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SINH HO�T HÀNG THÁNG 

Tr��ng Hu�n Luy�n :  

Chúa nh�t 14/04/2013 
14g30—16g30 

Ultreya : 

Chúa nh�t 28/04/2013 

14g30—16g30 

������������������
Th�a Quý Anh Ch� Cursillistas thân m�n, 

�ang lúc chúng ta chu�n b� b��c vào Mùa Chay Thánh thì sáng ngày th	
hai, 11/02/2013, �	c Giáo Hoàng Bi
n �	c XVI loan báo quy�t ��nh c�a 
ngài, thoái v� ngôi Giáo Hoàng k
 t lúc 8 gi� t�i ngày 28/02/2013. �úng 
là m�t tin sét �ánh ngang tai. M�t bi�n c� làm rung ��ng Giáo H�i và toàn 
th� gi�i. M�t bi�n c� l�ch s� vì t h�n 500 n�m nay m�i l�i có m�t v� Giáo 
Hoàng t nhi�m. �	c Bênê�itô XVI �ã nêu lý do s	c kh�e �
 bi�n minh 
cho quy�t ��nh « ��y t� do » c�a ngài. Ch�a bao gi� ng��i ta �� c�p ��n 
�	c Giáo Hoàng, ��n Vatican, ��n Giáo H�i nhi�u nh� th�. Trong khi các 
v� H�ng Y l�c t�c kéo v� Rôma �
 chu�n b� M�t Ngh� b�u �	c Tân Giáo 
Hoàng, khi �	c Bênê�itô XVI t giã m�i ng��i �
 rút vào th�m l�ng, thì 
�ã có nh�ng ngu�n d� lu�n coi �ây nh� m�t hi�n t��ng tr�n th� mang 
tính chính tr� v�i nh�ng gi� thuy�t, nh�ng ác ý nh m vào Giáo H�i và 
�!ng K� V� Thánh Phêrô. Nào là Vatileaks, nào là r�a ti�n, nào là !u dâm…, 
tóm l�i, t!t c� nh�ng �i�u có kh� n�ng làm chao ��o ni�m tin và l�p tr��ng c�a 
ng��i Công Giáo. 

Là ng��i Cursillistas, nh�ng chi�n s" b�o v� Giáo H�i c�a Thày Chí Thánh, 
chúng ta xác tín r ng Giáo H�i là thánh thi�n, công giáo và tông truy�n. Hi�n 
Ch� Tín Lý Lumen Gentium c�a Công ��ng Vaticanô II �ã cho ta th!y rõ : 
« Trong lúc �	c Kitô thánh thi�n, vô t�i, không t# v�t (Dt 7, 26) không h� bi�t 
��n t�i l$i (2 Cr 5,21), ch% ��n �
 ��n t�i cho dân (x. Dt 2, 17), thì Giáo H�i mang 
trong lòng nh�ng ng��i t�i l$i, vì th� Giáo H�i va thánh thi�n mà c&ng luôn 
���c kêu g�i ph�i thanh t�y, kiên trì �eo �u'i n$ l�c ��n t�i và c�i s�a ». C� 4 
Thánh S� Gia ��u ghi chép chuy�n v� Giáo Hoàng ��u tiên ���c �	c Kitô l�a 
ch�n, vào lúc nguy bi�n nh!t �ã ch�i b� Ngài ��n 3 l�n (x. Lc 22, 56-62 ()*+),-.)
69-75 ()*/)01.)23-54.69-75 ()45)06.)0,-18.25-27). Chúng ta c&ng xác tín là t
kh7i th�y, chính Th�n Khí Thiên Chúa luôn �i�u h��ng Giáo H�i. Vì v�y, n�u 
�	c Bênê�itô XVI có quy�t ��nh t nhi�m thì ch8c ch8n ngài có 9n c�a Chúa 
Thánh Th�n �
 làm chuy�n �ó. 

Tr��c khi r�i ngôi, trong bài gi�ng nhân L: Tro, �	c Bênê�itô XVI �ã m��n l�i 
Thánh Phaolô �
 nh8c nh7 chúng ta h�i tâm, th�ng h�i : « Bây gi� là lúc thu�n 
l�i, bây gi� là ngày c	u r$i »(2 Cr  6, 2) �
 gi�i thích và nh!n m�nh ý ngh"a c�a 
ch� « bây gi� » nh� m�t « s� kh�n c!p không ch!p nh�n b!t c	 s� v8ng m�t 
hay s� do d� nào c� ». Ngay t tr��c ngày loan báo thoái v�, ngài �ã xin m�i 
ng��i c�u nguy�n cho ngài, cho Giáo H�i. ��c bi�t hôm 28-02-2013 tr��c khi 
r�i ngôi Giáo Hoàng �
 tr7 thành m�t khách hành h��ng bình th��ng, khiêm 
nh��ng, trong bài di:n t tr��c H�ng Y �oàn, �	c Bênê�itô XVI �ã, m�t l�n 
n�a, xin m�i ng��i c�u nguy�n b ng cách g�i l�i kh�u hi�u c�a Chân Ph��c 
H�ng Y John Henry Newman « Cor ad cor loquitur » (trái tim nói v�i trái tim). 
C�u nguy�n qu� là m�t cu�c ��i tho�i, không ��u môi trót l�;i, mà xu!t phát t
thâm tâm dâng lên lòng nhân t c�a Thiên Chúa. Tâm tâm ��i tho�i là Thiên 
Chúa nói v�i con ng��i. Tâm Tâm ��i tho�i là con ng��i nói v�i con ng��i. 
Tâm tâm ��i tho�i là con ng��i th�a chuy�n v�i Thiên Chúa. C�u nguy�n nh�
th� s< th!u ��n Thiên Tòa (x. Mt 21, 22 ()*/)00.),1=>

Ch8c h?n khi Quý Anh Ch� ��c nh�ng dòng này thì chúng ta �ã có �	c Giáo 
Hoàng m�i. Alleluia ! T� �n Chúa ! Chúng ta s< tích c�c c�u nguy�n cho ngài, 
cho Giáo H�i h�n n�a �
 có m�t s� canh tân trong ��i s�ng chúng ta. 

V�n Phòng �i�u Hành 
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• Lá Th� Phong Trào 1 

• �	c Tin ���c m�c kh�i 2 
(THL)

• Th� T� 9n 3 
(Marie - Thérèse Ánh Tuy�t) 

• ��c Thánh Kinh 4 
(Duy-Ân �oàn Qu�c Khánh ) 

• Ultreya mùa chay 5 
(TTP ghi nh�n)

• Con ���ng mang tên “ngày th	 t�“ 6 
(JB/HTT#8) 

• Cái nhìn m�i v� tôn giáo (ph�n cu�i) 7 
(Lm Mai ��c Vinh) 

• Th� mùa chay 9

• B��c t�i  10
(Duy Bình)

• Tâm s� v�i Chúa  11 
(Marie - Thérèse Ánh Tuy�t)

• ���ng m�t 12
(E.N.) 

• Tin t�c Liên Nhóm Têrêsa 12
(E.N. ghi nh�n) 
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Trong b�n sách 
Tin Mng, Chúa Giêsu 
nhi�u l�n kêu g�i ��n �	c tin c�a 
các môn ��. Trong Tin Mng theo thánh 
Gioan, l�i kêu g�i !y càng kh�n kho�n h�n. V�y, �i�u 
chính y�u cho chúng ta, nh�ng ng��i theo Chúa Giêsu 
chính là �	c tin.

A. ��c tin c�a  Kitô giáo

Trong th� gi�i, qua bao nhiêu th� h�, con ng��i có r!t 
nhi�u tôn giáo, nhi�u tín ng�;ng. Và có th
 nói, là ai ai 
c&ng t� cho mình là có �	c tin trong tín ng�;ng c�a 
mình. Khác bi�t h?n v�i các tôn giáo và tín ng�;ng !y, 
có Kitô giáo. Khác bi�t h?n 7 �i
m Kitô giáo loan báo : 
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- Ngài �ã m c kh!i chính mình m�t cách tr"n v#n và 
$�
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�%�
���
&��'�
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- và Giáo H�i Công Giáo, mà ��c Giêsu Kitô thi*t l�p, 
�+,c �y nhi-m làm ng+.i canh gi/ và d�y d0 ngu1n 
chân lý m c kh!i này. (�HY Avery Dulles s.j, Models of 
Church)  

Ng��i Kitô h�u kh?ng ��nh ���c nh� th� là nh� có “��c 
tin �+,c m c kh!i” trong Tin Mng : “Có ��c tin là 
nh. nghe gi!ng, mà nghe gi!ng là nghe công b$ l.i 
��c Ki-tô.” (Rm 10, 17).  

Và g�n chúng ta h�n, Hi�n ch� tín lý M�c Kh�i (Dei Ver-
bum) c�a Công ��ng Vatican II vi�t:  

«�2 �u,c ni3m tin này, c4n có ân s�ng (grâce) Thiên 
Chúa �i tr+5c giúp �6 và s7 tr, giúp bên trong c�a 
Chúa Thánh Th4n : Ngài thúc �8y và quy h+5ng con 
tim v3 cùng Thiên Chúa, m9 m:t lý trí và ban cho 
«m"i ng+.i c!m th�y d;u ng"t khi �ón nh�n và tin 
theo chân lý». Và �2 vi-c hi2u bi*t m c kh!i �+,c sâu 
r�ng thêm mãi, c<ng chính Chúa Thánh Th4n không 
ng=ng ki-n toàn ��c tin qua các %n c�a Ngài.» (Dei 
Verbum §5). 

�o�n v�n trên �ây làm n'i b�t các �i
m sau �ây :

a) ��c tin h- t i s7 g>p g6 gi/a Thiên Chúa và con 
ng+.i. �	c tin là n�i ch�n Thiên Chúa m�c kh�i v� Ngài, 
@�)A)BC�D)/�5)EFGH()

Thiên Chúa h ng theo �u'i m$i m�t con ng��i ���c g�i 
vào tr�n th�, b ng tình yêu, b ng ân s�ng và b ng tác 
��ng c�a Th�n Khí Ngài. Cho ��n khi g�p ���c n�i 
ng��i !y s� “�ón nh�n (accueil) và tin theo chân lý”.  
Trong �	c tin, con ng��i ti�p nh�n nh�ng gì Thiên Chúa 
m�c kh�i, không ph�i vì tính hi
n nhiên c�a nh�ng �i�u 
!y, nh�ng vì ý chí. Con ng��i lôi cu�n b7i ân s�ng, ��t lý 
trí và ý chí mình d��i s� th�t c�a Thiên Chúa, m�t cách 
t� do. Thánh Têrêsa Nh� nói: “Tôi tin nh�ng gì tôi mu�n 
tin.” (trong T� thu�t)

b) ��c tin �4y s�c m nh và uy l7c này là công trình 
c�a Chúa Thánh Th4n. �	c tin Kitô h�u là m�t n�ng 

��ng tâm linh (un 
dynamisme spirituel), ��n 

t Thiên Chúa và dIn ��a ��n 
Thiên Chúa. Con ng��i không th
 t�o ra 

���c �	c tin này, nh�ng có th
 c�ng tác b ng cách 
��n nh�n lãnh n�i Giáo H�i Chúa. Lãnh nh�n �	c tin, 
có th
 nói, là lãnh nh�n m�t m�m s�ng th�n thiêng 
(divine) ���c tháp ghép vào ��i s�ng c�a mình, �

chúng ta không th
 nói là “tôi �ã  �ánh m!t �	c tin”, nh�
�ánh m!t m�t kh�i hành trang, hay m�t viên ng�c quý. 
Nh�ng ng��i ta có th
 �
 cho �	c tin y�u kém �i, và có 
th
 �
 cho nó ch�t �i trong chúng ta vì �ói khát. Ng��i 
ta luôn có trách nhi�m v� nh�ng gì ng��i ta �ã nh�n 
lãnh, hay thu ph�c (apprivoiser). 

c) Và Chúa Thánh Th4n không ng=ng ki-n toàn ��c 
tin �
 chúng ta hi
u bi�t ���c m�c kh�i c�a Thiên Chúa 
ngày càng sâu r�ng h�n.

d) ��c tin công giáo tuy là Tông truy3n, nh+ng v?n 
có tính cách cá nhân và liên can ��n s� s�ng c�a 
ng��i lãnh nh�n. Do �ó, nói ��n �	c tin là nói ��n g>p 
g6 và kinh nghi-m. 

Trong th� g�i tín h�u Do thái, thánh Phaolô g�i nh�ng 
ng��i tin là nh�ng ng��i « �ã ���c th�7ng th	c L�i t�t 
�Jp c�a Thiên Chúa.» (Dt 6, 5)  và ngài ��nh ngh"a : 
“�	c tin là b�o ��m cho nh�ng �i�u t�t lành ta hy v�ng, 
là b ng ch	ng cho nh�ng th�c t�i ta không th!y.” (Dt 11. 
1). Sau �ó, trong toàn ch��ng 11 c�a th� này, thánh 
Phaolô tr�ng ra nh�ng ch	ng t (témoignage) �	c tin 
c�a các ti�n nhân, t th�i C�u K�c cho ��n th�i Tân 
K�c. Qua các ch	ng nhân, thánh Phaolô cho th!y, 
không có kinh nghi�m nào v� Thiên Chúa ngoài kinh 
nghi�m di:n ra trong l�ch s� và trong �n g�i làm ng��i. 

Trong Tân K�c, n�i ch�n hình thành �	c tin mL mãn 
nh!t chính là s� g�p g; v�i Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, 
s� g�p g; này không bao gi� tr�c ti�p hay t	c kh8c. 
Nh�ng tr��c tiên c�n ph�i ���c ti�p c�n v�i l�i, v�i 
công nghi�p và ph��ng th� c	u �� c�a Chúa Giêsu. Nói 
t8t là c4n ti*p c�n v5i Nhi-m Th2 c�a Chúa Giêsu là 
Giáo H�i Ng��i. Và thêm vào �ó, c4n ph!i ti*p nh�n 
m�t «gi!ng d y» thích 	ng (un enseignement adapté). 
Không có ai sinh ra là Kitô h�u. Ng��i ta tr9 nên Kitô 
h�u, nh� Phép R�a và nh� ��c tin. «Ai tin và ch;u 
phép r@a, sA �+,c c�u ��.» (Mc 16,16). 

B �ây, nên m9 m�t d�u ngo>c �2 nói rõ v3 Phép 
R@a T�i các em bé. Phép R�a T�i c&ng nh� các Bí 
Tích khác không tác ��ng m�t cách phù phép và t�
��ng. Nó �òi h�i s� g�p g; gi�a ng��i �ón nh�n và 
Chúa Giêsu. Khi ban Phép R�a T�i, v� ph�n Chúa 
Giêsu, Ng��i �ã làm t!t c�, �ã ban hi�n chính Mình 
Ng��i cho ng��i lãnh nh�n, dù là m�t em bé. Lúc !y, 
�	c tin em bé ���c tháp ghép vào �	c tin c�a cha mJ
em. Nh�ng khi �	a bé l�n lên, và khi nó có th
 dùng s�
t� do c�a nó, nó s< ph�i t� h�i xem là nó có th�t s�
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mu�n �i vào liên h� hi�p thông v�i Chúa Giêsu và v�i Giáo 
H�i c�a Ng��i không ? Do �ó, c&ng nh� m�i Kitô h�u, nó ph�i 
tìm và g�p g; Chúa Giêsu trong m�t tìm ki�m hoàn toàn cá 
nhân. Không có s� tìm ki�m !y, Phép R�a T�i không có ���c 
m�t tác ��ng nào c�, vì không có s� g�p g; gi�a Thiên Chúa, 
�!ng ban hi�n chính Ngài và ng��i nào �ó �
 lãnh nh�n. 
Chính vì th�, b'n ph�n thiêng liêng c�a b�c cha mJ là làm sao 
truy�n ��t cho con em mình, c&ng nh� v� ph�n chính mình, có 
���c t!m lòng khao khát ki�m tìm và g�p g; Thiên Chúa. 

Ân s�ng v�n nh�ng không và ��i l��ng, ân s�ng v�n lôi cu�n 
và m�i g�i trong t� do. �	c tin là s� �áp tr� c�a con ng��i 
tr��c nh�ng kh7i x��ng yêu th��ng và c	u �� c�a Thiên 
Chúa. Trong �áp tr� nh� th�, có c� m�t chuy
n ��ng c�a lý trí 
và con tim h��ng v� Thiên Chúa và tìm g�p Ngài. �!y là �	c 
tin Kitô h�u. ��i s�ng �	c tin vì v�y, �òi h�i ph�i có s� d!n 
thân cá nhân tr�c ti�p.  

�	c H�ng Y Avery Dulles s.j vi�t : «��c tin Công giáo không 
h3 là m�t m5 h"c thuy*t, mà là s7 g>p g6 s$ng ��ng v5i 
Chúa Kitô, ��ng �ang s$ng trong Giáo H�i và gi!ng d�y 
qua Giáo H�i. Hu�n quy3n c�a Giáo H�i chính là m�t món 
quà vô giá, không chC riêng cho ng+.i Công Giáo, mà còn 
cho t�t c! nh/ng ng+.i thành tâm thi-n chí s$ng theo 
l+%ng tâm “trên cDn b!n lý trí và lu�t t7 nhiên." (Models of 
the Church = Các Mô hình c�a Giáo H�i)  

Nói tóm l i, nh� �n tr� giúp c�a Chúa Thánh Th�n, tôi bi�t 
���c Thiên Chúa. Ngài vì yêu th��ng tôi, h ng kêu g�i tôi 
b ng L�i và b ng nh�ng sáng ki�n C	u �� c�a Ngài. Và ngày 
nào �ó, tôi b ng lòng �
 Ngài c	u �� tôi. �	c tin chính là s�
tôi, hoàn toàn t� do, t� ��t m�ng s�ng tôi vào tình yêu c�a 
EFGH()MG)+CND)OP�/.)@G)+HD)+�7DF)/Q/P)+CR�+)��H)S�H)TPHUD)VPW5>)
�	c tin tôi ph�i  b�n �$, ch8c ch8n và chân th�t trong t��ng 
giao gi�a tôi v�i Thiên Chúa. 

B. �$i t+,ng c�a ��c Tin  

��i t��ng c�a �	c Tin, tr��c h�t không ph�i là m�t s� s� th�t 
v� Thiên Chúa, nh�ng chính là Thiên Chúa. T thánh Augusti-
nô, ��n thánh Tôma Aquinô, và cho ��n nay, th�n h�c quy 
chi�u �	c tin hoàn toàn và tri�t �
 vào Thiên Chúa trong b� ba 
th�n lu�n nh� sau (triade théologique):  

- Tôi tin có Thiên Chúa (= Credere Deum) Thiên Chúa nh�
n�i dung c�a �	c tin, v�i t� cách Ngài là �� nh!t Chân lý t�
m�c kh�i cho con ng��i và m�c kh�i t!t c� nh�ng gì nh m 
/	C)��)/XD)DF��H(  

- Tôi tin vào Thiên Chúa (= Credere in Deum) Thiên Chúa 
nh� c	u cánh, �ích �i
m, v�i t� cách Ngài là �!ng mà chúng 
ta g8n bó và  phó thác �
 tin t!t c� nh�ng gì ���c m�c kh�i 
/PX)/PWDF)+5()

- Tôi tin Thiên Chúa. (= Credere Deo) Thiên Chúa nh� lý do 
c�a �	c tin, hay nh� quy�n n�ng do t� chính Ngài.  

Nói cách c� th
, �	c tin có hai m�t không tách r�i nhau  
nh�ng nên phân bi�t �
 làm sáng t� v!n ��:  

- �	c tin khách quan hay th�n h�c là tin nh�ng gì ���c ghi rõ 
trong Kinh Tin Kính (Bi
u tín các Tông ��) hay là “m�u nhi�m” 
nh� thánh Phaolô nói (Ep 3, 3).  

- Và �	c tin ch� quan hay ��i th�n: là l�i s�ng �	c tin c�a 
ng��i Kitô h�u. 

�������������	
���
Ch�  Tr�n Th� Phúc 50.00 € 

Ch� Nông Th� Khuê 30.00 € 

Ch� �ào Hi�p 50.00 € 

Ch� Lê Th� Xuân ( Norvège ) 30.00 € 

Ch� Tr�n Kh�c ��t 30.00 € 

Anh Tr�n Huynh 30.00 € 

AC Nguy�n V�n Chi 50.00 € 

Ch� Bùi Th� Ninh 20.00 € 
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L�I CHÚA KHÔNG BE RÀNG BUFC . 

Kinh Thánh, t ngàn x�a cho t�i gi�, vIn là m�t cu�n sách 
���c ��c nhi�u nh!t, in nhi�u nh!t trên kh8p th� gi�i và 
b ng nhi�u ngôn ng� khác nhau. Ch� �ích c�a chúng tôi 
trong bài này, là nh m gi�i thi�u m�t ph��ng pháp ��c 
Thánh Kinh t��ng ��i dung d�, d: áp d�ng, tuy vIn không 
b� qua Thánh Truy�n,Truy�n th�ng các Giáo Ph� và 
quy�n Gìáo Hu!n c�a H�i Thánh : ph��ng pháp Lectio 
Divina (�YC SÁCH THÁNH). 

Nh�ng tr��c h�t xin phép trình bày v8n g�n ít hàng dIn 
nh�p : 

Vi�c chia Sách Thánh ra tng ch��ng, tng �o�n là công 
trình c�a ông Etienne Langton, n�m 1226. R�i n�m 1551, 
ông Robert Estienne, làm ngh� phát hành sách, trên 
chuy�n xe t Lyon v� Paris, �ã chia m$i ch��ng ra tng 
câu và ghi s�. D" nhiên, nhi�u khi không h�p tình h�p lý, 
nh�ng r!t thi�t d�ng cho vi�c tr�ng dIn, thí d� Xu!t Hành 
14,17, t	c là mu�n ch% sách Xu!t Hành, ch��ng 14, câu 
17 (thu�c Ng& Kinh, Torah). 

Thánh Kinh là linh h�n c�a khoa Th�n h�c (âme de Théo-
logie). Quí b�n th� ngh" : Trong Thánh l: thì có hai bài 
trong C�u K�c: m�t trong C�u K�c và m�t Thánh V�nh, 
sau �ó là Tân Z�c v�i m�t bài Thánh Th� và m�t bài Tin 
Mng. Kinh nguy�n c�a hàng Giáo s" và tu s" ��u t�a trên 
Thánh Kinh. �úng ra, có nhi�u ph��ng pháp tìm hi
u L�i 
Chúa. T�u trung có ba ph��ng pháp mà chúng tôi ngh" có 
th
 dùng làm c�n c� cho chúng ta trong vi�c h�c h�i: 

1/ Ph��ng pháp phê bình v�n ch��ng và l�ch s� (historico 
-critique), 

2/ C&ng nh� ph��ng pháp trên + �	c tin, tin �
 hi
u, hi
u 
�
 tin, (Ph��ng pháp mà Th�n h�c gia J.Ratzinger - t	c 
�GH Bênê�ictô XVI r!t tôn tr�ng, theo �ó ��t n�ng suy t�
th�n h�c và �	c Tin). 

3/ Ph��ng pháp Lectio Divina. 

Chúng ta s< tìm hi
u ng8n g�n tng ph��ng pháp m�t : 

Ph+%ng pháp phê bình vDn ch+%ng và l;ch s@

L�ch s� Israel là m�t l�ch s� t�m th��ng, m�t ti
u nh��c 
qu�c t�i vùng C�n �ông. Vùng trái ��n, vùng bi
n ��ng và 
sóng ng�m �e d�a ‘��i d��ng’ nhân lo�i, n m trên hành 
lang c�a nh�ng n�n v�n minh l�n nh� Ai c�p, L�;ng Hà 
(1), Ba T�… Nh�ng Thiên Chúa �ã trao ban s	 �i�p c	u 
�� c�a Ngài kinh qua l�ch s� c�a dân này, nên n�u chúng 
ta ��c Thánh Kinh v�i con m8t c�a k[ có lòng tin, chúng ta 
th!y Thiên Chúa vIn ��i tho�i v�i ta nh� �ã phán v�i các 
Ngôn S	 . 

��i lo�i th��ng phân bi�t hai hình th	c ��c thánh kinh ph'
bi�n : ph��ng pháp ‘khoa h�c’ : g�m s� h�c, xã h�i, tâm 
lý, ti�ng là dành cho ng��i tin và không có lòng tin. Hình 
th	c th	 hai dành cho tín h�u : Ph��ng pháp CHIÊM 
NI\M, v�i �	c Tin và s� soi sáng c�a Th�n Linh Chúa. 

Trên th�c t�, có hàng bao Hi�p H�i Nghiên C	u Thánh 
Kinh, k
 c� ngành kh�o c', d" chí dùng c� ph��ng pháp 

phóng x� Carbone 14 �
 �o niên ��i. Tuy nhiên, �ây không 
ph�i là �i�u chúng tôi mu�n trình bày. Ch% hoài v�ng giúp 
các anh ch� �ôi dòng v� ph��ng pháp phê bình l�ch s� áp 
d�ng trong v�n ch��ng : 

Tháng 4 n�m 1993, ]y ban Giáo Hoàng v� Thánh kinh �ã 
ra thông t� v� vi�c gi�i thích Sách Thánh, nh!n m�nh t�i 
ph��ng pháp phê bình l�ch s� v�i 12 tiêu chu�n. D" nhiên 
�ây không ph�i là nh�ng �i�u ki�n 8t và có ��, vì vIn b�
qua �	c Tin, nh�ng �
 có m�t khuynh h��ng m�i ch�ng 
l�i phái truy�n th�ng trong vi�c gi�i thích Thánh Kinh (2). 
Th�c ra, ph��ng pháp này �ã có t th� k^ 18 v�i Johann 
David Michaelis, Johann Salomo Semler… nghiên c	u trên 
nh�ng m�nh da cu, bình v;, gi!y cói v.v… Sang th� k^
th	 19, ph��ng pháp phê bình v�n ch��ng th�nh hành h�n 
v�i Karl Heinrich Graf, Julius Wellhausen, Hermann Gunkel 
qua tính cách l�ch s� truy�n th�ng, biên so�n
(Formgeschicte/Sitz im Leben). D" nhiên nh�ng khuôn m�t 
n'i ti�ng nh!t trong giai �o�n này vIn là tr��ng nghiên c	u 
Thánh Kinh Jérusalem, C�u K�c v�i LM Roland de Vaux 
(3) và Tân K�c v�i LM Marie Joseph Lagrange. 

Sau �ây là 12 l�i c�a ph��ng pháp phê bình l�ch s� : 

1. Phê bình l�ch s�  
2. Tu t (rhétorique) 
3. Thu�t truy�n (narrative) 
4. Ký hi�u (Sémiotique) 
5. Ti�p c�n th� quy (canonique) 
6. Truy�n th�ng Do Thái 
7. L�ch s� b�n v�n 
8. Chi�u kích xã h�i 
9. Phân tâm (Psychanalytique) 
10. Gi�i phóng (libérationiste)  
11. Ph� n� (Féministe) 
12. Nhân v�n hóa (anthropologie culturelle)  

Ph��ng pháp phê bình l�ch s� ��t n�ng hai tiêu chu�n :  

1/ Phê bình b�n v�n : ngu�n g�c, ph�m vi, b�i c�nh, truy�n 
th�ng biên so�n, t v�ng, ng� pháp, th
 v�n, t ngh"a 
(sémantique)… ��c bi�t xem có d� b�n không, th� b�n nào 
g�n v�i b�n g�c nh!t. 

2/ T �ó, ph��ng pháp này c� xác ��nh ra Ý NGH_A TH`N 
HYC, hi�n ��i hóa thông �i�p c�a b�n v�n. Thông �i�p �ó, 
qua nh�ng �i�u ki�n h�n hJp c�a ngôn ng�, tuy g8n bó v�i 
m�t bi�n c� l�ch s�, nh�ng s< cho chúng ta m�t ý ngh"a 
th�n h�c hay bài h�c �	c Tin nào không ? 

Ph+%ng pháp phê bình vDn ch+%ng l;ch s@ + ��c Tin 
thâm sâu c�a �.i s$ng n�i tâm 

�ây là ph��ng pháp t'ng h�p mà �GH Bi
n �	c XVI x�
d�ng, dung h�p gi�a tinh th�n nghiên c	u và �	c tin, ��i 
n�i tâm yêu m�n Chúa. Kinh qua ��i tác ph�m ‘�ZC 
GIÊSU, THÀNH NAZARETH’, 3 t�p, chúng ta m�i th!y s�
phong phú c�a ��i s�ng n�i tâm n�i v� GH thông thái và 
��o �	c này. Vi�t nh� th�, chúng tôi thi
n ngh" �GH tuy 
vIn tôn tr�ng nh�ng tiêu chu�n c�a ph��ng pháp phê bình 
v�n ch��ng và l�ch s�, nh�ng c�n ph�i kinh qua nh�ng 
gi�i h�n c�a ngôn ng� và v�n ch��ng, b�i c�nh l�ch s�

Duy-Ân �oàn Qu�c Khánh 
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Gia �ình Cursillo t	nh tâm mùa chay n
m nay c�ng t�i nhà th
thân quen c�a cha Ziên, ���c nghe bài gi�ng th�t sinh ��ng c�a 
Cha v� m�t ch� �� cho n
m ��c Tin, ch� �ích kh�i d�y ni�m tin, 
kh�i d�y tình yêu, tình huynh �� và nhìn l�i hành trình ngày th�
t� c�a m�i Cursillita. 

Bu�i chi�u trong ph�n chia s�, m�i ng�i ���c mi g�i nhìn l�i 
chính mình �� tr� li cho câu h�i : Thiên Chúa là ai trong cu�c 
�i b�n? 

�ã không ít nh�ng chia s� cho bi�t trong m�t thi gian khá dài dù 
mang danh là m�t Kitô h�u, dù v�n gi� lu�t Giáo h�i nh� 
n 
chay, x�ng t�i, �i l� ch� nh�t hàng tu�n nh�ng khuôn m t ��c 
Giêsu Kitô th�t m nh�t trong �i s�ng c�a h�, cho ��n m�t 
ngày, nh�ng bi�n c� l!n x�y ra trong cu�c �i: có ng�i ch!i v!i 
gi�a sóng bi�n t" th�n t�#ng nh� s� b$ nh�n chìm xu�ng �áy 
bi�n, có ng�i h%t h�ng khi ng�i c�t tr% c�a gia �ình ��t ng�t b$
b�ng kh�i �i s�ng h�, hay có ng�i tr�i qua nh�ng c�n b�o 
b�nh th�p t" nh&t sinh, sau �ó trong kinh nguy�n h'i t�#ng , t&t 
c� ��u nh�n ra có bàn tay �( nâng c�a Thiên Chúa, �� r'i t) �ó 
hình �nh ��c Kitô Giêsu rõ nét d�n và tr# nên ng�i b�n �'ng 
hành c�a h� trên �o�n ��ng �i còn l�i, h� ���c tái sinh trong 
��c Kitô. 

M�t s� cursillista xác nh�n r*ng m�t trong nh�ng bi�n c� l!n 
trong cu�c �i h� chính là khóa 3 ngày. Nhi�u ng�i c�m nh�n 
và xúc ��ng tr�!c s+ kiên nh�n c�a Thiên Chúa ch ��i mình, có 
ng�i ���c �ánh ��ng b#i m�t bài Rollo trong khóa… t) �ó nh�n 
ra lý t�#ng c�a cu�c �i mình �� b�!c �i trong bình an, phó thác 
và s,n sàng làm d%ng c% trong công trình c�a Chúa. 

C�u nguy�n và phó thác ���c cha Ziên nh&n m�nh nh� là m�i 
dây k�t n�i m�i thân tình c�a Th�y chí Thánh v!i m�i ng�i. Th�t 
th� trong ph�n chia s�, nhi�u cursillita �ã bi�t phó thác các tình 
hu�ng nan gi�i , tuy�t v�ng trên hành trình ngày th� t� c�a mình 
trong li c�u nguy�n �� nh�n ���c li �áp tr� th�t m�u nhi�m, 
d�n d-t thêm nh�ng tâm h'n l�c h�!ng hay ch�a t)ng nh�n bi�t 
Chúa Kitô ��n v!i Ngài. 

Trong n
m ��c tin, c�ng có nh�ng anh ch$ bày t� n�i b�c xúc 
tr�!c c�n kh�ng ho�ng ��c tin trong xã h�i ngày nay, nh&t là ��i 
v!i gi!i tr�. Các b�c cha m. �ang thao th�c c� tìm ra con ��ng 
h�u hi�u nh&t �� truy�n ��t và nuôi d�(ng ��c tin cho con cháu 
trong gia �ình. 

Tr�!c khi b-t ��u Ultreya, các cursillista ���c �ón nh�n bí tích 
Giao Hòa nên �ã có nh�ng chia s� v� c�m nh�n sâu xa tr�!c 
tình yêu c�a Thiên Chúa, ���c Ngài tha th� m�i l�i l�m, nh �ó 
trong cu�c s�ng �ã bi�t th� tha và làm hòa v!i anh ch$ em mình 
d� dàng h�n. 

Xin k�t thúc bài ghi nh�n này b*ng m�t chia s� ng-n g�n c�a m�t 
cursillista cho r*ng s+ hi�n di�n c�a m�i Cursillista ngày t	nh tâm 
mùa chay này c�ng chính là m�t ch�ng t) c�a ��c tin và bày t�
tình huynh �� trong gia �ình Cursillo v�y. 

Qua các chia s� trên, Cha Linh H�!ng mi g�i m�i Cursillista hãy 
n'ng nhi�t �áp tr� l�i nh�ng H'ng ân �ã �ón nh�n ���c t) Thiên 
Chúa, vì n� Yêu Th��ng ph�i ���c tr� b*ng Yêu Th��ng và qua 
�ó c�ng kh�i d�y ���c tinh th�n trách nhi�m c�a m�i Cursillista 
��i v!i Gia �ình, v!i Xã h�i và v!i Phong Trào. 

TTP ghi nh�n �

h�n hJp c�a dân Do Thái - �
 t �ó, Ngài yêu 
m�n Chúa, chia x[ ��i s�ng n�i tâm v�i các tín 
h�u, tìm g�p dung nhan �ích th�c c�a Con 
Thiên Chúa, �!ng �ã làm Ng��i, nh�p cu�c v�i 
thân ph�n con ng��i, ch% tr t�i l$i – và minh 
nhiên, �GH vIn tôn tr�ng Thánh Truy�n, truy�n 
th�ng các Giáo ph�, �	c Tin và quy�n Giáo 
Hu!n c�a H�i Thánh (Magistère de l’Eglise). 

V�i �	c tin và ��i s�ng n�i tâm phong phú, 
�GH ch�u �nh h�7ng nhi�u c�a các Giáo ph�, 
nh!t là thánh Cyprianô, thánh Augustinô và 
thánh Bonaventura, trong vi�c tìm hi
u và s�ng 
LaI CHÚA. ��c bi�t là thánh Augustinô : 

- lý t�7ng c�a th�n h�c nh� m�t s� thông tu�, 
khôn ngoan, theo �ó trí n�ng, t� duy, c�m tính, 
t� t�7ng không b� quá ‘chia n�m x[ b�y ‘ nh�
trong tri�t Hy L�p. �i�u quan tr�ng là áp d�ng 
nh�ng suy t� c�m tính �ó vào ��i s�ng. 

- suy ni�m, m�t tác ��ng c�n thi�t �
 dIn ��a 
ng��i tín h�u vào ��i s�ng c�u nguy�n, ti�p c�n 
v�i các màu nhi�m Kitô Giáo. 

- hãy tr� l�i nét sinh ��ng cho l�ch s�. Nét lich s�
này khác v�i l�i nhìn c�a các s� gia, nh�ng d�a 
l�ng n$i ch�t, nh�ng n!m m� ki
u Nietzche, 
Péguy… Nh�ng là m�t l�ch s� sinh ��ng, theo 
�ó �ZC GIÊSU THÀNH NAZARETH vIn s�ng 
mãi trong l�ch s� và th�i gian. 

�GH mu�n g�i g!m cho chúng ta s	 �i�p gì : 

- NGÀI YÊU CHÚA GIÊSU : �ây là liên h� n�i 
tâm v�i Chúa, k�t qu� c�a s� suy t� và ��i s�ng 
�	c tin thâm sâu. 

- thông tri cho các nhà chú gi�i Thánh kinh ngày 
nay, vì ph�i ��c TIN MbNG TRÊN PHK9NG 
DI\N TH`N HYC VÀ �ZC TIN, b7i không có 
môn thánh khoa nào có tính cách trung l�p. Môn 
thánh khoa nào c&ng c�n có �	c Tin soi dIn. 
Tin �
 hi
u, hi
u �
 tin. Chúng ta còn nh� câu 
nói b!t h� c�a thánh Augustinô, khi tìm ki�m 
Thiên Chúa b ng con ���ng truy tâm nh�p n�i 
(intériorité) : ‘ Ngài còn 7 sâu h�n trong chi�u 
sâu thân m�t nh!t c�a lòng tôi ’ (Interior intimo 
meo).(4) 

còn ti�p 
Chú thích :  

(1)T�c sông Tigre và sông Euphrate, x�a thu�c x�
Perse, nay thu�c Irak. 

(2) Thuy�t n�n t�ng (Fondamentalisme) là m�t trào 
l�u th�n h�c Tin Lành, xu&t hi�n t�i M/ thi �� nh&t 
th� chi�n (kho�ng 1910-18). Thuy�t này ch0 ch&p 
nh�n ý ngh	a v
n ch��ng c�a TK và cho r*ng có s+
linh �ng kh1u truy�n, hoàn toàn phi bác m�i gi�i 
thích l$ch s" và khoa h�c. Hi�p h�i World’s Christian 
Fundamentals Association hình thành t) h�c thuy�t 
này. 

(3) LM Roland de Vaux, C+u Giám ��c tr�ng 
234536 78536 9:;<=>?:@A6 B3<CD56 E�6 F+<6G!BH6 F3>6
n�i ti�ng v!i tác ph1m ‘Les Institutions de l’Ancien 
Testament ‘ (2 t�p), éd. Du Cerf. 

(4) Bài này vi�t tr�!c khi �GH Bi�n ��c XVI t)
nhi�m. 
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Chúng ta c�n bi�t r ng, không có s� khác bi�t nào gi�a 
các anh ch� �ã tham d� khóa cursillo t 1,2,3 và nh�ng 
anh ch� khóa 31, 32 v.v. . Nh�ng con s� th	 t� này �
 ghi 
vào h� s� lý l�ch ch	ng minh th�i �i
m và n�i ch�n c�a 
m$i khóa và c&ng �
 nh�n di�n nhau qua nh�ng hình �nh 
/P�O)M�C)DH�B.)/P	)cPdDF)OP�H)�
)e�O)+fgDP)��)/5X)+P!O()
c&ng không g�i khóa tr��c là khóa �àn anh. Vì th� danh 
t cursillista c&ng gi�ng nh� danh t môn �� Chúa, ���c 
x� d�ng th��ng xuyên �
 g�i nhau m�t cách bình �?ng, 
ch% có th
 ch!p nh�n cách x�ng hô nh� chú bác �
 phân 
bi�t s� chênh l�ch tu'i ��i theo l: giáo vi�t nam mà thôi. 
�i�u quan tr�ng nh!t, m$i ng��i anh em cursillista ��u có 
b'n ph�n dìu d8t, trao �'i và h�c h�i nhau nh�ng kinh 
nghi�m s�ng 'ngày th� t�'. Theo nh� Th�y Chí Thánh 
d�y: " H: ai mu�n làm l�n gi�a anh em, thì ph�i làm 
ng��i ph�c v� anh em. Và ai mu�n ch% huy anh em, thì 
ph�i làm ��y t� anh em. " (Mt 20, 26-27) 

Ch8c h?n các anh ch� cursillistas �ã hi
u ý ngh"a c�a 
'ngày th	 t�' r�i. Riêng tác gi� �ã ví ngày th	 t� c�a mình 
nh� m�t con ���ng, ho�c con ���ng mang tên 'ngày th	
t�'. Và ch% nêu thoáng qua m�c �ích, tôn ch% và h��ng �i, 
DP�DF)cPdDF)+fgDP) +PC�+)/PH) +H�+)/Q/P)�H)/�5)BgDP()@g)B$H)
ng��i có m�t hoàn c�nh khác nhau, nên k�t q�a g�t hái 
c&ng khác nhau.   

��i v�i tôi, con ���ng mang tên 'Ngày th� t�' là m�t con 
���ng s�ng ��ng, là m�t h��ng �i thiêng liêng, là cu�c 
hành trình c�a các Kitô h�u �ích th�c, t� nguy�n theo 
�u'i cách s�ng ch	ng nhân, nh!t là cho nh�ng ai �ã tham 
d� xong 'khóa ba ngày' do Tr��ng Hu!n Luy�n Phong 
Trào Cursillo t' ch	c.  

N�u mình càng quy�t tâm theo �u'i m�t cách h�ng say, 
thì càng am hi
u sâu ��m và thích thú. H�n n�a, còn 
khám phá thêm ���c nh�ng bi�n c� m�u nhi�m do Tình 
Yêu Thiên Chúa và s< nh�n ���c ân s�ng Ngài ban riêng 
cho m$i ng��i. �ây là s� c�m nh�n do ni�m khao khát �

�ón Ngài m$i ngày trong ��i s�ng b ng cách c�u nguy�n 
ho�c xem thánh l: và r��c mình thánh Chúa. 

Nh� v�y không ph�i là con ���ng c�t, mà là con ���ng �i 
hàng ngày và kéo dài su�t ��i c�a m$i cursillista, bao g�m 
nh�ng s� vui bu�n, b!t h�nh hay sung x��ng, th!t b�i 
c&ng nh� thành công, lúc h	ng kh7i, khi chán ch��ng, k

/�)+gDP)+f�DF)h	/)cP�i)@G)+HDP)+P�D)MID)@�+)/P!+)eiD)c<()+!+)
c� ��u phó thác và nh� c�y vào s� quan phòng c�a Th�y 
Chí Thánh. 

Con ���ng s�ng c�a m$i ng��i khác nhau 7 tng �o�n 
���ng, có ch$ th?ng t8p, quanh co hay r�ng hJp, dài 
ng8n, hai bên ���ng n7 r� hoa th�m c� l�, hay toàn b�i 
gai, có �o�n lên cao xu�ng th!p, tr�n tr��t ho�c nhi�u '
gà g�p gh�nh khó �i, có �o�n �Jp b ng ph?ng và sáng 
nh� ánh ban mai, nh�ng l�i có �o�n t�i t�m mù m�t nh�
con ���ng h�m xuyên núi không �èn. T!t c� ��u tùy theo 

s� ph�n c�a m$i ng��i. Th� nh�ng h: ai là cursillista c&ng 
���c Th�y Chí Thánh thúc d�c và dìu d8t n�u quy�t tâm 
qui h��ng v� ��i s�ng nhân ch	ng Tin Mng.  

Vì v�y, Phong Trào Cursillo �ã là m�t g�ch n�i gi�a Giáo 
H�i và tr�n th�, �
 m�i g�i các Kitô h�u t� nguy�n tham 
gia vào các sinh ho�t �oàn th
 và các môi tr��ng khác 
nhau, h�u �áp 	ng nhu c�u c�a Giáo H�i hi�n nay. Không 
�òi h�i chúng ta ph�i t�n hi�n �
 tr7 thành linh m�c hay tu 
sL, nh�ng ��i s�ng thánh thi�n và làm ch	ng nhân �ã 
���c Giáo H�i nh8c nh7 chúng ta r!t nhi�u nh� là m�t 
ch	ng t sinh ��ng, �ó là s� c�u nguy�n và tr�u d�i Phúc 
Âm c&ng nh� th�c hành bác ái, k
 c� nh�ng ho�t ��ng 
tông �� giáo dân. Vì th�, các v�n ki�n Công ��ng Vaticanô 
II và các v�n ki�n H�u Công ��ng xem ra luôn nh!n m�nh 
��n t�m quan tr�ng c�a �	c Ái là chi�u kích ch	ng tá c�a 
các tín h�u nhi�u h�n. �	c Ái còn ���c k�t h�p v�i �	c 
Tin và �	c C�y, tuy ba là m�t, tuy m�t là ba ���c k�t h�p 
ch�t ch< �
 tr7 nên m�t khí c� m�nh. Nh�ng �	c !y là 
hành trang chính y�u c�a anh ch� em cursillistas �
 s�ng 
trong ngày th	 t�. 

Tho�t b��c chân vào con ���ng này, tân cursillista nào 
c&ng d�t dè c�n th�n, ch�m ch�p th�m dò, và kh7i s�
nh�n m�t công vi�c khiêm nh��ng, d�n d�n quen r�i b��c 
nhanh h�n �
 lãnh nh�n thêm nh�ng công vi�c m�i, 
DP�DF)cPdDF)@g) +P�)P�)j�)f�H)5DP)iB)��DF)��H)OPk5)h5C()
trái l�i h� �ã áp d�ng châm ngôn "m�t tay bám ch t l&y 
Chúa và m�t tay níu kéo anh em" �ôi khi c�n dng l�i �

khích l� và nâng �; nh�ng anh em �ang m�t m�i, s< ��ng 
hành v�i mình. 

Thi hành ��i s�ng thánh thi�n không có ngh"a b ng hình 
th	c hay c� ch% bên ngoài, là thi hành và s�ng theo ���ng 
l�i c�a Chúa, th�c thi công bình và bác ái, xa lánh m�i t�i 
l$i �
 tr7 nên men, mu�i và ánh sáng c�a Chúa Kitô, trong 
m�t th� gi�i khoa h�c và siêu kL thu�t hi�n nay �ang khi�n 
con ng��i tr7 nên kiêu c�ng và càng ngày càng b� t�i 
ác bao ph�.  

�
 tránh v!p ph�i hình th	c b� ngoài k
 trên, chúng ta ghi 
nh�n l�i Chúa Giêsu �ã nói v�i các môn �� r ng: "Không 
ph�i b&t c� ai th�a v!i Th�y: L�y Chúa, l�y Chúa, là ���c 
vào N�!c Tri c� �âu ! Nh�ng ch0 ai thi hành ý mu�n c�a 
Cha Th�y, �&ng ng+ trên tri, m!i ���c vào mà 
thôi." (Mt  7, 21) 

Tóm l�i, n�u khoa h�c và kL thu�t càng ti�n nhanh, thì 
nh�ng nhu c�u Tân Phúc Âm Hóa do Giáo H�i �� x��ng 
v�i nh�ng ph��ng pháp m�i �
 phù h�p v�i tình tr�ng 
hi�n t�i, ��ng viên m�i thành ph�n dân Chúa nói chung và 
anh ch� em cursillistas  nói riêng, t!t c� ��u có s	 m�nh 
cao c� b ng nh�ng vi�c lành phúc �	c và tinh th�n ph�c 
v� c� th
, ph�n ánh trung th�c làm n'i b�t giá tr� c�a Tin 
Mng C	u �� �
 m�i g�i tha nhân v� v�i Thiên Chúa. 

Tôi c&ng nh� các cursillistas khác, ��u c�u nguy�n �
 c�
g8ng s�ng tr�n b'n ph�n �i�u Chúa mu�n, ngày nào �ó 
con ���ng mang tên 'ngày th� t�' s< ��a tôi v� t�i �ích 
là qu�ng tr��ng Thiên Qu�c, tr��c ánh sáng hào quang 
huy�n di�u, tôi s< sung x��ng nh�n ra �!ng �ã thúc d�c 
và dìu d8t tôi trên con ���ng khi x�a, chính là Th�y Chí 
Thánh, Ngài �ón và b�o tôi v�i gi�ng trìu m�n: "Con �ã 
���c ch&m công ��y �� r'i, k� t) nay con x�ng �áng 
���c ngh0 ng�i b'i d�(ng"  (Mt 11, 2) l

CON ���NG 
MANG TÊN  

' NGÀY TH� T� '

(JB/HTT#8) 
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V. PHGT GIÁO 

A. �I TÌM MÙA XUÂN MHI 

1. Ph�t giáo �ã bén rI sâu vào Âu châu. 

Ph�t giáo bén r: vào Âu châu k
 t n�m 1960, tr��c tiên 
là b7i các thày d�y v� thi�n truy�n th�ng (zen traditionel) 
r�i ��n các nhà s� tây t�ng t� n�n c�ng s�n trung hoa. 
Nh� v�y có hai tr��ng h�p du nh�p khác nhau, có hai 
hình thái trao truy�n khác nhau, và m$i hình thái có 
nh�ng ��c �i
m riêng. 

Tr��c th�p niên �ó, ch% m�t s� chuyên gia nghiên c	u v�
ph�t giáo ch	 không ai m��ng t��ng ph�t giáo s< là m�t 
tôn giáo bén r: t�i Âu Châu. Alfred Foucher, tác gi� cu�n 
'La vie du Bouddha' (��i s�ng c�a �	c Bút-�a) ��n nay 
vIn còn th� giá, n�m 1949 �ã vi�t: "Không k� m&y ng�i 
quá tò mò v� nh�ng kinh nghi�m ngo�i lai, ��o Ph�t ch0
nh�n ���c gi�a chúng ta quá ít �i thành viên". 

Vi�c �ón nh�n Ph�t giáo b7i m�t th� h� n'i lo�n ch�ng 
l�i b�o l�c c�a h� vô thuy�t (nihilisme) b ng cách thu 
nh� t�i �a ý ngh"a c�a hi�n sinh nhân b�n và ch% ch�y 
theo ch� thuy�t 's�n xu!t và tiêu th�', là m�t hi�n t��ng 
b!t ng� không dè tr��c. mnh h�7ng c�a Chogyam 
Trungpa và nh!t là c�a D.T. Suzuki, ng��i nh�t, giáo s�
��i h�c Columbia New York, qu� th�t l�n lao. Nhà l�ch s�
ngh� thu�t Arthur Danto �ã nh!n m�nh r ng : khi thay �'i 
l�ch s� ngh� thu�t trong n�m 1960, các nhà ngh� s" th�i 
danh, �ã ���c ông D.T. Suzuk �� cao cách này hay cách 
khác. Nh�c s" John Cage, thi s" Allen Ginsberg và nhi�u 
ng��i khác �ã nh!n m�nh r ng: Ph�t giáo v�n không xa 
l� v�i truy�n th�ng �ông ph��ng, có th
 �ã g�i h	ng cho 
các nhà ngh� s" thành l�p các tr��ng phái ngh� thu�t tây 
ph��ng và t� h�i v� nh�ng quan �i
m xã h�i c�a n�n 
dân ch� tây ph��ng n�a. 

Nh� nh�ng làn gió nh� v�y mà Tây Ph��ng �ã bi�t ��n 
nhi�u nguyên t8c c�a ph�t giáo: S� vô th��ng, quan 
ni�m �au kh' (karma), tinh th�n h$ t��ng 
(interdépendance), ý ni�m ph�i làm vi�c trên tâm linh c�a 
mình tr��c khi bi�n �'i các s� v�t, ý ngh"a v� b�n ngã 
(ego), quan ni�m v� t bi x� h%… t nay tr7 thành ph'
thông. Nhi�u tác ph�m, nhi�u khoa tr� li�u và nhi�u bài 
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Hoài v�ng nh� bé c�a tôi khi vi�t lo�t bài này là mu�n giúp m�i ng��i ��ng v	ng trong ni
m tin gi	a m�t xã 

h�i ��y ry nh	ng ph�c t�p, dù ch� � trong ph�m vi tôn giáo'. Tình tr�ng ph�c t�p tôn giáo tàng 1n d�!i nh�ng 
quan ni�m �.p �� c�a thi ��i: �a tôn giáo, ��i tho�i tôn giáo, liên �!i tôn giáo, phát tri�n tôn giáo… �a v
n hóa, 
giao l�u v
n hóa … con ng�i tôn giáo, xã h�i v
n hóa … [… ]Tôi mu�n chúng ta có nh�ng cái nhìn tôn giáo khác 
v!i 'cái nhìn chúng ta th�ng có', mà tôi g�i là cái nhìn ngo�i di�n hay 'cái nhìn m�i v
 tôn giáo'.

Lm Mai ��c Vinh

thuy�t trình t� nhiên �ã nêu b�t nh�ng nguyên t8c c�a 
Ph�t giáo. Nói t8t, không c�n bi�t ��n hay t� ra b�
ngoài, nhi�u ng��i Tây ph��ng �ã s�ng nh� nh�ng 
ph�t t�. Nhi�u ng��i bi�t rõ ràng v� luân h�i và v�
lòng t bi x� h% h�n là v� s� s�ng l�i và v� �	c bác ái. 

2. Ph�t giáo ch;u nhi3u hi2u l4m. 

Tuy nhên, n�u ph�t giáo �em l�i cho Tây ph��ng 
nhi�u gi�i �áp, thì ngày nay �ang ��i ��u v�i nhi�u 
khó kh�n hay nhi�u hi
u l�m. Nh�ng ng��i s�ng ��o 
và các giáo tr�7ng (maitres) c�a truy�n th�ng này, là 
nh�ng ng��i ��u tiên xao xuy�n v� nh�ng hi
u l�m. 
D��i �ây chúng ta th� nêu lên m�t vài hi
u l�m tiêu 
bi
u. 

1. Ph�t giáo b� ��ng hóa vào s� suy ni�m 
(méditation). Bên �ông ph��ng, suy ni�m là m�t 
��c h�u c�a m�t nhóm ng��i 'hi�m hoi' (rares) khát 
khao ��i s�ng thiêng liêng chính th�c. �a s� các 
ph�t t� �ông ph��ng không bao gi� th�c hành vi�c 
suy ni�m theo ngh"a trên. Nh!t là ngày nay, ng��i 
ta hi
u suy ni�m nh� m�t hình th	c 'th
 d�c tâm 
trí' (gymnastique mentale) �
 tìm ���c m�t chút 
bình t"nh và cho ��i s�ng ít b� suy nh��c. Trong 
th�c t�, ph�t giáo không ph�i là lo�i chè an th�n 
(tisane), nh�ng �úng h�n, là m�t con ���ng anh 
hùng (voie héroique). Suy ni�m nh m '�i ra kh�i' 
m�i thói quen c�a n�p s�ng th��ng ngày, h�u m7
r�ng trái tim và thoáng ��t tinh th�n.  

2. Ph�t giáo b� coi nh� m�t con ���ng m�i g�i di�t tr
m�i ��c v�ng. Không gì phi lý và vô ngh"a h�n. 
Ph�t giáo ch	ng t� m�t cách ��n s� r ng vi�c l!y 
mình làm trung tâm �i
m (egocentrique) hay x�
d�ng tha nhân nh� nh�ng s� v�t h�u th�a mãn b�n 
thân mình, thì ch% là m7 l�i �i vào con ���ng c�t, và 
ch% t�o nên �au kh' mà thôi. Ph�t giáo không ph�
nh�n 'hành ��ng' (action), nh�ng phê phán s� 'náo 
��ng' (agitation) không �i vào ��i s�ng c� th
 hi�n 
t�i. Nhi�u khi ng��i ta trình bày 'b�n ngã' (ego) nh�
m�t k[ thù mà ng��i th�c hành ��o ph�i tiêu di�t. 
Nh�ng, n�u ng��i ta ch!p nh�n lý lu�n k# l� này 



	� b�n tin cursillo  178 

(étrange logique), thì ai là ng��i tiêu di�t? Xin th�a là 
chính b�n ngã. Và nh� v�y, chúng ta r�i vào vòng 
lu�n qu�n. Th�c t�, ph�t giáo d�y chúng ta tr7 nên 
'b�n h�u' v�i gu�ng máy b�o v� ���c m�nh danh là 
'b�n ngã'. Ph�t giáo tha thi�t m�i g�i chúng ta nhìn 
nh�n r ng : chi�u kích �ích th�c c�a m$i h�u th
 thì 
r�ng m7 h�n nhi�u nh�ng gu�ng máy t� k^ mà ph�t 
giáo b� ��ng hóa vào. 

3. M�i t��ng quan c�a nhi�u ng��i Pháp v�i các lãnh t�
(gourous) Tibétains c�a h� l�i phát sinh nh�ng 'ngây 
ngô ch!t phác' (naivetés) mà ng��i ta cho r ng không 
th
 ch!p nh�n ���c. C&ng gi�ng nh� trong kitô giáo: 
nh�ng hình th	c vâng l�i t�i m�t, không dám phê 
phán, lIn l�n nhi�u khía c�nh gi�a chính tr� và thiêng 
liêng… Trong ph�t giáo, liên h� v�i giáo tr�7ng là m�t 
liên h� tình th��ng và tin t�7ng nh�ng không h� là 
s� ph�c tùng ngu xu�n và t� ph� quá �áng 
(narcissique). 

4. M�t l�nh truy�n v��t quá tinh th�n nh�n th	c và hi
u 
bi�t h�u có th
 ��t t�i nh�ng kinh nghi�m �ích th�c, 
l�i th��ng b� hi
u l�m là ph� nh�n t!t c� nh�ng n$
l�c suy t�. Tuy nhiên ph�t giáo không kêu g�i chúng 
ta tr7 thành con �ch, nh�ng kêu g�i chúng ta làm n�y 
sinh n�i chính mình s� trong sáng c�a trí tu� �
 nhìn 
th!y �úng s� v�t. Không th
 b��c �i trong nh�ng 
b��c c�a �	c Ph�t mà không bi�t ��n giáo hu!n c�a 
ngài. 

3. Ph�t giáo ph!i th7c s7 �i vào vDn hóa th.i � i. 

Nh�ng hi
u l�m trên �ây ch	ng t� trách nhi�m c�a ph�t 
giáo hôm nay th�t l�n lao. Không nói r ng ph�t giáo ph�i 
tr7 v� v�i nh�ng t�c l� v�n có 7 �ông ph��ng (Orient), 
nh�ng mu�n nh!n m�nh r ng ph�t giáo ph�i cân nh8c 
và �i b��c tr��c ��i tho�i v�i th�i ��i chúng ta hôm nay. 
Chính �	c Dalaima �ã nhìn nh�n: "Ph�i phân bi�t nh�ng 
giáo hu&n chính y�u c�a ��c Ph�t và v
n hóa. Nh ���c 
qu�ng bá kh-p th� gi!i, nh�ng giáo hu&n chính y�u �ã 

n r� sâu trong các n�n v
n hóa khác nhau: ng�i ta nói 
v� ph�t giáo tây t�ng, trung hoa, thái lan… Nhìn vào l$ch 
s", chúng ta th&y �i�u r&t có th� là nh�ng giáo hu&n 
chính y�u c�a ��c Ph�t �ang bám ch t vào v
n hóa tây 
ph��ng, nên hy v�ng không lâu n�a s� có m�t ph�t giáo 
tây ph��ng". N��c Pháp là m�t trong nh�ng n��c ph�t 
giáo ��u tiên c�a Tây Ph��ng và là tâm �i
m c�a ph�t 
giáo âu châu. Vì ng��i ta th!y 7 Pháp có nhi�u tu vi�n 
và trung tâm ph�t giáo, và nhi�u c� s7 c�a h�u h�t các 
tr��ng phái l�n c�a ph�t giáo tây t�ng. Nhi�u ng��i 
thu�c các n��c âu châu ��n �ó �
 th� hu!n và tìm hi
u 
ph�t giáo. Tuy nhiên chúng ta còn quá xa �
 ngh" ��n 
nh�ng mô hình c�a m�t ph�t giáo âu châu, ngh"a là ngh"
��n vi�c gi�i �áp nh�ng thách �� mà Tây ph��ng �ang 
g�p ph�i. 

T�i Hoa K# tình th� không nguy k�ch nh� v�y. M�t s� ��i 
h�c Hoa K# �ã có di:n �àn (chaire) nghiên c	u ph�t 
giáo, phiên d�ch các b�n v�n, ��i chi�u v�i các truy�n 
th�ng khác. T�i Pháp, vì con ���ng hJp c�a ch� �� th�

t�c nên không có m�t di:n �àn ph�t giáo nào. Ng��i ta 
ch% có th
 tìm hi
u ph�t giáo t�i tu vi�n hay các trung 
tâm riêng t� mà thôi. Không có v!n �� suy t� bình 
ph�m v� giáo hu!n c�a các giáo tr�7ng và các b�n v�n 
c�a truy�n th�ng. �ó là m�t v!n �� l�n c8t ngh"a th�
�	ng nghèo nàn c�a ph�t giáo pháp so chi�u v�i th�
�	ng c�a ph�t giáo 7 bên kia ��i Tây D��ng. n �ó có 
m�t ph�t giáo xã h�i, suy t� v� kinh t�, ngh� thu�t, 
chính tr�, cam k�t môi tr��ng xanh (ecologique) và r!t 
nhi�u v!n �� khác �ã ���c bàn lu�n lâu dài, trong �ó 
ph�t giáo th�c s� gi� m�t vai trò quan tr�ng. T�i Pháp 
hoàn toàn không có nh� v�y. 

�òi h�i v� lòng t bi v�n n m trong ph�t giáo không 
cho phép ph�t giáo t� mãn v� vi�c 'ch% l�p l�i giáo 
thuy�t', d��ng nh� th� gi�i mình �ang s�ng hôm nay 
c&ng chính là th� gi�i mà ng��i Tây T�ng và ng��i 
Nh�t �ã s�ng th�i x�a. Ch% v�i giá này, l�i c�a �	c 
Ph�t m�i có th
 v�ng vang �úng �8n ���c. Các ph�t 
t� �ã �ón nh�n h�t gi�ng, h� không có quy�n ch% ng�i 
chiêm ng8m h�t gi�ng. N�u h� không mu�n h�t gi�ng 
b� h�y di�t, h� ph�i tìm cho ra m�t m�nh �!t �
 gieo 
tr�ng h�t gi�ng. 

B. PHGT GIÁO TJ TJ PHK BILN NGOÀI Á CHÂU 

1. Ph�t giáo du nh�p vào Âu châu. 

T cu�i th� k^ XX, ph�t giáo �ã xâm nh�p vào Tây 
ph��ng. D�u v�y, Á châu vIn là c� th' chính y�u c�a 
ph�t giáo. Th�ng tr�m g�n hai ngàn n�m r�;i t�i Á 
châu, ph�t giáo va nh�n ra m�t s� thay �'i l�n v� ��a 
�� là nh�p b�n Tây ph��ng t cu�i th� k^ XX. S� nh�p 
b�n này lúc ban ��u còn dè ��t, nh�ng sau th�p niên 
1960, �ã ti�n tri
n mau lJ nh� ng��i Tây ph��ng ham 
h�c h�i và chân nh�n giá tr� c�a các tôn giáo �ông 
ph��ng, và nh!t là nh� làn sóng t� n�n �ông ��o c�a 
ng��i Á châu qua Âu châu và ML châu. Ít nh!t có 400 
tri�u ph�t t� trên th� gi�i mà �a s� sinh s�ng t�i các 
n��c Á châu.  

2. ��ng v/ng tr+5c m"i �àn áp. 

Sau khi b� bi�n m!t t�i nôi sinh on �� vào th� k^ XIII vì 
s� xâm chi�m c�a ng��i h�i giáo, ph�t giáo b8t ��u 
ph�c h�i l�i d�n d�n trên m�nh �!t này t 1950, d��i 
�nh h�7ng c�a ông Bhimrao Ambedkar là ng��i mu�n 
dùng ph�t giáo �
 gi�i quy�t v!n �� giai c!p (castes) t�i 
on ��. Có chng 4,5 tri�u ti�n dân (intouchables) �ã 
tr7 l�i trên quê h��ng c�a �	c Boudha. 

M�t cách chung, các n��c �ông Nam Á châu �ã c�m 
c� anh d&ng tr��c s	c ép nghi�t ngã c�a ch� �� thu�c 
��a âu châu, nh� n��c Sri Lanka, m�t n��c ph�t giáo 
luôn là �a s�. T�i Trung Hoa l�c ��a, nhà n��c c�ng 
s�n �ã nhi�u n�m coi th��ng hay �àn áp, ph�t giáo 
vIn ���c dân chúng hâm m�. Ngay v�i Tây T�ng, 
hoàn c�nh c�a ph�t giáo th�t thê th�m, nh�ng cu�c tàn 
sát tri�n miên t 1959 b7i quân trung hoa c�ng s�n �ã 
lên t�i 1 tri�u r�;i, các c� s7 tôn giáo và chùa chi�n b�
phá h�y h�u nh� toàn di�n, nh�ng ph�t giáo vIn �	ng 
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Chi�u x�a trên ��i v�ng  
Th�p giá tr�u b	 vai  
Roi v
t nát thân Ngài  
Mão gai chan ch�a máu  
Không gian ch�t ng�t su  
Mây tr	i r�ng r�ng l�  
Gió chi�u rít th�m thê !  
Khóc thay �	i b�i b�c  
Thân Chúa Tr	i tan nát  
Ch�t th�m gi�a t�i nhân  
Ôi t�i ác th� trn  
Ôi t�i con ch�t ng�t :  
Th�p giá, mão gai x�a,  
�òn v
t trên mình Chúa !  
T�t c� là t�i con !  
Bao n�m Cha m�i mòn  
Ch	 mong con sám h�i  
Giã t� �	i t�m t�i  
S�ng x�ng Ân Tình Cha.  

Tun Thánh 2013 
Trn nguyên Bình

v�ng. C� ngày nay, nh�ng cu�c bách h�i, thanh l�c có màu s8c 
chính tr� vIn còn ti�p di:n gay g8t và chính quy�n c�ng s�n vIn 
còn ki
m soát không n��ng tay. 

3. Gia h- c�a ph�t giáo. 

• Ð	c Ph�t: Ð	c ph�t chào ��i vào th� k^ VI tr��c công 
nguyên, t�i mi�n B8c on. Gia �ình v��ng gi�, thu�c b� l�c 
Shakya. Tên th�t c�a �	c Ph�t là Sidharta Gautauma 
(Shakyamuni). Ngài ���c giác ng� n�m 523 tcn. 

• C�ng �oàn tu trì ��u tiên c�a ph�t giáo ���c thành l�p t�i t%nh 
Sarnath. �ây là kh7i ��u vi�c truy�n ��o c�a �	c Ph�t. Cho 
��n n�m t� th� (480 tcn), �	c Ph�t �i gi�ng ��o chuyên c�n 
d�c theo b� sông Gange. Th�i �ó, �	c Ph�t có 60 �� �� �i 
kh8p Án �� tuyên gi�ng s	 �i�p c�a �	c Ph�t.  

• Bài gi�ng v� t�i Bénarès công b� T	 Thánh ��: Kh' �� (��i là 
b
 kh') - T�p �� (nguyên nhân c�a kh') - Di�t �� (tr kh� �au 
kh') - ��o �� (s�ng ��o �
 t�i ni�t bàn). 

• Hai h� chính c�a ph�t giáo k
 t n�m 373 tr��c công nguyên, 
t	c h�n m�t th� k^ sau khi �	c Ph�t t� th� (480):  

+ Ph�t giáo ��i Tha (Mahâyâna), c&ng g�i là ph�t giáo t�
do (libéral), ph�t giáo phía b8c v�i ba khuynh h��ng: - 
Truy�n th�ng minh tri�t (tradition de la sagesse) - Ph�t giáo 
ni�m tin (Boudhisme de la foi) - truy�n th�ng bà-la-môn 
(Tradition tantrique). Ph�t giáo ��i tha �ã tr' sinh ph�n 
th�nh t�i các n��c Trung Hoa, Tri�u Tiên, Nh�t B�n, Tây 
T�ng, Vi�t Nam. 

+ Ph�t giáo Ti
u Tha (Hinâyâna), c&ng g�i là ph�t giáo c'
x�a (ancien), ph�t giáo phía nam v�i hai khuynh h��ng : - 
Truy�n th�ng minh tri�t (tradition de la sagesse) - Truy�n 
th�ng tu vi�n (tradition monastique). Ph�t giáo ti
u tha tr'
sinh ph�n th�nh t�i các n��c Sri Lanka, Birmanie, Lào, Thái 
Lan, Cao Miên. 

• Ph�t giáo t�i các n��c tính theo con s�:  

+ Nh�ng n��c có trên 100 tri�u ph�t t�: Trung Hoa, Nh�t 
B�n. 

+ Nh�ng n��c có trên 50 tri�u ph�t t�: Birmanie, Thái Lan, 
Vi�t Nam. 

+ Nh�ng n��c có trên 10 tri�u ph�t t�: Sri Lanka, on ��, Mã 
Lai, Trung Hoa (Taiwan), Nam Tri�u Tiên, Cao Miên, Tây 
T�ng, Hoa K#. 

• Nh�ng n��c có trên 1 tri�u ph�t t�: Indonésia, Phi Lu�t Tân, 
Népal, Mong C', Lào, Singapour. 

(Bài vi�t trên �ây d�a theo tài li�u c�a ông Fabrice Midal, ti�n s	
tri�t lý, sáng l�p Tr�ng phái Tây Ph��ng v� Chiêm Ni�m (Ecole 
Occidentale de Méditation) và �ã vi�t nhi�u sách v� Ph�t Giáo, 
nh� cu�n 'Quel Bouddhisme pour l'Occident' (Seuil, 2006), 
'Mythes et dieux tibétains' (Point, 2000). Ông d&n thân nhi�u 
trong công trình ��i tho�i liên tôn và �ã vi�t cu�n 'l'Ecoute du 
Ciel, bouddhisme, christianisme, islam, judaisme, ce qui les rap-
proche, ce qui les sépare' (Pygmalion, 2009). Ông �ã tham d+
nh�ng bu�i thuy�t trình Mùa Chay t�i Notre Dame de Paris n
m 
2008. Cu�n sách m!i �ây c�a ông là 'Et si de l'amour on ne sa-
vait rien? (Albin Michel, 2010)) �  

- h�t - 
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Môn �� Phaolô �ã tng hi
u th!u �áo ý ngh"a l�i m�i g�i 
c�a Th�y. Thánh nhân �ã tr�i nghi�m, kinh qua l� trình 
dIy ��y kh' �au mà chính ngài giãi bày : tù t�i, �òn v�t, 
�8m tàu, �ói khát, b� hi
u l�m, vu kh�ng… !. Thánh nhân 
�ã vIn b��c t�i trong kiên v�ng b ng tr�n vJn Tình Yêu 
�áp Tr� : " Vì Ngài, tôi �ành m�t h�t, và tôi coi t�t c�
nh� rác, �� ���c ��c Kitô, và ���c k�t h�p v�i 

Ngài…" ( Pl. 3: 8 ).  

Nh�ng la hét, �n v� c�a �	a bé ch�p ch�ng khi té ngã 
vIn còn g8n li�n v�i con ng��i tôi.  

Tôi ch�a th
 " Vì Ngài �ành m!t h�t…�
 ���c �	c Kitô " 
do �ó gian truân, th� thách vIn luôn là l�c c�n, là s�i 
thòng l�ng c�m chân tôi l�i. Tôi " la hét, trách móc " và �'
v� cho ng�ai c�nh. Nh�ng càng " la hét, trách móc " l�i 
càng tan nát, lùi l�i phía sau, càng làm tha hóa b�n thân 
và môi tr��ng, và chính b�n thân tôi, nh� thánh Augusti-
nô tng d�y : "Càng kêu trách l�m càng tan tác 

nhi
u" (T� Thú).  

Ch?ng thi�u nh�ng khi tôi s�u bu�n, chán n�n vì nh�ng 
h� h�ng c�a nh�ng ng��i tôi mu�n tìm �i an, c�y d�a, 
mà không ph�i là �i tìm c�y d�a n�i Thiên Chúa, �!ng 
v"nh h ng và ��y lòng xót th��ng. Tôi �ã tìm sai ch$, tìm 
h�nh phúc h�i h�t n�i nh�ng ��i t��ng h�u h�n t b�n 
ch!t c�a con ng��i tr�n th�, vì v�y nh�ng t�m b� ch%
mang l�i ��n �au. Thánh Augustinô trong cu�n T� Thú 
c�a ngài khi thánh nhân v��t ra kh�i d" vãng n�ng ch!t 
ng��i và tìm g�p �	c Kitô, ngài d�y : " Tâm h�n con 

ng��i h��ng v
 �âu n�u không ph�i v
 Chúa, n�u 

không s� ch� ��n �au ".

Chúa vIn ch�a là t!t c� c�a tôi. Ch�a ph�i là viên ng�c 
quí gi!u trong th�a ru�ng mà tôi c�n �ánh �'i t!t c� �

chi�m cho b ng ���c ! Chính vì v�y, t�i hôm nay, b��c 
�i c�a tôi vIn v�t v� ch�a v��t ra kh�i t�m kìm hãm c�a 
b�n ch!t th� t�o, h�u B��c T�i cho m�t cu�c ki�m tìm 
�!ng mà tôi ph�i ��c mong.  

H�nh phúc th�c s� ch% có th
 tìm n�i �!ng là ngu�n 
m�ch h�nh phúc, n�i Ngài không có �'i thay, ph�n tr8c 
nh� thánh Augustinô �ã tr�i nghi�m : " L�y Chúa ! Chúa 

b�t t� và không thay ��i " ( T� Thú ).  

Gi�a nh�ng ��n �au, gian kh', th� thách, và h�nh phúc 
h�i h�t c�a con ng��i s< không còn là l�c c�n b��c 
chân tôi khi tôi thâm tín r ng Chúa yêu tôi. M�i c�nh 
hu�ng cu�c ��i ��u là nh�ng d�ng c� Thiên Chúa dùng 
�
 trau chu�t, g�t d&a tôi nên hòan thi�n, và trong tình 
yêu Cha ch�m sóc, �; nâng, ��ng hành v�i tôi �
 tôi 
luôn BKpC TpI trong thánh ý Ngài.  

Hành trình tôi s< an vui, h�nh phúc khi Chúa là t!t c�, và 
luôn tin r ng Ngài yêu tôi.  

" H�nh phúc tuy�t �0nh c�a cu�c �i là xác tín r*ng chúng 
ta ���c yêu th��ng " (Victor Hugo)  

Nh�ng phút suy t� v� th� thách 

Mùa Chay Thánh 2013  

Duy Bình l

 Th ng bé té b'
ch�ng trên sân ch�i ! 
M�u máo khóc thét 
lên, nó dãy d�a �n v�
trên sân c�. Th!y mJ
không v�n vã ch�y 
t�i nâng nó lên, c�u 
ta càng ��p chân 
khua tay la hét nh� ra 
v[ trách móc, gi�n h�n.  

Tôi th!y ng��i mJ vIn th�n nhiên, không v�i vã mà ch%
nh� nhJ : " Không sao ! Con �	ng lên." Không làm thay 
�	a bé, không ôm nó �	ng lên nh�ng ch% c�m tay nh�
khuy�n khích nó �	ng d�y.  

Nhìn hình �nh nh�ng ng��i Âu châu h��ng dIn con t
lúc ch�p ch�ng t�p �i, tôi liên t�7ng t�i nh�ng ngày th�
bé thu7 nào t�i Vi�t Nam, c	 m$i l�n �	a tr[ té ngã, 
ng��i c�nh nó th��ng xít xa, r�i ho�c cái gh�, n�n nhà 
��u "b� ph�t" b� m8ng vì �ã làm ngã té con mình, em 
mình…Ng��i ta �' t�i cho môi tr��ng chung quanh 
ch	 không ph�i �
 cho �	a tr[ nh�n ra nguyên nhân �ã 
gây ra s� vi�c, r ng nó c�n l�u ý, c�n th�n cho nh�ng 
b��c �i k� ti�p.  

Hành trình theo Th�y v�i nh�ng b��c chân ch�p ch�ng 
gi�a môi tr��ng không thi�u nh�ng khi �ang tung t�ng 
vui chân b��c t�i, t�7ng nh� ���ng �i gi�n ��n và 
ph?ng l�ng, tôi c&ng �ã ch?ng khác nào �	a bé l�n 
nhào gi�a l�, �ánh m!t ni�m tin, la hét trách móc ng�ai 
c�nh, k
 c� �n v� v�i Chúa nh�ng Chúa vIn l�ng thinh.  

Tông �� Phaolô ngày nào gi�a phong ba th� thách 
/&DF)�q)+DF)r)�D)@�)r)@�H)TP�R)()DP�DF)/P%)DP�D)���/)
l�i nh8n nh� : 9n Ta �ã �� cho con. Chúa c&ng hành 
x� nh� ng��i mJ n� ��a tay �; nhJ và khuyên �	ng 
lên, b��c t�i, mà không làm thay. C�n s�u não c�a 
Th�y ngày nào trong v��n Cây d�u, và gi� h!p h�i trên 
th�p giá Th�y c&ng �ã có nh�ng gi� phút c�m th!y nh�
b� b�  r�i : " Eli, Eli, lema sabachthani : Cha �i, Cha �i, 
nhân sao Cha b� Con ? " ( Mt. 27 : 46 ).  

���ng Th�y �ã �i, Ngài m�i g�i tôi B��c T�i : " Hãy 
theo Th�y " ( Mt. 9 : 9 )  

Gi� h!p h�i trên ��i v8ng ngày nào, d��i chân th�p giá 
ch% còn th!y có MJ Ngài, và môn �� Gioan ( Ga. 19 : 
25 ) ! ���ng Th�y �i g�p gh�nh, gian truân quá, �âu 
�!y �ã b� Th�y lùi l�i phía sau ! 

L�i Th�y m�i g�i nghe ra gi�n ��n quá, ch% v�n vJn có 
c�m t : " Hãy theo Th�y " mà sao con b��c mãi không 
t�i. Mãi t�i hôm nay con c	 vIn mãi ch�p ch�ng nh�
�	a tr[ �ang t�p �i.  

Nhìn l�i ���ng con theo Th�y còn quá xa ��i d�c ngày 
nào, n�i Th�y B��c T�i d��i s	c �è n�ng c�a c�y 
+P�O)FHQ)()sGD)s�5)BQC)B�)PdH.)@G)DP�DF)+f�D)B�5)�tD)
c�a lý hình �' xu�ng trên thân th
 Th�y.  

Tình Th�y dành cho con vIn mãi là l�i v�ng g�i, nh8c 
nh7 con �	ng Lên – B��c T�i, mà không ph�i là n m 
�ó �n v�, la hét, khóc than, trách móc ngo�i c�nh !  

���������������������������
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M�t ng�i b�n �ã chia l�i cho tôi g�n ch%c ký ��ng và 
vài ký m�t ong. Nhìn s� l��ng �' ng�t « ng&t ngây" �ó, 
tôi th�m ngh	: n�u t&t c� nh�ng th� này vào h�t trong c�
th� mình, thì...eo �i! chIng bi�t �i�u gì s� x�y ra cho h�
th�ng tim m�ch!. Dù sao thì m�t c�ng d� ch&p nh�n h�n 
��ng, c�ng nh� li m�t ng�t nói lên tính cách chân 
thành d$u ng�t, nh�ng li ��ng m�t l�i nói lên s+ d�i trá 
l�c l)a.  

Nhìn l�i trong "t+ �i�n kinh thánh", tôi suy ra ch� MJT thì 
d�ng nh� ch0 có m�t ong r)ng �ã nuôi s�ng Gioan T1y-
Gi� trong hoang �$a, ch� �GKNG thì có ��ng chân lý, 
��ng Chúa �i, ��ng Emmau..v.v. Nh�ng n�u là 
�GKNG MJT thì �ó là thi �i�m t� ph% loài ng�i, vì 
nghe li ��ng m�t c�a ma quL, �ã 
n trái c&m trong 
v�n �$a �àng, và lúc satan c�ng l�i �em li ��ng m�t 
cám d� Chúa Giêsu, sau khi ng�i ch$u phép r"a trên 
sông Gio-�an, r'i vào sa m�c 
n chay c�u nguy�n 40 
�êm ngày. Nhìn chung, li ��ng m�t có tính cách gian 
tà. Thu# nh� h�c giáo-lý, chúng ta th�ng nghe nói: bên 
tay m t ta, luôn có thiên th�n h� th�, khuyên làm �i�u 
lành. Và bên tay trái, l�i có ma quL, luôn �em li ��ng 
m�t �� cám d� ta ph�m t�i. Ai trong chúng ta l�i chIng 
thích nghe li m�t ng�t. Li m�t ng�t thì th�m gi�a �ôi 
thanh niên nam n�. Li m�t ng�t d$u dàng trong t&t c�
m�i th� tình: Tình ng�i, tình nhân loai, tình b�n h�u… 
Và li m�t ng�t l�i chIng m&t ti�n mua! 

Vài suy ngh	 g"i ��n b�n bè trong nh�ng lúc th� giãn. 
Tôi c�m th&y vui khi tìm th&y m�t góc v�n cho tâm t�
vui bu'n, n�i �ây tôi có th� nói lên vài ý ngh	 ��n s� c�a 
mình, v!i chút t+ tin vào l�i suy ngh	 ng� ngh	nh, chân 
th+c, g"i ��n b�n bè thân quen. Nh�ng suy ngh	 mà tôi 
�ã gói g�n vào hành trang v� nhà Chúa, v!i "lá bùa h�
m�ng" là câu kinh nh�t t%ng: « Cúi xin Chúa sáng soi cho 
con ���c bi�t vi�c ph�i làm, và khi làm xin Chúa giúp �;, 
cho m$i kinh, m$i vi�c, t kh7i s� cho ��n hoàn thành 
��u nh� b7i �n Chúa. Amen ».  

E.N. - (Th� t� l� tro 2013) �
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PHÂN MU 
V�n phòng �i�u Hành ���c tin : 

• C� bà Anna Nguy:n Th� Công, thân mIu c�a 2 

cursillistas trong PT chúng ta là các ch� Nguy:n 

C�m Tuy�t (K2) và Nguy:n M�ng H��ng (K4), �ã 

���c Chúa g�i v� ngày 29-03-2013 t�i Hoa K#, 
h�7ng th� 92 tu'i. 

• C� bà Anna Tr�n Th� Kim, thân mIu c�a các cursil-

listas Võ Th� Minh Hà (K28) và Võ Th� Thanh Th�y 

(K30), va t� th� ngày 10-04-2013 t�i �	c qu�c, 

h�7ng th� 82 tu'i,. 

Tin t�7ng vào Tin Mng Ph�c Sinh, anh ch� em cùng 

nguy�n xin Th�y Chí Thánh s�m �ón linh h�n các c�
vào quê h��ng v"nh c�u. 

Liên nhóm TÊRÊSA M=ng Xuân Quý TN

Bu'i h�p Liên nhóm Têrêsa Mng Xuân Quý Tu �ã 
di:n ra vào Chúa nh�t ngày 3 tháng 3 n�m 2013 t�i ��a 
�i
m th��ng l� là nhà anh ch� Nhóm tr�7ng Many 
Hùng vào lúc 15g00. 

Vì có vi�c ��t xu!t vào gi� chót, nên cha Giuse 
Nguy:n �	c Thanh (cha Linh h��ng, th��ng xuyên 
nâng �; tinh th�n cho nhóm Têrêsa) �ã ��n tr: h�n 
d� tính. Trong khi ch� ��i, anh ch� em trong Liên nhóm 
�ã cùng nhau l�n chu$i Lòng Chúa Th��ng Xót và 
chia s[ �o�n phúc âm "ng��i con hoang �àng", nh8c 
nh� tâm tình ba ngày hôm nào mà m�i ng��i ��u �ã 
tr�i qua, khi m�i b��c chân gia nh�p Phong trào. 
Th%nh tho�ng, nh�ng tâm tình nh8c nh7 �ó th�t s� có 
giá tr� và th�t s� quý báu cho m$i thành viên trong 
Nhóm. Có l<, sau Ultreya, h�p Nhóm c&ng là m�t l�i 
th� cho chúng ta �
 gi� m�i dây liên k�t v�i Phong 
trào, trong tinh th�n s�ng t�t Ngày Th	 T� và th8t ch�t 
vòng tay v�i anh ch� em quanh mình. 

Sau bu'i h�p, Nhóm Têrêsa, �ã cùng nhau vui xuân 
v�i nh�ng món �n th!m ���m h��ng v� ngày T�t c'
truy�n dân t�c. Trong không khí vui nh�n c�a nh�ng 
chuy�n "ti�u lâm thanh tao" kèm theo nh�ng ti�ng c��i 
nh� pháo n'. Tâm t� h�ng ph!n, anh ch� em Nhóm 
Têrêsa cùng hJn g�p l�i nhau vào k# h�p tháng t�i v�i 
nh�ng h	a hJn … t�ng bng, náo nhi�t h�n. 

E.N. t��ng thu�t l


