình. Biết 
thưởng thức cái khác biệt của tha nhân sẽ cho bản thân 
mình cơ hội mở rộng tầm mắt, khuếch ñại trái tim ñể 
quan tâm tới tha nhân. Tương quan sẽ hài hòa và nồng 
ấm hơn mỗi ngày. 

Thưa anh chị em, chúng ta ñang ở Giáo xứ mà Thánh 
Vinh Sơn Phaolô là quan thày, Tại nơi ñây, khi còn là cha 
sở, Ngài ñã quan tâm tới các trẻ em bị bỏ rơi, Ngài ñã lập 
các Nữ Tỳ Bác Ái ñể chăm sóc các trẻ mồ côi và phục vụ 
các bệnh nhân. Ngài ñã thực hiên Lời Chúa : « Tất cả 
những gì anh em thể hiện cho những người bé mọn 
là anh em làm cho chính ta » (Mt 25,40). 

ðể kết thúc, xin mượn lời của Mẹ Chân Phước Têrêxa 
thành Calcutta : 

« Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện 

 Hoa trái của cầu nguyện là ðức tin 

 Hoa trái của ñức tin là Tình yêu 

 Hoa trái của tinh yêu là phục vụ 

 Hoa trái của phục vụ là Niềm vui 

 Hoa trái của niềm vui là hạnh phúc » 

 Xin Chúa cùng ñồng hành với chúng ta trong mùa chay 
thánh, hành trình ñưa chúng ta tới niềm vui Phục sinh, ñể 
sống ngày thứ tư trong hoan lạc và an bình. 

Lm Joseph Nguyễn Văn Ziên ■ 

ñược soi sáng bởi Lời Chúa. Nếu có một lương tâm ngay 
lành, chúng ta tràn ñầy hoan lạc thanh tao, an vui giữa 
những nghịch cảnh. Thư gửi cho Do Thái tuyên bố : « 
Lương tâm của người kính sợ Chúa trổi hơn mọi lễ vật 
chúng ta dâng cho Thiên Chúa » (Dt 9,9) 

Chúng ta ñều cho chung một kinh nghiệm : ðời sống 
cộng ñoàn, phong trào, gia ñình, cũng như mục vụ, có 
nhiều chuyện chúng ta chỉ giải quyết bằng lương tâm 
thành thật và trong sáng. Những người không kính trọng 
sự thật là những người giả hình (Mt 6,2 ;15,7-9) làm sao 
hòa giải với mình ñể hòa giải với Thiên Chúa và tha 
nhân ? 

3- Hòa giải với chính mình là sống hiền lành và khiêm 
nhường. Chúa Giêsu mời gọi : « Hãy học cùng ta, vì ta 
nhiền lành và khiên nhường trong lòng » (Mt 11,5). 
ðức chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII cầu nguyện 
rằng : «Lạy Chúa xin cho con yêu và sống ñơn sơ, ñể 
con khiêm nhường, theo gương Chúa nhiều hơn ñể phục 
vụ các linh hồn». Nếu chúng ta ñọc lại sách Huấn Ca, 
chúng ta sẽ gặp ñược nhiều ñiều dạy về dịu dàng và hiền 
lành khiêm nhường (Hc 1,35 ; 18,15-18). 

ðể phát triển ñức khiêm nhường, ðức chân phước Gioan 
XXIII khuyên quan tâm tới hai ñiểm : Triệt hạ lòng tự ái 
(tiêu cực) và Tập sống ñức Vâng lời (tích cực). 

Câu hỏi ñược ñặt ra cho chúng ta : Chúng ta có biết 
sống khiêm tốn với nhau và với mọi người ,hay luôn ñề 
cao chữ tôi ? Xin Chúa cho chúng ta một tâm hồn mới, 
một tinh thần mới và con người mới hầu sống ngày thứ 
tư trong yêu thương. 

III- Hành trình yêu thương. 

ðức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI, trong thông ñiệp mùa 
chay năm nay mời gọi chúng ta sống tinh thần Bác Ái, 
ñặc biệt quan tâm tới tha nhân : làm mới lại tình huynh 
ñệ, quan tâm tới những thiếu thốn vật chất và tinh thần 
của anh chị em. Quan tâm sửa lỗi huynh ñệ. Hỗ tương 
với nhau. Sống tinh thần hiệp thông và hiêp nhất. Khích 
lệ nhau trong ñức ái, cùng nhau tiến bước trong sự thánh 
thiện. Ngài nhắc lại lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô : 
«Anh em hãy thi ñua quí chuộng lẫn nhau» (Rm12,10). 

Theo kinh nghiệm, ñể làm mới lại hành trình yêu thương, 
xin ñược phép chia sẻ ba ñiều ñơn sơ : 

1- Thứ nhất cần thường xuyên làm mới lại tình yêu 
trong tim mình mỗi ngày, ñể làm lan tỏa tình yêu ấy cho 
những người mình có liên hệ. Khi nội tâm mình vui, 
người khác tự nhiên sẽ cảm thấy vui khi gần mình. Khi 
nội tâm mình ấm, tha nhân tự nhiên sẽ thấy ấm khi liên 
hệ với mình. Tôi vẫn thường xuyên tự hỏi những câu 
bình thường như : Lần cuối tôi ñã tặng kỷ vật cho một ai 
ñó khi nào ? Tôi gọi ñiện thoại cho thân nhân, ân nhân 
cách ñây bao lâu ? Tôi có thường xuyên cầu nguyện cho 
bạn bè không ? 

2- Thứ hai, cần tranh thủ tận dụng mọi cơ hội, hoàn 
cảnh, môi trường ñề diễn tả sự quan tâm của mình với  
tha nhân. Bất cứ dịp nào cũng có thể trở thành cơ hội tốt 
ñể ta làm một cử chỉ ñẹp cho người mình thương. Một y 
tá người Úc chuyên ñiều trị cho người sắp chết, có kể 
những ñiều người ta nuối tiếc khi biết mình sắp chết : 

Ph�n Con Ph�n Con Ph�n Con Ph�n Con     
Nh	 bé thân con ph�n bút chì 
Không ng��i s� d�ng có nên chi ?! 
Nguyên hình, nguyên d#ng không s%c, nét ! 
L#y Chúa ! Xin th�ơng ph�n hàn vi. 
 

N-u Chúa d. th�ơng ñ�a tay v0i  
ð�i con phó thác trong tình Ngài  
Xin d4n b�0c con theo ý Chúa  
Th8c ph�n, thân con th�t m:nh mai…!  
 

Mùa Chay – Nhìn vào thân ph�n b�i tro  
Duy Bình  
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Vào năm 1985, nhà thần học ðức 
F.X. Durrwell cho rằng việc tuyên 
xưng Chúa Kitô Phục sinh là trung 
tâm của ñức tin công giáo, vì ‘‘nếu 
Chúa Kitô không chỗi dậy, thì lời 
rao giảng của chúng tôi trống rỗng, 
và cả ñức tin của anh chị em cũng 
trống rỗng.’’ (1 Co 15,14). Câu nói 
của vị tông ñồ dân ngoại là nền 
tảng Thần học Phục sinh.  

Theo thánh Thomas d’Aquin, việc 
ðức Kitô hiện ra với các môn ñệ là 
các dấu chỉ, thay vì bằng chứng 
(non sunt probationes, sed signa), 
vì theo ñịnh nghĩa, ñức tin không 
cần ñến bằng chứng, bằng chứng 
làm thui chột ñức tin (la preuve tue la foi). Phúc âm 
theo thánh Gioan (Κατά Ιωαννην : Kata Iōannēn) 
gồm sách các dấu chỉ (livre des Signes) và sách Vinh 
hiển (livre de la Gloire) :  

� Phần I (từ chương 1 ñến 13) kể lại hoạt ñộng công 
khai (ministère public) của Chúa Giêsu từ khi Chúa 
nhận phép rửa từ Gioan Tẩy giả trên sông Gioñan 
ñến khi Ngài vào thành Giêrusalem. Phần này thuật 
lại bảy phép lạ như các dấu chỉ của Chúa Giêsu.  

� Phần 2 (từ chương 13 ñến 21) thuật lại các cuộc 
ñàm ñạo giữa Chúa Giêsu và các môn ñệ (13-17) ; 
việc Chúa thụ nạn, ñóng ñinh và hiện ra với các môn 
ñệ sau khi sống lại (chương 18-20). 

ðức tin là ñặt niềm tin vào sự việc và việc giải thích 
sự việc. Tin mừng ñã khẳng ñịnh việc Chúa sống lại 
có thật (le kérygme affirme que Christ est vraiment 
ressuscité). Từ biến cố có thật (événement réel) ñược 
các thánh sử chép lại trong Tin Mừng, ñức tin giúp 
ta thấu hiểu các sự việc này. ðức tin vừa là một ân 
sủng (grâce), lại vừa là hành vi của con người (acte 
de l’homme). Theo nhà thần học Karl Barth, ‘‘ðức 
tin không ñòi hỏi bằng cớ và chứng minh’’ (l’acte de 
foi refuse toute preuve et toute démonstration). Nhờ 
con mắt ñức tin (oculi fidei), ta nhận ra các dấu chỉ 
khi ñọc lại lịch sử cứu ñộ. Chính Chúa Kitô mang lại 
ñức tin phục sinh cho các tín hữu. ðức tin phục sinh 
mở ñầu Ki tô học. 

Thánh sử Luca cũng khẳng ñịnh cần có ñức tin mà 
không cần bằng chứng, qua dụ ngôn ông nhà giàu và 

anh Lazarô nghèo khó. : ‘‘Ông 
Ápraham nói : ‘‘Chúng ñã có Môsê 
và các Ngôn sứ, thì chúng cứ nghe 
các vị ñó.’’ Ông nhà giàu nói : 
‘‘Thưa tổ phụ Ápraham, họ không 
chịu nghe ñâu, nhưng nếu có người 
từ cõi chết ñến với họ, thì họ sẽ ăn 
năn sám hối.’’ Ông Ápraham ñáp : 
‘‘Môsê và các Ngôn sứ mà họ chẳng 
chịu nghe, thì người chết có sống 
lại, họ cũng chẳng tin.’’ (Lc 16,29-
31). 

Các dấu chỉ chỉ có thể ñược giải 
thích một cách ñúng ñắn từ ñức tin. 
Các trình thuật trong tân ước (récits 
néotestamentaires) ñược các thánh 

sử chép lại theo thứ tự thời gian. Chương viết về 
ngôi mộ trống chính là nguồn gốc của ñức tin phục 
sinh : ‘‘Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời 
còn tối, bà Maria Mácñala ñi ñến mộ, thì thấy tảng 
ñá ñã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn 
Phêrô và người môn ñệ ðức Giêsu thương mến. Bà 
nói : ‘‘Người ta ñã ñem Chúa ñi khỏi mộ ; và chúng 
tôi chẳng biết họ ñể người ở ñâu.’’ Ông Phêrô và 
môn ñệ kia liền ñi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. 
Nhưng môn ñệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và tới 
mô trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng 
vải còn ở ñó nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô 
theo sau cũng ñến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, 
thấy những băng vải ñể ở ñó, và khăn che ñầu ðức 
Giêsu. Khăn này không ñể lẫn với các băng vải, 
nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người 
môn ñệ kia, kẻ ñã tới mộ trước, cũng ñi vào. Ông ñã 
thấy và ñã tin (καὶ εἶδεν, καὶ ἐπίστευσεν). Thật vậy, 
trước ñó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh thánh, 
ðức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết. Sau ñó, các 
môn ñệ lại về nhà.’’ (Ga 20,1-10) 

Trình thuật trên ñây của thánh Gioan, môn ñệ ñược 
Chúa Giêsu thương mến, chính là thành quả của ñức 
tin phục sinh. ðức tin phục sinh mời gọi mỗi Cursil-
lista luôn gắn bó với mầu nhiệm phục sinh trong 
Năm Liên ñới ðức tin, chung của Giáo xứ và riêng 
của Phong trào Cursillo tại Âu Châu vậy. 

Giáo xứ, ngày 25/03/2012 (ðại hội Ultreya) 
Lê ðình Thông ■ 

TÌM HIỂU VỀ THẦN HỌC PHỤC SINH : 

‘‘ðỨC GIÊSU TRỖI DẬY TỪ CÕI CHẾT’’ 
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NH�NG CÁI NHÌN M�I V� TÔN GIÁO 

Tiếp theo kì trước 

IX. Qui CHẾ NGƯỜI PHỤ NỮ 

Quy chế người phụ nữ và chỗ ñứng của họ trong các 
tôn giáo thăng tiến thật chậm chạp. Tại Maroc, cho ñến 
nay chỉ có một trung tâm ñào tạo phụ nữ thành giáo 
viên (morchidates): Phụ nữ có thể dạy giáo dân về 
những bổn phận tôn giáo, nhưng họ không ñược 
hướng dẫn giờ kinh ngày thứ sáu. Tuy nhiên tại Maroc 
cũng như tại Iran, phụ nữ ñược quyền ñọc lịch sử các 
vị tử ñạo. Tại Mã Lai, giáo quyền chấp nhận nữ giới 
làm quan tòa, nhưng họ bị cấm áp dụng các luật 
'hudud', là luật ném ñá, cắt chặt tay chân… và các luật 
'gisas', là các tội bị cầm tù hay xử tử… 

Trong ñạo Do Thái, những bổn phận phụng tự, học hỏi 
Thora chỉ thuộc về phái nam, còn phái nữ chỉ lo việc 
gia ñình, trao truyền mọi giá trị của ñạo giáo cho con 
cháu. Tuy nhiên, ngày nay người ta thấy xuất hiện 
nhiều nữ giáo chức (femmes rabbins) tại Hoa Kỳ, Anh 
quốc, Do Thái, nhất là tại Pháp. 

Trong ñạo công giáo, người nữ chiếm một vai trò khá 
quan trọng trong việc trao truyền giáo lý và cử hành 
phụng vụ. Khi thiếu bóng linh mục, họ có thể chủ sự 
nghi thức an táng, hướng dẫn cộng ñoàn phụng vụ và 
cho rước lễ. Tuy nhiên họ không ñược mang y phục 
linh mục. Từ năm 1994, giáo hội tin lành anh ñã chấp 
nhận cho người nữ tiến tới chức linh mục. Hiện nay có 
chừng 2.000 'nữ linh mục' ñang thi hành chức vụ. 

Giáo hội chính thống, cũng như giáo hội công giáo, còn 
từ chối việc phong chức linh mục cho nữ giới. 

Riêng Phật giáo, nữ giới tương tự giới nam, họ có thể 
trở nên nicô (moniales, lamas).  

Chỉ những quốc gia trung thành với nguyên tắc thế tục, 
mới bảo ñảm cho nữ giới một sự ñối xử bình ñẳng, ít ra 
là theo luật pháp. 

Nữ giới ñắc thủ Qui chế quyền bính: 

• Tại các nước công giáo, tin lành, chính thống giáo, 
Do thái, phật giáo, thần ñạo (nhật). 

C� ð�c giáo - Do-Thái - �n giáo - H�i giáo - Ph�t giáo - Th�n ñ�o  

Hoài vọng nhỏ bé của tôi khi viết loạt bài này là mu�n giúp m�i ng��i ñ�ng v�ng trong ni�m tin gi�a m�t xã 
h�i ñ!y r"y nh�ng ph�c t$p, dù ch( ) trong ph$m vi tôn giáo'. Tình trạng phức tạp tôn giáo tàng ẩn dưới những 
quan niệm ñẹp ñẽ của thời ñại: ña tôn giáo, ñối thoại tôn giáo, liên ñới tôn giáo, phát triển tôn giáo… ña văn hóa, 
giao lưu văn hóa … con người tôn giáo, xã hội văn hóa … [… ]Tôi muốn chúng ta có những cái nhìn tôn giáo khác 
với 'cái nhìn chúng ta thường có', mà tôi gọi là cái nhìn ngoại diện hay 'cái nhìn m.i v� tôn giáo'. 

Lm  Mai ðức Vinh 

Tại các nước hồi giáo ña số (Turquie), hoặc thiểu số 
(Trung Hoa, Hoa Kỳ, các nước Âu châu, Úc châu…). 

Quy chế nữ giới trong 12 nước mà ña số dân chúng là 
hồi giáo : 

• Không có người giám hộ (tuteur): nữ giới ñược tự do 
ñi làm, bỏ phiếu, du lịch: Turquie 

• Không có người giám hộ, nhưng người cha hay 
người chủ gia ñình là giám hộ trên con cái: Sénéga Mali, 
Nigeria, Tunisie. 

• Phải có người giám hộ: Nữ giới, tuy có quyền bỏ 
phiếu, nhưng phải có phép mới ñược ñi làm hay ñi du 
lịch: Maroc, Algérie, Ai cập, Pakistan, Indonésie. 

Có người giám hộ: nữ giới phải có sự ñồng ý của người 
cha hay người chồng mới ñược ñi làm việc, du lịch, ñi 
chơi với bạn bè: Irak, Iran, Arabie Soaudite, Soudan. 

Quy chế phá thai của nữ giới: 

• Cấm chỉ hay hạn chế (interdit ou restreint): Hầu hết 
tại Nam Mỹ, Á châu và Phi châu. 

Luật pháp cho phép với ñiều kiện (Légal sous condi-
tions): Tại các nước Âu châu trừ Ba Lan và Ái Nhĩ Lan, - 
tại các nước Nam Phi, Malawi, Zambie ở Phi châu, - tại 
các nước Việt Nam, Cao Miên, Trung Hoa, Nhật thuộc Á 
châu, - tại các nước thuộc Úc châu. 

Kỳ thị ñối với nữ giới:  

• Những nước hồi giáo không ký vào ðiều ước 
(Convention) loại trừ mọi kỳ thị ñối với nữ giới: Brunei, 
Syrie, Iran, Gatan, Bahreim, Oman, Emirats Arabes Unis, 
Soudan, Swaziland, Somalie. 

• Những nước hồi giáo buộc nữ giới phải 'trùm khăn 
toàn thân': Brunei, Malaisie, Bangladesh, Nigeria, Algérie, 
Iran, Koweit, Afghanistan, Pakistan. 

Vấn ñề 'trùm khăn trong Coran': Chỉ tám lần nhắc ñến từ 
'hijab' có nghĩa là 'trùm khăn' (draperie) hay 'che mà-
n' (rideau) có chủ ñích 'phân biệt người tin (croyant) với 
người không tin (non-croyant). Tuy nhiên không nói rõ 
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ràng là người nữ phải trùm khăn hay màn che kín cả 
khuôn mặt. Chỉ có một câu trong sách soucrate 33,59 
liên quan tới 'các bà vợ của tiên tri Mahomed và các bà 
vợ của tín ñồ (croyant), là yêu cầu các bà mang trên 
mình một 'jalalib', tức là áo tơi hay áo choàng (capes ou 
manteaux). Và sách Coran nói rõ: 'Sự ñòi hỏi giữ nết na 
(pudeur) này không buộc khi ñứng trước mặt người thân 
quen (Sourate 24,31). 

X. ðỐI DIỆN GIỮA HỒI GIÁO VÀ KITÔ GIÁO 

TẠI PHI CHÂU 

1. Những nguyên nhân ñụng ñộ. 

Không những có những yếu tố tôn giáo giáo ñối nghịch 
giữa các tín ñồ của hai tôn giáo ñộc thần, mà còn có 
những ñụng ñộ khác tàng ẩn trong bối cảnh chính trị và 
văn hóa nữa. Con ñường phân ranh mà lịch sử di dân 
và thuộc ñịa ñã chạy dài trên lục ñịa Phi châu là con 
ñường căng thảng cao ñộ, là chiều dài lâu ñời của 
những nhóm kitô giáo hồi giáo. Nhưng hiếm có các tôn 
giáo ñã ñộc mã gây nên chiến tranh nhân dân hay một 
ñụng ñộ giữa các sắc tộc sống chung trên một lục ñịa. 
Trái lại tâm tình tôn giáo hay sự ràng buộc vào một sắc 
tộc hay một bộ lạc thường ñược các nhà lãnh ñạo xử 
dụng như những dụng cụ hữu hiệu, ñể tạo nên những 
sự thù ghét và chém giết có lợi cho mưu ñồ của họ. 
Trong những vụ ñụng ñộ này, còn ẩn tàng những tranh 
chấp bỉ ổi của các nước anglo-saxons và các thế lực 
trung ñông nữa. ðại diện cho các nước anglo-saxons là 
những hoạt ñộng của tổ chức phi chính phủ (ONG) 
thuộc các giáo hội tin lành, và dại diện cho thế lực thuộc 
ñịa là các nhà tư bản muốn tận tâm xây dựng các hạ 
tầng cơ sở hồi giáo. Thực tế, hồi giáo ñã bá chủ miền 
bắc Phi châu, cho ñến vùng nhiệt ñới ( Maghreb cho tới 
thế kỷ VII, Phi châu ñen vào khoảng thế kỷ XI). Còn Kitô 
giáo gây ảnh hưởng tại các vùng có nhiều 'người theo 
linh hồn giáo cổ truyền' (animisme traditionel), tức miền 
nam của lục ñịa. ðợt sóng ñầu tiên mà người Bồ ðào 
Nha du nhập Kitô giáo vào Phi châu ñen là vào thế kỷ 
XV, nhưng nhất là với sức bành trướng của chế ñộ 
thuộc ñịa tại Phi châu vào thế kỷ XIX: ñạo Công giáo ñã 
ñổ vào Phi châu do thúc ñẩy của Bồ ðào Nha (Angola, 
Mozambique), của Pháp (vào vùng AOF: Afrique Occi-
dentale Francaise) và của nước Anh tin lành (vùng nam 
Phi châu cho ñến Ai cập). 

2. ðụng chạm với Al-Qaida 

Vấn ñề tôn giáo là một sự ñụng chạm có thực hay ñang 
âm ỷ tại những nước ñồng cư của hai tôn giáo, ñang 
mỗi ngày một thêm căng thẳng. Năm 1996, vụ ám sát 
bảy ñan sĩ Biển ðức ở Tibhirine tại Algérie ñã làm hốt 
hoảng nhiều người. Tháng giêng 2011, sau 22 năm 
chiến tranh nhân dân và 1.900.000 người ñã chết, miền 
nam Soudan ñã chọn nền ñộc lập, trở thành một quốc 
gia mới. Mà truy nguyên của biến cố lịch sử này, không 
có gì khác hơn là quyết ñịnh của chính quyền miền Bắc 
muốn khuếch trương hồi giáo, muốn áp dụng luật hồi 

(còn tiếp) 

giáo (charia) trên những lãnh thổ cư ngụ của dân kitô 
giáo và dân 'linh hồn giáo' (animistes). Chính quyền 
Khartoum (nước Soudan) ñã biến thành 'chiến tranh 
thánh' một vụ ñụng ñộ ñã ñược ngấm ngầm nuôi dưỡng 
bởi nhiều năm 'tranh ñấu về căn tính' (lutte identitaire) 
giữa nền văn hóa ả rập-hồi giáo ở miền Bắc với truyền 
thống bộ lạc (tradition tribale) ở miền Nam, cũng giống 
như bởi nhiều năm muốn san bằng xã hội-kinh tế giữa 
miền trung và miền nam. Tại Sahel (trong vùng Phi châu 
nhiệt ñới), Al-qadancủa Magrhreb hồi giáo (Aqmi) ñã gây 
áp lực : tháng 9. 2010, ñã bắt cóc 7 người tại Niger trong 
ñó có 5 người Pháp ñể ñặt giá ñòi nước Pháp rút quân ra 
khỏi Afghanistan'. Vụ bắt làm con tin này cũng dính líu 
với chuyện buôn thuốc phiên trong miền bị ñổ bể. Còn số 
phận của cộng ñồng kitô Coptes sẽ ra sao sau chế ñộ 
Moubarak? Nhiều giả thiết ñược nêu lên. Chúng ta ñợi 
xem. 

3. Sự hiện diện của hồi giáo tại Phi châu. 

Sự hiện diện của hồi giáo từ các nước Ả Rập xâm nhập 
vàoi Phi châu, và mỗi ngày một mở rộng:  

 
Những 'nước pháo ñài' (bastions) của hồi giáo tại Phi 
châu ñen: 

 

tr��c n�m 1000 Maroc, Tuniesie, Lybie, Égypte, Somalie 

Trong th� k  XI-XII  
m$ r%ng thêm 

Algérie, Mauritanie, Niger, Mali, Schad 

Trong th� k  XIII -XVI  
m$ ra thêm 

Sénégal, Soudan, m%t ph,n Guinée, Ghana, 
Nigeria, 

Trong th� k  XVII-XVIII  
m$ ra thêm 

Cameroun, Angola, Mozambique, Nam Phi, 
Madagascar. 

Trong th� k  XIX-XX  
m$ ra thêm 

Tanzanie, Kehya, Éthiopie, Ghana, Nigeria, 
Giunée, Éthiopie 

Riêng Kitô giáo t7 B9 ðào Nha 
và bén r= vào các n��c: 

Guinée, Ghana, Nigéria, Cameroun, Angola, 
Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar, 
Tanzanie, Keyna, Ethiopie. 

N��c H�i giáo  
(tính hàng triCu) 

Dân s�  
(tính hàng triCu) 

Nigeria 45.000.000 120.000.000 

Ethiopie 18.800.000 49.600.000 

Soudan 18.300.000 49.600.000 

Tanzanie  8.000.000 29.000.000 

Somalie  7.400.000  7.500.000 

Niger  7.200.000  8.000.000 

Sénégal  6.800.000  8.000.000 

Mali  6.400.000  8.000.000 
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người ấy phạm tội ác với anh cỡ nào ñi nữa, 
tha thứ ñược cho họ thì anh sẽ trở thành một 
người rất cao cả, và sự cao cả ấy không phải 
ai cũng có ñược." Papillon sững sờ suy nghĩ 
vì cái từ ngữ cao c/, ñiều mà anh không bao 
giờ nghĩ ñến. ðúng vậy, khi tha thứ, bạn sẽ 
cảm thấy mình ñã vượt qua ñược chính mình 
và trở thành một người cao cả, rộng lượng, 
cũng như dụ ngôn 'Người Cha nhân Hậu' ñã 
nói lên lòng từ bi tha thứ của người Cha ñối 
với ñứa con hoang ñàng. (Lc 15, 21-24) 

Câu chuyện anh Papillon tạm ngưng ở ñây, vì 
nghe sau khi ñược tự do, lời vị Giám mục khả 

kính ñã thấm nhuần vào tâm trí anh, kế hoạch trả thù ñã 
ñược hủy bỏ và thay thế bằng sự tha thứ… 

Câu chuyn th� nhì: ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, ñã 
bị ám sát hụt vào ngày 13/5/1981 tại Quảng-trường Thánh 
Phêrô, nhờ phép lạ viên ñạn ñã không vào nội tạng nên 
Ngài ñược thoát chết. Năm Thánh 2000 chính ðTC ñã xin 
Thổng Thống Ý tha cho kẻ sát hại mình là người Thổ Nhĩ 
Kỳ tên Mehmet Ali Agca, ñến năm 2001 anh ñã ñược ân 
xá trả tự do, nhưng chính quyền Thổ tiếp tục giam Ali về 
tội sát hại một nhà báo năm 1979. 

Câu chuyn th� ba: Gần cuối ñệ nhị thế chiến. Trung úy 
phi công Franz Stiegler của Luftwaffe thuộc (Không quân 
ðức) ñã tha mạng cho trung úy phi công Charles Brown 
cùng 10 phi hành ñoàn trên một oanh tạc cơ Hoa Kỳ bị 
trúng ñạn, ñang khốn ñốn trên bầu trời. ðiều ñáng khâm 
phục là câu chuyện ñó chính trung úy Brown kể lại. Tại 
sao lòng hào hiệp của phi công ðức ñã khiến cho người 
Mỹ tôn vinh mặc dù vẫn biết brown ñang ñi dội bom xuống 
nước ðức, và biết rằng nếu tha cho ñịch là mất cơ hội 
ñược trao tặng huy chương, mà còn có thể bị ñưa ra toà 
án quân sự ñể lãnh án tử hình, nhưng trung úy Franz Stie-
gler vẫn chấp nhận do lòng hào hiệp và tha thứ. 

Qua ba câu chuyện kể trên ñều ñã minh chứng cho sự tha 
thứ do lòng quảng ñại. Thế nhưng thực tế trong cuộc sống 
của chúng ta thì sao? Biết rằng tha thứ là ñiều thiện, trả 
thù là ñiều ác, cả hai ñã dành nhau chỗ ñứng, khiến lương 
tâm ta phải phấn ñấu ñể lựa chọn một giải pháp thích hợp. 
Chỉ cần biết yêu thương thì sẽ biết tha thứ. 

Nhà thơ nổi tiếng người nga Rasul Gamzatov có câu nói 
về hậu qủa của sự trả thù rất tai hại: “Nếu bạn bắn vào 
quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng 
ñại bác”. 

Trong Phúc Âm cũng kể, Chúa Giêsu không chấp nhận 
câu nói của thiên hạ: "Nợ mắt ñền mắt, nợ răng trả răng". 
Vì sau khi trả thù xong kẻ nợ răng nợ mắt rồi. Nhìn lại thấy 
mình vẫn là kẻ sún răng chột mắt. Còn người kia, chính là 
anh em mình cũng bị sún răng chột mắt ! "Anh em tha 
th� cho nhau " một câu Chúa nói rất ngắn nhưng ñầy ý 
nghĩa mà chúng ta ñã không nhận thức ñược. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con ñược thấm nhuần Lời Chúa, 
như anh Papillon ñã nghe lời khuyên của vị Giám mục, và 
lấy gương tha thứ của ðTC Gioan Phaolô II. Trong Mùa 
Chay Thánh, xin cho chúng con cố gắng hãm mình và tha 
thứ ñể ñược hưởng sự thứ tha của Thiên Chúa là ðấng 
Từ Bi Nhân Hậu.  

JB/HTT #8 ■ 

T rong dân gian có nhiều câu nói như: 
Muốn ñược kính trọng, thì phải biết 

trọng kính người. Lại nữa: muốn ñược thứ 
tha, ta phải biết tha thứ người. Hỡi ôi! chỉ 
có hai từ ngữ 'tha th�' rất ñơn giản sao 
khó ai thực hiện ñược! Ngược lại hai từ 
ngữ ' h6n thù ' cứ ở lẩn quẩn trong trí óc 
con người và còn qua mặt hai từ ngữ kia, 
ñể bỏ nó lui về phía sau rất xa. Tha thứ ư? 
Không phải ai cũng dễ làm ñược! Phải có 
tấm lòng vị tha và yêu thương thật sự thì 
may ra ta mới biết tha thứ cho những ai 
ñã làm hại ñến mình.  

Chúng ta thấy trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dậy các tông 
ñồ rằng: "Anh em tha th� cho nhau". Nhưng thánh 
Phêrô biện luận rằng: " Thưa Thầy, nếu anh em con cứ 
xúc phạm ñến con, thì con phải tha thứ ñến mấy lần? Có 
phải là bẩy lần không? ðức Giêsu ñáp: "Thầy không bảo 
là ñến bẩy lần, nhưng ñến bẩy mươi lần bẩy."(Mt 18,21-
22). 

Lòng từ bi thương xót và tha thứ của Chúa không phải chỉ 
biểu lộ có 'bẩy mươi lần bẩy' thôi, gấp bội lần của ñại 
dương, không giới hạn nên chẳng có máy nào ño lường 
ñược, vì Ngài ñã hy sinh chết trên thập giá ñể nhân loại 
ñược sống. ðã vậy Chúa còn thể hiện trong phép Bí-tích 
Hoà-giải ñể tha cho kẻ tội lỗi kể cả những ai ñã xúc phạm 
ñến chính Chúa. Nhưng nhân loại cứ làm ngơ lời Ngài, thế 
rồi vẫn còn nuôi hận thù theo bản tính loài người là: "Nợ 
mắt ñền mắt, nợ răng trả răng" ! 

Một vụ xử án kia, ông biện lý căn cứ vào nhân chứng gian, 
ñã kết tội cho một bị cáo phải chịu án tù chung thân. Sự 
oan ức ñã làm cho người ấy căm thù lên tột ñỉnh, khiến họ 
mong có ngày vượt ngục ñể trả thù, ñó là sự ngẫu nhiên 
của bản tính con người. Nhưng, những câu chuyện dưới 
ñây sẽ cho chúng ta nhận thức ñược người biết 'tha th�' 
là người rất cao cả và rộng lượng : 

Câu chuyn th� nh
t: Henri Charrière tác giả ñã viết 
trong cuốn 'Papillon Người Tù Khổ Sai': Anh Papillon ñã 
kể lại từ trong ký ức của mình rằng, anh hận ông biện lý 
ñã buộc tội oan cho anh, nhất là căm thù kẻ làm chứng 
gian ñến tột ñộ. Anh chỉ mong một ngày nào ñó sẽ có dịp 
thoát ngục ñể trả thù hai người này, anh kể lại rằng anh ñã 
chuẩn bị những kế hoạch vượt ngục và hình thức trả thù 
rất chu ñáo. Suốt thời gian trong nhà tù, lúc nào ñầu óc 
anh cũng nghĩ tìm cách 'vượt ngục và trả thù'… Thế mà 
sau lần vượt ngục ñầu tiên anh ñã thoát và ñến Trinidad, 
anh chỉ ñược phép lưu lại nơi ñây vài ngày trước khi bắt 
buộc phải trục xuất anh ra biển trở lại. Những giây phút tự 
do ñầu tiên, anh gặp một vị Giám mục tên là Iréné (?), 
Papillon nhận ñược một lời khuyên từ vị Giám mục khả 
kính ấy làm anh nhớ mãi. Sau khi nghe anh kể lại bao nỗi 
oan ức và cách dự ñịnh sẽ trả thù, vị Giám mục liền 
khuyên anh hãy biết 'tha th�'. Papillon liền dẫy nẩy và 
kháng cự lời khuyên ấy: "Không bao giờ! Không bao giờ!" 
Mục ñích vượt ngục của anh là phải giết những thằng 
khốn nạn ấy; bao ñêm trường anh mất ngủ ñể vạch nhiều 
kế hoạch nhắm trả thù, thế mà bây giờ bảo anh tha thứ 
sao ñược? Nhưng vị Giám mục chỉ nói với anh rằng: "Anh 
Papillon! Khi anh biết tha thứ cho người khác, dù cho 

Tha th� 
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ñiều bất bình với ngươi, hãy ñể của lễ ngươi trên bàn 
thờ, hãy ñi làm hòa cùng anh em ñã, rồi ngươi mới ñến 
dâng của lễ »(Mt 5,23-24).  

Tôi nghĩ thầm, có lẽ Chúa phải nói bên tai chị ấy mới 
hợp lý hơn chứ? Nếu phải xin lỗi, con chỉ làm ñiều ñó 
với Chúa thôi. 

Rồi tôi cũng ñi tĩnh tâm, nhưng tâm tôi vẫn chưa tĩnh, 
tôi xin lỗi Chúa, Chúa ñã tha tội cho tôi, nhưng có một 
ñiều gì vẫn chưa trọn vẹn. Tôi chia sẻ ñiều này trong 
Ultreya, một cursillista trẻ hồn nhiên nhìn và nói với 
tôi : « Chuyện xin lỗi ñó thật dễ dàng sao chị không làm 
ñược ? » Vâng, tôi cũng tự hỏi lại lòng mình : « Tại sao 
tôi không làm ñược ? Hành trang ngày thứ tư của tôi 
ñâu mất cả rồi !? » 

- Lời tha thứ trên chót lưỡi ñầu môi như lớp phấn son 
trôi ñi chẳng còn ñọng lại chút nào cả.  

- Chiếc áo khiêm tốn bề ngoài cũng bị lửa kiêu ngạo 
trong tôi thiêu rụi mất rồi. 

- Cái Tôi thì càng ngày càng phình to ra làm túi ñựng 
hành trang của tôi không chứa nổi nữa. 

Kiểm lại mớ hành trang của mình, tôi ñã hiểu vì sao tôi 
không làm nổi một việc ñơn giản như vậy. Tất cả nào 
phải sở hữu một lần mà garantie cho mọi lần ñâu. 

Tôi bốc máy bấm số ñiện thoại của người bạn. Giọng 
bên kia thều thào trả lời không thành tiếng, chị bị cảm 
vì trái gió trở trời hay vì tôi ? Phần tôi cũng mất ngủ một 
ñêm nhưng Chúa cho tôi còn ñủ sức ñến với Ngài ñể 
sống sám hối mùa chay. Còn chị có ñủ sức ñi làm ngày 
mai ñể dùng bữa cơm trưa mà tôi vừa ngỏ ý mời 
không ?  

Chị nhận lời.  

Ôi ! Thật hạnh phúc làm sao ! Con xin 
tạ ơn Chúa.  

03 2012 *** Anna P ■  

HI�P Ý C�U NGUY�N 
V�n phòng ðiNu Hành xin cùng hiCp lRi c,u nguyCn : 

• Thân mTu cUa anh ðVng MWnh ðXnh là cY VZ Th[ H\o 
v7a m�i qua ñRi t^i 13-03-2012.  

• CY Gioan Kim là C_u ru%t ch[ Nguy`n Xuân C,n 
cursillista khoá 6 v7a qua ñRi tWi Hoa Ka ngày 02 - 03 - 
2012 . H�$ng thb 94 tuci 

Trong niNm tin vào ðdc Kitô, chúng ta cùng hiCp ý c,u 
nguyCn cho các linh h9n nguoi thân s�m ñ�gc Ng�Ri Cha 
Muôn Thu$ ñón vào N��c cUa Ngài. 

Ngày hôm tr�.c : 

Một người bạn ñến thăm tôi, do lâu ngày mới gặp lại 
nhau nên có rất nhiều ñiều ñể nói, nhưng trong trao ñổi 
nét mặt chị vẫn có ñiều gì không ñược vui, tôi quan tâm 
ñặt câu hỏi chị mới thổ lộ là ñang mang một tâm trạng 
nặng nề vì có chuyện xích mích với một người bạn thân 
của gia ñình. Nghe qua câu chuyện, tôi cảm thấy thật tội 
nghiệp cho chị vì ñã bị xúc phạm và tổn thương nhiều. 
Chị không muốn vì sự xích mích này mà ảnh hưởng ñến 
mối quan hệ với những người thân trong gia ñình, nên 
chị nói sẽ sẵn sàng bỏ qua chỉ cần người kia tỏ một thái 
ñộ nhận lỗi dù thật nhỏ nhoi, phần chị, trắng ñen ñã quá 
rõ ràng chị không thể hạ mình xin lỗi ñược. 

ðặt mình vào hoàn cảnh của chị tôi rất thông cảm với 
chị, nhưng trong tôi tiếng nói của Thiên Chúa như thúc 
dục tôi nên lựa lời nào ñó ñể an ủi hoặc xây dựng hoà 
bình lại cho hai người. Tôi ñã ñược học hỏi, sinh hoạt 
trong tinh thần Cursillo, một tay  tôi ñã nắm Chúa nên 
ñây là lúc tôi phải ñưa tay kia ra ñể nắm chị bạn mình. 
Tôi phải  hành ñạo chứ, sau khi ñã trang bị cho mình 
một lô hành trang  sùng ñạo- học ñạo rồi.  Tôi tự nói với 
lòng mình phải cố làm một cái gì ñó ñể ñem an hòa vào 
nơi tranh chấp này, vì vậy tôi khuyên chị hãy  ñem thứ 
tha vào nơi lăng nhục, tôi thuyết phục chị rằng, nào thì 
là  chính lúc thứ tha là khi ñược tha thứ, hãy hy sinh một 
chút, hạ mình làm kẻ bé mọn vì Thiên Chúa chỉ chọn 
những người bé mọn mà mặc khải NướcTrời cho họ mà 
thôi, nghĩa là ñể ñến lúc chết ñi là khi vui sống muôn ñời. 
Ôi ! thôi thì tất cả những hành trang mang theo trên hành 
trình ngày thứ tư của tôi, tôi ñã trút ra hết dùng làm khí 
cụ bình an của Chúa . 

Kết quả hết sức mỹ mãn ! Chị ñã thực hiện những gì tôi 
chia sẻ với chị, và ñiện thọại báo tin ñã nối lại ñược tình 
thân với người bạn kia,  nhất là tìm lại sự thư thái, nhẹ 
nhàng trong tâm hồn. 

Ngày hôm sau : 

Tôi ñi làm về lòng nặng nề vì mang cả sự bực dọc trong 
hãng về theo. Lòng luôn tự hỏi sao người bạn làm việc 
chung với tôi hôm nay vô lý vậy? Mọi việc ñã rõ rành 
rành như thế mà còn cố tình chống chế gây chuyện ñể 
tôi phải nổi sung lên mà to tiếng ! Còn ñộc tài áp ñặt suy 
nghĩ của chị bắt tôi phải nghe theo nữa ! Còn cố tình lôi 
kéo bao chuyện cũ ra trách móc tôi nữa ! ðã vậy còn 
làm mặt giận không ăn cơm trưa chung với tôi nữa ! …
Tôi « xét mình »và ñẩy tất cả lỗi về phía chị, lỗi tại chị 
mọi ñàng ! 

Tôi ngồi thừ một lúc, nghĩ tới buổi tĩnh tâm sắp tới mà 
tâm hồn tôi sao vẫn còn nặng nề quá. Tôi nghe tiếng 
Chúa như văng vẳng bên tai : « Nếu khi nào ngươi dâng 
của lễ trên bàn thờ. mà ngươi sực nhớ ra anh em có 

Mùa Chay : 
Xét Mình … Gi't Mình 
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R ừng cây trơ trụi lá chìm trong biển tuyết, 
nhiệt ñộ nơi tôi cư ngụ, ban ñêm ñã 

xuống tới 20 ñộ C dưới số không, bầu trời 
hôm nay không một giọt nắng, nhiệt ñộ giữa trưa vẫn ở 
dưới số không 15 ñộ C. Từ ngày tới ñây cư ngụ, tôi chưa 
từng trải qua mùa ñông nào lạnh như mùa ñông năm nay ! 
Qua tin tức từ truyền thông, ñã có từng trăm người vô gia 
cư, già yếu thiệt mạng vì giá buốt ! 

Nhìn hàng cây trơ trụi lá trong băng tuyết, buốt giá, tôi e 
ngại không biết mùa xuân tới, cây còn sức sống ñể trổ lá 
kết hoa ?! Ô ! Nhưng không chỉ có cây, mà vài ba con chim 
rừng như ñang run rẩy kiếm ăn từ cành nọ sang cành kia. 
Còn sâu bọ nào sống ñược giữa khung cảnh này cho bầy 
chim có cái sống ?! Tôi tự băn khoăn lo lắng cho bày chim. 
Giữa lúc tôi băn khoăn lo lắng, bày chim lại ríu rít gọi nhau 
bay về phía sau nhà. À ! thì ra có bàn tay nhân ái nào ñó 
biết trước ñược hoàn cảnh khắt khe của thời tiết, ñã treo 
trên cành cây những túi thực phẩm bán sẵn trong các cửa 
hàng gồm nhiều lọai ngũ cốc ñể " cứu trợ" chim rừng giữa 
mùa ñông giá. Người cứu trợ còn kỹ lưỡng hơn : bên cạnh 
những túi thực phẩm, ñã chuẩn bị cho chim những tổ ấm 
nho nhỏ ñể chim có chỗ trú thân giữa giá buốt, nếu không, 
loài chim nhỏ tưởng khó mà sống thóat qua mùa giá lạnh 
này ! 

Tiếng gọi từ những trái tim yêu thiên nhiên, ñã quảng ñại 
nghĩ tới loài chim giữa cảnh khốn cùng này. Khi xuân ñến, 
chim lại còn cơ hội góp tiếng cho vườn xuân rộn rã, ñáp trả 
những tấm lòng, những vòng tay ñã dang rộng cứu vớt 
chim. Tôi miên man nghĩ tới những ngày buốt giá sẽ lui ñi, 
nhường chỗ cho những ngày nắng ấm mùa xuân. 

ðã nhiều tuần lễ nay vì thời tiết quá lạnh, tuyết phủ ngập 
khắp lối, tôi bị cầm chân trong bốn bức tường của căn hộ 
nhỏ, thêm tiếng ồn bất thường của hệ thống hút hơi từ 
hàng xóm vọng lại. Tiếng ồn ñã cướp ñi cái yên tĩnh cần có 
trong lúc này, trong khung cảnh chật hẹp này. Trao ñổi với 
chủ nhân và người trách nhiệm nhiều lần, nhưng ai nấy ñều 
như vô cảm: người thì vẫn cho máy chạy ñều, kẻ lại nói 
quanh quẩn cho qua. Thái ñộ thiếu cảm thông, vô trách 
nhiệm, thiên vị của những người bản xứ này ñã khiến tôi 
mất kiên nhẫn ! Không còn làm chủ ñược cách hành xử và 
ngôn từ ! Tiền nhân ñã từng nhắc nhở : "sự thật mất lòng". 
Thiếu vắng kiên nhẫn chịu ñựng, quên mình vì tha nhân, ñã 
làm mờ nhạt ðức Ái. Nó không còn phù hợp với dung mạo 
người môn ñệ của ðấng ñã mang thân phận bụi ñất của 
con người vì Yêu Thương, vì Hạnh Phúc con người. Quang 
cảnh khô cằn, buốt giá giữa người với người giờ này không 
khác nào không gian bên ngoài! Biến cố ñã như cơn gió 
lạnh lùa buốt giá vào tâm hồn, tôi run rẩy vì giá lạnh. Tôi 
mệt mỏi vì luồng gió kiêu căng nặng chất người lùa tới ! 
Một buổi chiều nặng nề trôi thật chậm. Tôi mang cảm 
nghiệm như con chim cô ñơn ñang run rẩy trên cành khô 
giữa băng giá ! 

Giờ kinh chiều, tôi khẩn khoản van nài : Lạy Chúa ! Xin 
thương xót con, xin nâng vực và tha thứ những yếu ñuối 
của con, xin cho con can ñảm ñứng lên ! 

Như con chim nhỏ giữa giá lạnh có bàn tay cứu vớt cho 
chim vượt qua cái lạnh khắc nghiệt của mùa ñông bao 
quanh; lời tôi van xin Chúa ñã không chối từ. Giữa vùng trời 
giá buốt của tâm hồn, Tiếng Gọi vọng lại : "Con hãy ñi làm 
hòa với anh em trước khi mặt trời lặn !" 

Bên ngoài tuyêt ñang ñổ ngập không gian, hẳn giờ này 

người ñã từng khiến tôi mất kiên nhẫn, 
ñang bận rộn với nhiệm vụ dọn tuyết, tôi 
ñoán vậy, và như có sức thúc bách tôi mặc 

áo ấm ra ngoài tìm tới ñối nhân ñể thực thi Lời Thầy. Bước 
chân, tuy vậy vẫn bị lực cản của kiêu căng níu kéo. Cái tôi 
vẫn cứ ñeo ñuổi biện hộ, cứ dai dẳng kéo lẽ phải về mình ! 
Nhưng TIẾNG GỌI lại thúc bách hơn, mạnh mẽ hơn : ði ñi ! 
Con phải là người "ñem yêu thương vào nơi oán thù". 

Thấy tôi tiến về phía mình, ông ngừng xe xúc tuyết nhìn tôi 
trong thái ñộ sừng sộ. Tôi như có lực ñẩy, ôm choàng lấy 
ông : "Tôi thành thực xin lỗi ông vì thái ñộ mất kiên nhẫn của 
tôi hồi chiều. Tôi cảm thấy hổ thẹn trước niềm tin Kitô hữu 
của mình", tôi nói với ông bằng tất cả chân tình. Chúng tôi 
ôm chặt lấy nhau trong cảm thông nồng ấm tình người giữa 
trời băng giá, giữa không gian phủ ngập tuyết. Tôi nhìn ông 
thân tình. Không thể kéo dài hiện trạng làm ngăn trở công 
việc của ông khi cả rừng tuyết ñang ñợi chờ bàn tay ông 
quét dọn. Tôi cáo từ, và không quên chúc ông một buổi 
chiều an vui. 

TIẾNG GỌI từ "Người Cứu Trợ" ñã vọng 
lên ñúng thời ñiểm tôi ñang ñứng trước 
miệng hố sâu, trước ñe dọa của quị ngã. 
Bàn tay Ngài ñã cung cấp ân sủng nuôi 
dưỡng, cứu vớt tôi vượt qua mùa ñông 
giá tưởng như tôi khó thoát ra. 

Qua vấp ngã, Chúa ñã cho tôi nhìn thấy nhiều hơn, rõ hơn 
bản chất thực của con người tôi : mỏng giòn, mong manh. 
Mỏng giòn, mong manh hơn cả những con chim rừng nhỏ 
bé ! Nếu Chúa không ra tay can thiệp, nếu hơi ấm Tình Ngài 
không bao phủ lấy tôi, chắc chắn tôi ñã ngã gục giữa buốt 
giá của tôi lỗi. Bước chân thống hối tôi tìm tới anh em, hiện 
thân của Ngài, ñã trả lại cho tôi bình an tâm hồn mà biến cố 
ñã cuớp ñi. Tôi như con chim nhỏ ñã tìm ñược túi ngũ cốc 
cứu sống giữa cảnh trơ trụi của không gian băng giá; ñã tìm 
ñược tổ ấm nương thân khi chung quanh ngập tràn giá buốt. 

Lạy Chúa ! Tình thương của Ngài vượt xa mọi yếu ñuối, lỗi 
lầm của con 

Giữa muôn vàn yêu ñuối, chao ñảo tưởng chừng muốn 
buông xuôi. TIẾNG GỌI của Thầy vẫn không lìa xa tôi. Ngài 
vẫn vô cùng kiên nhẫn mời gọi : "HÃY THEO THẦY". Môn 
ñệ Phêrô ngày nào ñã sửng sốt ngỡ ngàng trước mẻ cá lạ 
lùng khi Thầy truyền thả lưới. Thánh nhân ñã quì sụp xuống 
dưới chân Thầy : "Lạy Thầy, xin hãy xa con ra, vì con là kẻ 
tội lỗi". 

Hành trình tôi hôm nay cũng dẫy ñầy những nghi ngờ : 
"Thưa Thầy, chúng con ñã vất vả suốt ñêm mà chẳng bắt 
ñược con cá nào !”. Nơi tôi, không chỉ nghi ngờ, mà từng 
luôn vấp ngã. Diện mạo tôi thật méo mó, lọ lem, người khác 
khó nhận ra tôi là môn ñệ ðức Kitô. Vậy mà Chúa vẫn ñeo 
ñuổi tôi, vẫn kiên nhẫn mời gọi tôi THEO NGÀI. 

Tình Yêu Chúa vượt quá tầm nhìn, quá khả năng hiểu biết 
của tôi. Không có Chúa mở mắt, tôi sẽ chẳng thể nhận ra 
Ngài: Không có bàn tay Chúa " Lấy bùn xức vào lỗ tai tôi ", 
tôi sẽ chẳng sao nghe nổi TIẾNG GỌI ñầy yêu thương của 
Ngài, và ñời tôi vẫn sẽ mãi lẩn quẩn trong vòng tội lụy, ñui 
mù, câm ñiếc, sa ngã ! 

Cảm tạ Chúa ñã nâng vực, cứu ñỡ con ra khỏi Mùa ðông 
giá, cho con cơ hội vươn tới Mùa Xuân ân tình. 

Mùa Chay Thánh 2012 
Duy Bình ■ 

 

 

 

TI�NG G�I 
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Ngày tĩnh tâm mùa chay vừa qua của Phong Trào 
Cursillo Paris (03-03-2012), khi trình trạng sức khỏe 
và hoàn cảnh cho phép, không những các anh chị em 
tại Paris và vùng phụ cận mà cả các anh chị em ở xa 
(như các anh chị ở St Etienne)  cũng đã kéo nhau về 
nhà xứ St Vincent de Paul ở Clichy của cha Ziên, linh 
hướng Phong Trào, cùng hiệp lòng, hiệp ý, trăm 
người như một, để đón nhận sự hướng dẫn tâm linh 
từ cha (xem bài «Tĩnh Tâm Mùa Chay » ) cũng như 
thầy sáu Thạch về sự xét mình xưng tội mong làm 
hòa với Chúa và với anh chị em.  

Trong bài giảng của cha Ziên, có một lúc cha còn đề 
cập đến việc « hòa giải với chính mình ». Và trong đó 
cha nói phải « sống thành thật với chính mình, biết mình 
là ai ». Tôi nhớ đến một đoạn kể trong Kinh Thánh, 
Chúa Giêsu đã nhắc nhở : « Sao anh thấy cái rác 
trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con 
mắt của mình thì lại không để ý tới ? Sao anh lại nói 
với người anh em : ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt 
bạn’, trong khi có cả cái xà trong con mắt của 
anh ?’» (Matthêu 7,3-4). Thiên Chúa Đấng giầu lòng 
thương xót, luôn cho con người tội lỗi một cơ hội để 
trở lại, để thay đổi. Luật yêu thương, quảng đại đó 
đã được áp dụng cho chính con người nhỏ bé, yếu 
hèn như tôi, mà sao tôi cứ vẫn thiếu khoan dung với 
anh em tôi ? Phải chăng vì tôi chưa thật sự sống 
thành thật với chính mình, tức là nhìn mình một 
cách khách quan, không bào chữa bao che những 
khuyết điểm của mình. Chúa Giêsu không nói 
« người ta có một cái rác còn anh/chị có tới ba 
cái rác» mà Chúa lại nói tới một cái xà. Kinh khủng 
quá. Một cái xà lớn lắm chứ. Nếu cả một cái xà mà 
tôi không thấy thì hóa ra tôi đã mù thật rồi ?  

Cái sự « dịu dàng, hiền lành và khiêm nhường » 
mà cha nói đến quả thật là một tấm gương để chúng 
ta soi vào trong cái tĩnh lặng của lúc cuối ngày, để 
thấy ít ra nếu không phải là cái xà thì cũng có mấy 
cọng rơm. Mỗi ngày của mùa chay năm nay là dịp 
cho tôi nhìn lại cách sống của mình trong quá khứ 
gần và quá khứ xa. Qua đó, tôi quả thấy mình còn 
nhiều thiếu xót, còn nhiều « món nợ tình thương » vì 

cho không đủ hay đã nhận không đúng… 

Ai trong chúng ta cũng cần sự yêu thương của 
người khác để có đủ can đảm phục thiện, thay đổi, 
sau những lỗi lầm hay trước ý thức về những bất 
toàn của mình.  

Tôi đã từng nghe các anh chị đi trước trong 
Phong trào bảo rằng : « Hễ không đi Trường Huấn 
Luyện vài lần là thấy nhớ lạ lùng ! ». Tôi chia sẻ 
được tâm tình đó vì cảm nhận được tình thương 
và sự thông cảm của các anh chị. Chắc hẳn bao lần 
các anh chị đã thương mến bỏ qua làm như không 
thấy « cái rác » của tôi và nắm tay tôi cùng tiếp tục 
cuộc hành trình đức tin trong tình huynh đệ. 

Chúa Giêsu không quy cái nhìn của Ngài vào 
việc Phêrô sẽ chối Chúa ba lần nhưng vào khả 
năng yêu thương của ông đối với Chúa và đối các 
bạn đồng môn, để bảo ông khẳng định : « Phêrô, 
con có yêu mến Thầy… ». Điểm quan trọng nhất là 
câu trả lời từ đáy lòng của Phêrô trước câu hỏi này 
để Chúa có thể giao cho Phêrô chăm sóc anh em 
của ông không. 

Đức cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận cũng đã 
viết : « Yêu thương và đòi hỏi bạn thay đổi là cho bạn 
phương tiện, không yêu thương và đòi bạn thay đổi là 
cất hết phương tiện ».  Ước mong 
sao tôi vẫn mãi cảm nhận được 
« mối tình Cursillo» này để cho 
tôi thêm một lần có thể phục 
thiện. 

 

Mùa Chay 2012 * Phương Vy ■ 

Trong l�i kinh nguyBn nh	 
Con vCng ngóng Tình-Tr�i 
Tr�i tuy cao v�i vEi 
Tình Ngài F ñây thôi… 

Trong l�i kinh nguyBn nh	 
Con ôm Gp tình ng��i 
ð�i trHm muôn ngàn lIi 
Ng��i v4n ng��i yêu nhau 
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SINH HO*T ULTREYA  
LIÊN NHÓM WIESBADEN VÀ VÙNG PH6 C7N 

Buci sinh hoWt Ultreya l,n thd 2 cUa Liên Nhóm Cursillo Wiesbaden và vùng 
phY c_n ñã ñ�gc khai di`n lúc 11 giR ngày Chúa Nh_t 19.02.2012 tWi h%i 
tr�Rng nhà thR Sankt Josef, Josefstr. 23-15, 65199 Wiesbaden-Dotzheim. 
ð�n tham dn g9m 25 ng�Ri, trong ñó có 18 thành viên Cursillitas, thu%c các 
khóa 16 ñ�n khóa 29, ñVc biCt có linh mYc Phêrô Nguy`n v�n Kh\i DCCT, 
ñang tu hbc tWi Roma tháp tùng cha Linh H��ng Phêrô Nguy`n Trbng Quý 
cùng ñ�n, s^ khác g9m 5 ng�Ri là thân nhân, bWn bè các Cursillitas ch�a 
tham dn khóa Cursillo nh�ng t�i trong tinh th,n "ñ�n mà xem". 

Khai mWc ch[ Nguy`n th[ LC Thu ñWi diCn Ban Tc Chdc chào m7ng cha Linh 
H��ng, cha Khách và gi�i thiCu thành ph,n ban ñiNu hành Liên Nhóm g9m 
các anh ch[ có tên sau : Ch[ Nguy`n th[ LC Thu k.16 tr�$ng liên nhóm, anh 
Bùi Quang DZng k.27 th� ký, Ch[ Tr,n th[ LC Hrng k.16, ch[ Mai th[ Bích ðào 
k.16, ch[ PhWm th[ ThWnh k.29 Uy viên. 

K� ti�p anh Bùi Quang DZng trình bày mYc ñích, ch�ơng trình buci sinh hoWt 
Ultreya, và ch[ Elisabeth Nguy`n th[ Ti�t, Cursillitas khóa 29 chuy`n dTn buci 
sinh hoWt vào ñN tài. "HÃY ðwN MÀ XEM" do Cha Linh H��ng Phêrô Nguy`n 
Trbng Quý h��ng dTn. 

Tr��c h�t ch[ Elisabeth chia sy m%t vài c\m nh_n do ch[ ñã nh_n ñ�gc trong 
ba ngày tham dn khóa 29 Cursillo. Sau ñó ch[ ñN ngh[ tzt c\ anh ch[ em 
Cursillitas hiCn diCn hbp ý c,u nguyCn xin Chúa ñ9ng hành, nâng ñ{ và ban 
h9ng ân cho buci sinh hoWt hôm nay ñ�gc nhiNu k�t qu\ t^t ñ|p. Ch[ mRi mbi 
ng�Ri trong tinh th,n sùng ñWo, hbc ñWo, hành ñWo s^ng trbn v|n ngày thd t� 
cùng ñdng lên ñón nghe Tin M7ng Thánh Gioan (ch�ơng 1, câu 35-39). Bài 
Phúc Âm liên quan m_t thi�t ñ�n ñN tài ñ�gc huzn ñdc ngày. ðoWn Phúc Âm 
quan trbng Thánh Gioan TiNn Hô ñã gi�i thiCu Chiên Thiên Chúa v�i hai môn 
ñC cUa ng�Ri, hai môn ñC ñó ñã theo Chúa Giêsu "ð�n Xem", $ lWi v�i Chúa, 
và ti�p tYc gi�i thiCu nh~ng ng�Ri anh em khác cUa mình. ðoWn Phúc Âm ñã 
ñánh ñ%ng ch[ khi h9i nh� lWi câu ph�ơng châm cUa Phong Trào Cursillo 
th�Rng nh�c ñ�n: "M%t tay n�m Chúa, m%t tay n�m lzy anh em" dna vào hai 
gi�i r�n "M�n Chúa và yêu ng�Ri. 

Ch[ chuy�n lRi mRi cha Linh H��ng Nguy`n Trbng Quý h��ng dTn. 

11 giR 15 : V�i nY c�Ri hiNn d[u thân ái c^ h~u, cha Linh H��ng Nguy`n Trbng 
Quý kêu gbi mbi ng�Ri cùng cha, noi g�ơng hai ng�Ri môn ñC x�a, qua các 
di`n ti�n : ð�gc gi�i thiCu ñ� bi�t Chúa, ñ�gc h�i Chúa, ñ�gc Chúa tr\ lRi. 
theo ñ�n xem và làm viCc cho Chúa. Cha ñã gi\ng gi\i c_n ky, phân tích rõ 
ràng, giúp buci sinh hoWt n�m b�t d` dàng nh~ng ñi�m chính cUa t7ng sn 
kiCn, t7ng vzn ñN qua t7ng nhân v_t. Hai môn ñC do lòng khao khát trông chR, 
khi ñ�gc gi�i thiCu Chúa là Chiên Thiên Chúa, mu^n theo Chúa nên ñã th^t 
nên câu : Th,y $ ñâu? Chính câu này là câu h�i v�i ý mu^n ñ�n th�m Th,y, 
mu^n theo Th,y.  

Cha Nguy`n v�n Kh\i góp ý chia sy : ðN tài trình bày rzt trong sáng vN viCc 
Chúa Giêsu gVp các môn ñC ñ,u tiên, cha trình bày ý Chúa và niNm khát vbng 
cUa các môn ñC khi mu^n tìm hi�u vN Ng�Ri. Cho rrng nh~ng ng�Ri yêu nhau 
thâm thúy m�i hi�u ñ�gc ý nghXa cUa nh~ng câu h�i, câu ñáp ñ�gc dTn gi\i 
qua ñoWn Thánh kinh cUa Thánh Gioan. Cùng lRi mRi gbi "Hãy ñ�n xem" cUa 
Chúa, hai môn ñC ñã ñ�gc thzy, ñ�gc nghe, ñ�gc ñ�n xem và sau cùng là tin. 
Cha ñã dùng câu Weni, widi, winchi có nghXa : Ta ñ�n, ta thzy, ta th�ng (ta 
tin, ta theo) ñ� mbi ng�Ri d� nh�. Cha cZng nhân lúc trình bày k� lWi cu%c 
s^ng kinh nghiCm chính b\n thân t7 n�m 17 tuci là con nhà nông nghèo nàn 
$ miNn B�c, th�c m�c th_t nhiNu, khát vbng th_t nhiNu, ñã c^ tìm Chúa trong 

cu%c s^ng cơ hàn hrng ngày, trong phép Thánh Th�, trong quyNn n�ng cUa 
Thiên Chúa, trong sn khó nghèo cUa gia ñình Nazareth thu$ x�a…nh� ñã 
ñ�gc ñ�n xem LRi Chúa trong ñoWn Thánh kinh dTn gi\i. Qua suy niCm, thzy 
ñ�gc sn hy sinh cao c\ cUa Chúa, ñiNu tuyCt diCu là c\m nh_n ñ�gc tình yêu 
bao la cUa Thiên Chúa, nên cha ñã xin Chúa cho $ lWi nhà Chúa làm linh mYc 
DCCT nh� ngày hôm nay. Khi ñã thzy, ñã nghe, ñã tin giúp cha m%t ý nghX kiên 
c�Rng là phó thác mbi ñiNu cho Chúa, s^ng tin t�$ng, bình an, công chính 
tr��c mVt Chúa, Chúa s= gi\i thoát giúp ñ{ không bao giR b� con cái Chúa gVp 
hoWn nWn khó kh�n, Chúa s= $ v�i cùng cho ñ�n ngày t_n th�. Do ñó cha rzt 
v~ng lòng làm chdng nhân cUa Chúa v�i lòng tin t�$ng phó thác, dù ñang gVp 
muôn vàn khó kh�n, nguy hi�m nh� hiCn tWi. 

12 giR : Sau bài huzn ñdc cUa cha Linh H��ng và lRi chia sy tâm tình cUa cha 
Kh\i, các Cursillitas ñã l,n l�gt trình bày nh~ng c\m nh_n cUa mình trong 
buci trao ñci hbc h�i h~u ích l,n này. Ngoài ra t7ng ng�Ri trang tr\i chia sy 
ñ�gc nh~ng �u t� cu%c s^ng, gia ñình qua bài hbc LRi Chúa "ð�n mà xem". 
CZng nh� hành trang Ngày Thd T� cUa m�i ng�Ri ñ�gc Chúa ñong ñ,y thêm 
trong niNm tin, c_y, m�n. 

12 giR 30 – Buci cơm tr�a thân m_t ñ�gc m%t s^ anh ch[ em trong liên Nhóm 
lãnh nh_n phY trách, tuy ñơn sơ ch� v�i cơm tr�ng, d�a giá chua, th[t kho, rau 
tr%n gizm, nh�ng ngon không kém cao l�ơng m� v[ cUa các nhà hàng sang 
trbng. Ph\i ch�ng nhR tình Chúa mà tình anh em tay trong tay yêu th�ơng 
nhau ñã tWo thành b~a �n quá tuyCt vRi (nh_n xét theo lRi khen cUa mbi ng�Ri 
trong ph,n tóm k�t tc chdc). 

13 giR 30 – 15 giR 30 : Nh~ng lRi dTn gi\ng, tâm sn chia sy, trao ñci kinh 
nghiCm ñ�gc ti�p n^i không ng7ng trong không khí tâm tình. Chính giR phút 
trao ñci này ñã thi�t thnc giúp ñ{ thêm cho mbi ng�Ri rzt nhiNu vN khía cWnh 
tâm linh, khía cWnh cu%c s^ng và hành trình ñdc tin. CZng trong giR này m%t 
s^ tham dn ñ�gc cha Kh\i giúp ban phép hòa gi\i. 

15 giR 30 : Tn do, chu�n b[ Thánh L`, ti�p ñón thân nhân ñ�n tham dn Thánh 
L` k�t thúc. Con s^ tham dn trên 60 ng�Ri. 

16 giR 00 : Thánh L` b� gi\ng do cha Linh H��ng Phêrô Nguy`n Trbng Quý, 
chU t� v�i phY t� là cha Phêrô Nguy`n v�n Kh\i. Thánh L` ñã ñ�gc tc chdc 
trang nghiêm tWi Thánh ñ�Rng Thánh Josef, Wiesbaden-Dotzheim. 

GI: CH�U THÁNH TH< 

Sau Thánh L` là buci Ch,u Thánh Th� trbng th�, Mình Thánh Chúa ngn gi~a 
mVt nh_t t�a hào quang uy nghiêm trên bàn thR. Các linh mYc và c\ c%ng 
ñoàn thinh lVng l�ng ñ%ng tâm t� h��ng vN Thánh Th�, sau ñó cha Kh\i ñã 
thay mVt toàn th� Cursillitas và c%ng ñoàn hiCn diCn dâng lên Chúa tzt c\ tâm 
t� nguyCn vbng, cùng nh~ng sai l,m l�i phWm do sn y�u ñu^i cUa con ng�Ri. 
Xin Chúa thêm sdc mWnh, thêm sn khôn ngoan ñ� ñ�gc ñdng v~ng b��c ñi 
nh~ng b��c v~ng chãi, ñWt ñ�gc k�t qu\ theo Thánh Ý Chúa trong b��c hành 
trình Ngày Thd T�, bi�t th� hiCn ñúng ph�ơng châm cUa Cursillo "M%t tay n�m 
Chúa, m%t tay n�m lzy anh em". 

"LWy Chúa, chúng con mu^n thu%c vN Chúa, s^ng ý thdc và tr�$ng thành trong 
ân sUng cUa Chúa. Xin giúp chúng con bi�t phó thác và v~ng tin, bi�t can ñ\m 
ñón nh_n nh~ng khó kh�n. Xin giúp chúng con bi�t c,u nguyCn, bi�t dùng LRi 
Chúa làm g�ơng sáng ñ� tr$ thành chdng nhân loan truyNn tin m7ng, gi�i thiCu 
tình yêu cUa Chúa ñ�n mbi ng�Ri, mang mbi ng�Ri vN v�i Chúa nh� hai thánh 
tông ñ9 x�a ñã làm. Xin Chúa Thánh Th� giúp chúng con s^ng trbn v|n ngày 
"Thd T�" cho Th,y Chí Thánh – Amen. 

Ch�ơng trình ñ�gc k�t thúc vào 17 giR 30, chia tay trong tình thân quy�n 
luy�n, ra vN trong bình an cUa Chúa Thánh Th�. 

TXS - Cursillitas khóa 26 t$%ng thu�t ■  
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Vài ghi nh�n v
 ñ�i h=i Ultreya  
t�i Kortrijk (Belgigue) 

*Ngoài ñề:  

Thật là khổ cho cha Tráng. Dur ! dur ! dur ! être «linh 
mục». Bởi vì ở Kortrijk có Anh Soạn người trong Cursillo 
báo cho cha biết là hôm nay có cuộc họp Ultreya ở một 
trường học nên cha không ngần ngại chạy thẳng một lèo 
gần 2 giờ ñồng hồ tới thẳng ñịa ñiểm mà có nhiều anh chị 
cursillistas ñang tụ họp lại rất vui vẻ. 

Dựa theo bài giáo huấn "Những cái nhìn mới về tôn giáo" 
của Lm Mai ñức Vinh. Cha Tráng lựa ra một tôn giáo mà 
các anh chị em Cursillista dễ có cơ hội gặp gỡ qua ñiện 
thư E-mail, hoặc cách này hay cách khác như là làm cùng 
sở, ở cùng xóm, sống chung hay làm bạn, với người theo 
« ðạo Phật »… 

*Tóm tắt lời giáo huấn: 

- Khác với người Thiên Chúa giáo người theo ñạo Phật 
không thờ ông Phật, người Thiên Chúa giáo thờ Thiên 
Chúa. 

- Phật Thích Ca là một trong những vị Phật ñã ñược nhập 
Niết Bàn. Khác với các vị phật khác, sau khi giác ngộ, 
ngài ñã trở về trần gian chỉ cho nhân loại cách sống "ñạo 
= ñường" ñể ñược thành Phật, tránh khỏi luân hồi. 

 … 

- Người theo ñạo Phật tin là họ có thể sống một mình, tự 
mình ñi tới cõi cứu rỗi. Có hai tông phái chính trong ñạo 
Phật là Tiểu Thừa hoặc là Nam Tông và ðại thừa hoặc là 
Bắc tông... 

 Cha Tráng cố gắng dùng ñúng 1giờ ñồng hồ ñể giải 
nghĩa tổng quát cho các anh chị em có một khái niệm sơ 
qua về ñạo phât. Cha nhắn nhủ chúng ta là hãy khéo léo 
khi nói về Chúa quan phòng với người phật giáo bởi vì 
người theo ñạo Phật chỉ tin cậy vào sức người, nhờ sống 
theo tinh thần Bi=từ bi, chí= lý chí, và dũng = dũng cảm. 

 Sau một lúc giải lao thì có lời chia sẻ của các anh chị 
khác, không khí rất là ñầm ấm và vui vẻ qua những câu 
chuyện mà các anh chị ñã gặp phải. và sau ñó có lễ do 
cha Tráng chủ tế và cha Quang ñồng tế. Kết thúc thánh 
lễ, anh chị em quay quần dùng bữa trưa trong tinh thần 
gia ñình Cursillo rồi cùng nhau vào chầu thánh thể. Trong 
lúc chầu thánh thể các anh chi em có thể nhận phép giải 
tội do hai cha ban cho. Tới giờ trà ñàm, mọi người có dịp 
nghe một chị kể rất tự nhiên và chân thật về việc mà chị 
ta vào chùa tụng kinh bất ñắc dĩ và cúi ñầu kính chào 
tượng phât. Chị hỏi làm như vậy có tội hay không? Cả 
nhóm cười vui vẻ chờ cha Tráng trả lời rằng : "Nếu lòng 
mình không thờ Phật như thờ Chúa thì không sao cả, 
mình có thể quí trọng phật như một bậc thánh…". Cuộc 
họp chấm dứt vào lúc 17g và các anh chị em Cursillista 
phải chia tay nhau trong luyến tiếc sau một câu chuyện 
cười kết thúc của cha Tráng. 

De colores 

NCL ■ 

THÔNG BÁO 

Hai khóa Cursillo hè 2012 tai Stuttgart, ð�c 
qu�c : 

• Khóa Nam (31) t7 26-07 ñ�n 29-07-2012 
• Khóa N~ (32) t7  02-08 ñ�n 05-08-2012 

Xin quí Cha, quí tu s�, quí anh ch  làm Pa-
lanca c%u nguy'n s�t s(ng cho công tác 
chu+n b  hai khóa 31 và 32. 

Nh1ng anh ch  mu�n b2o tr3, xin xem k6 
các ñi8u ki'n c%n thi9t cho �ng viên ( s�c 
kh<e, tình tr>ng sinh ho>t tôn giáo…) 

Vì s� chB giCi h>n, sD dành ưu tiên cho 
nh1ng ngưGi ñăng ký sCm (�ng viên cJng 
như tr3 tá). 

Chi phí tham dL  (cơ sN): 150 € / 1 ngưGi 

BðH PT 


