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Kerygma trong Hậu Cursillo 
Được trình bày bởi anh Joachim Lê Tinh Thông tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần thứ 26 tại  Đại Học 

Lewis thuộc GP Joliet, IL – ngày 6 tháng 8, 2016 

 

Trên trang blog  "Sứ Mệnh Cộng Đồng," Đức Ông Charles Pope trả lời một số người thắc mắc 

về ý nghĩa của thuật ngữ "kerygma". Tiếng Hy Lạp Kerugma (κήρυγμα) có nghĩa là "loan báo". 

Từ ngữ " kerusso" (HL: κηρύσσω), có nghĩa là "sứ giả", hay người loan báo.  Như vậy, Kerygma 

là những gì được công bố.     

Khi bắt đầu công việc giảng huấn và loan truyền Chúa Kitô, các tông đồ đã rao truyền một thông 

điệp vừa cơ bản vừa đơn giản. Việc giảng dạy hoặc hướng dẫn thêm mà trong tiếng Hy Lạp gọi 

là  Didache (Διδαχή) sẽ xảy ra tiếp theo, sau khi được rửa tội. Nhưng việc rao truyền lúc ban đầu 

về Đấng Kitô là chính xác.  

LM  Modesto Lewis Perez, Linh Hướng Phong Trào Cursillo tại TGP Los Angeles, trong  Rollo 

về "Kerygma," đã nói thêm, "việc loan truyền phúc âm với niềm hân hoan  hay với "kerygma" đã 

kích thích mãnh liệt việc loan truyền "Tin Mừng" lần đầu tiên làm biến đổi con người và giúp 

con người quyết định phó thác chính mình hoàn toàn cho Chúa Giêsu Kitô nhờ đức tin 

(Catechesi Tradendae, # 25).  

"Việc công bố  đó đòi hỏi các cá nhân, mà chính bản thân họ là  những chứng nhân Tin Mừng 

sống động và tràn đầy Chúa Thánh Thần. Nói cách khác,  việc công bố cần "tác nhân thay đổi."  

Họ là những Kitô hữu, mà với mỗi lời nói, và với chính cuộc sống của họ (đầy tin, cậy, mến), 

loan báo tin cao cả nhất có thể có, đó là Thiên Chúa yêu thương bạn! Chúa Kitô xuống thế cũng 

vì  bạn! Ngài "là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống"! (Christifidelis Laici,  #34).  

Vì thế, Cha Modesto đã khẳng định "ngài không hề thắc mắc gì về sự kiện này là trong ân sủng 

nền tảng, trong phương pháp và trong các cấu trúc của PT Cursillo, chính Phong Trào  hình 

thành một phần của Mục Vụ Tiên Tri của Giáo Hội, và ngay trong Mục Vụ Tiên Tri này, các 

Khóa Cursillos tham gia trong sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của Giáo Hội." 

 

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô  XVI, trong Thông Điệp Ngày Truyền Thông Thế Giởi kỳ thứ 45 đã 

tuyên bố: "Sự thật của Tin Mừng không phải là một cái gì đó để được tiêu thụ hoặc sử dụng một 

cách hời hợt, mà đúng hơn đó là một món quà kêu gọi sự hưởng ứng vô điều kiện. Ngay cả khi 

được công bố trong  không gian ảo trên internet, Phúc Âm cũng đòi hỏi phải được nhập thế trong 

thế giới thực và liên kết với những gương mặt thực sự của anh chị em chúng ta, những người mà 

chúng ta chia sẻ cuộc sống hàng ngày với nhau. Các mối quan hệ trực tiếp giữa con người với 

nhau luôn luôn vẫn là điều căn bản cho việc truyền đạt Đức Tin! " 

 

Với phương pháp độc đáo và đơn giản của mình, và qua tình bạn, Phong Trào Cursillo là một 

kinh nghiệm tuyệt vời và là một công cụ hữu ích cho việc Truyền Giáo hay Tân Phúc Âm Hóa. 

Phong Trào giúp mỗi Cursillista tạo môi trường và cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu. Như  Đức Giáo 

Hoàng Phanxicô vẫn hay lặp lại, "đó là một cơ hội cho "Chúa Giêsu tìm thấy họ." 
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Cha Modesto Perez khẳng định việc hân hoan công bố Tin Mừng trong Phong Trào Cursillo bắt 

đầu trong giai đoạn TIỀN CURSILLO, qua những gì chúng ta đã nghe nói  là "koinonia" hay 

tình bạn được nâng lên mức siêu nhiên. Chính tình bạn này dẫn đưa tha nhân muốn đến gặp gỡ 

và hiểu biết Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ này được tiếp tục trong KHÓA CURSILLO cũng qua tình 

bạn và diakonia, hoặc sự phục vụ, tạo nên một thực tại sống động và hiện hữu thực sự trong 

nhóm trợ tá và tất cả các thành viên trong Nhóm. Cuộc gặp gỡ này liên tục đổi mới và phát triển 

trong giai đoạn HẬU CURSILLO, như chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng và trưởng thành trong chính 

tình bạn của chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân trong các Nhóm Thân Hữu và Hội Ultreyas 

của chúng ta.  Điều này có thể  thực hiện được qua việc chúng ta Sùng Đạo, Học Đạo và Hành 

Đạo. 

Cuối cùng, việc chúng ta hân hoan Loan Truyền Lời Chúa phải dẫn đưa chúng ta đến một đức tin 

càng ngày càng sâu sắc trong Chúa Giêsu Kitô của chúng ta. Điều này cho phép chúng ta nhìn 

thấy rõ ràng hơn chúng ta là con người cần phải nương tựa lẫn nhau, và xem nhau như  anh chị 

em trong Chúa Kitô. 

Trong SÙNG ĐẠO, đây là mối quan hệ lúc nào cũng thân mật như bạn hữu  với Thiên Chúa 

chúng ta, nhằm canh tân,  củng cố và phát triển đức tin chúng ta, mà chính ông Eduardo Bonnín 

vẫn tiếp tục nhắc nhở chúng ta "là Kitô hữu hơn là làm những việc của Kitô hữu" vì công việc 

tông đồ đến tự nhiên và đó là kết quả đương nhiên. 

 

Trong ấn bản ngày 13-3-2016, Tuần Báo "Our Sunday Visitor"  trong mục Phân Tích Tin Tức có 

đăng tải một cuộc trò chuyện giữa phóng viên Gretchen R. Crowe và Đức Giám  Mục Mark J. 

Seitz, Giám mục GP  El Paso, Texas, nhằm cố gắng làm sáng tõ cái gọi là tranh chấp giữa Đức 

Thánh Cha Phanxicô và ứng cử viên Tổng Thống Mỹ  Donald Trump. Đức Giám Mục nói, "Đối 

với nhiều người dân nước này, là Kitô hữu chỉ đơn giản có nghĩa là chúng ta nói," Vâng, có, tôi 

tin vào Thiên Chúa, và tôi tin rằng Chúa Giêsu là Con của Thiên Chúa." Nhưng với chúng tôi,  là 

Kitô hữu ý muốn ám chỉ hành động. Điều đó ngụ ý rằng chúng tôi đang tìm cách sống phù hợp 

với giáo lý và hành động của Chúa Giêsu, và chúng tôi hiểu đó là một thách thức và là sự phấn 

đấu liên tục. Đức Giáo Hoàng Phanxicô,  khi ngài được yêu cầu xác định mình là ai và ngài nói, 

"Tôi là một kẻ tội lỗi", vì vậy, không ai trong chúng ta là" Kitô hữu" theo đúng nghĩa đầy đủ nhất 

của từ này. Không ai cả - bởi vì chúng ta đã không luôn luôn áp dụng những lời giáo huấn và 

hành động của Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta." 

           

Theo Đài Phát Thanh Vaticanô, trong bài giảng Thánh Lễ buổi sáng hàng tuần ngày 24 tháng 5 

vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, "nếu chúng ta muốn nên thánh, chúng ta phải hoán cải 

mỗi ngày. Đức Thánh Cha nhấn mạnh bốn yếu tố cần thiết cho chúng ta "nên thánh mỗi ngày": 

đó là  hoán cải, can đảm, hy vọng, và ơn sủng . Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc hoán cải 

mà chúng ta phải theo đuổi là một nỗ lực liên tục để rửa  sạch tâm hồn, ví dụ như "... nếu bạn có 

thể không nói xấu người khác, đó là bạn đang  đi đúng đường để nên thánh. Thật quá dễ dàng 

phải không?" Tôi biết bạn không bao giờ nói xấu người khác, phải không? Những điều nhỏ nhặt 

...như  "khi tôi muốn chỉ trích một người hàng xóm, một đồng nghiệp, thì hãy cắn lưỡi bạn một 

chút xíu. Lưỡi của bạn sẽ sưng lên một tí, nhưng tinh thần của bạn sẽ được thánh thiện hơn trong 

cuộc lữ hành trên trần gian này.  Con đường nên thánh thật đơn giản." Đức Thánh Cha nhấn 

mạnh tiếp: "Sự thánh thiện là một cuộc hành trình. Sự thánh thiện không thể mua bán được; cũng 

không thể cho đi. Sự thánh thiện là một cuộc hành trình đi tìm sự hiện diện của Thiên Chúa mà 

chính tôi phải thực hiện: không ai có thể làm điều đó nhân danh tôi. Tôi có thể cầu nguyện cho 

một người nào đó nên thánh, nhưng chính người đó phải hành động để nên thánh, chứ không 
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phải tôi. "Việc nên thánh hàng ngày có thể  "ẩn danh", nhưng không rụt rè, bởi vì" con đường 

nên thánh cần có can đảm. Trong các cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu chúng ta có được sự dũng cảm 

tạo nên "hy vọng".  Đức Thánh Cha nói tiếp, "Chúng ta không thể đạt được sự thánh thiện do sức 

riêng mình". "Không, đó là nhờ ân sủng. Là người tốt, là người thánh thiện, mỗi ngày tiến thêm 

một chút trong đời sống Kitô hữu là một ân sủng của Thiên Chúa và chúng ta phải cầu xin. 

Trong một cuộc hành trình, người ta phải lấy hết can đảm, niềm hy vọng và sẵn lòng nhận lãnh 

ân sủng này. Và hy vọng: đó là hy vọng của cuộc hành trình". Từ ngữ "Metanoia" thường được 

nói đến trong Phong Trào Cursillo chúng ta. Đó là một sự thay đổi tận gốc rễ, tâm hồn và trí tuệ. 

           

 Nhằm tiếp tục tiến trình hoán cải của tôi từ trong Khóa Ba Ngày Cursillo, tôi đã nỗ lực thật 

nhiều để có thể tham dự Thánh Lễ mỗi ngày trong tuần, và dành một Giờ Thánh trước Thánh 

Thể sau đó.  Kể từ cái chết của con trai cả của tôi, cháu Gioan Baotixita Vũ, hai ngày sau lễ 

Giáng Sinh năm ngoái, vợ tôi cũng đã cùng tôi tham dự Thánh Lễ 6 giờ 30 sáng. Tôi đưa vợ tôi 

đi làm sau đó, và tôi trở lại nhà thờ chầu Giờ Thánh hàng ngày của tôi, cho đến khi Thánh Lễ 

tiếp theo lúc 09:00 sáng. 

 

Ngoài ra, vợ tôi và tôi cố gắng lần Chuỗi Lòng  Chúa Thương Xót và Chuỗi Mân Côi mỗi đêm. 

Nhờ cuộc gặp gỡ thường xuyên của chúng tôi với Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể và kinh tối 

hàng ngày, vợ tôi và tôi đã trải nghiệm một mối quan hệ tốt hơn với Chúa và với nhau, và ít xung 

đột với nhau về những vấn đề tầm thường hàng ngày. Vấn nạn chung quanh cái chết của con trai 

chúng tôi không còn ám ảnh thường xuyên nữa. Hành vi sùng đạo của tôi được cải thiện rõ rệt, 

và do đó, nhiệm vụ của tôi đối với PT Cursillo và các công tác từ thiện khác, như quỹ yểm trợ 

các nhà đấu tranh cho nhân quyền và tù nhân lương tâm tại quê hương Việt Nam của tôi đã 

không bị ảnh hưởng bởi nỗi mất mát đau thương đứa con đầu lòng yêu dấu của tôi. Ngược lại, 

các công việc đó đã được chu toàn với niềm vui và được trân quý. Tôi thậm chí đã hoàn thành 

trước thời hạn bài viết của tôi "Kitô giáo và Kitô hữu" cho Bản Tin Liên Lạc của PT Cursillo TQ 

tháng 2 năm 2016, ngay sau khi chôn cất con trai tôi. 

           Gia đình tôi có thể không bao giờ hoàn toàn hiểu được tại sao Thiên Chúa lại để cho con 

trai tôi phải chết vì cơn bệnh đột ngột. Tạ ơn Chúa, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma 

(8:28), nhắc nhở tôi "Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho  những 

ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định." Rõ ràng, 

luôn luôn sẽ có những lúc mời gọi đức tin và lòng kiên nhẫn. 

 Một số diễn biến trước và sau khi con trai tôi được an giấc ngàn thu đã mang lại ngạc 

nhiên cho vợ cháu Vũ tên Catherine Nga, và cả gia đình Phật Giáo của vợ cháu. Nga đã gia nhập 

đạo Công Giáo gần 20 năm qua, trước đám cưới. Vào tháng Mười năm ngoái, vợ chồng Vũ đã 

xoay xở bán ngôi nhà của mình chỉ trong vòng 10 ngày, trong khi những ngôi nhà khác trong 

xóm vẫn còn trên thị trường. Hai vợ chồng đã bắt đầu tìm kiếm một ngôi nhà khác gần gũi hơn 

với gia đình bên ngoại, hầu bà ngoại có thể giúp chăm sóc con trai thứ ba của hai vợ chồng, được 

xem là món quà đặc biệt,  một phước lành bất ngờ ra đời đầu tháng Tám năm ngoái, 14 năm sau 

đứa con trai thứ hai. 

 

Đầu tháng Mười Một năm ngoái, cháu Vũ đã tìm được một ngôi nhà muốn bán, và cháu tìm mọi 

cách  mua cho bằng được. Trong khi đó, trước Ngày Lễ Tạ Ơn,  cháu Vũ  phải  vào bệnh viện 

khẩn cấp vì thấy khó thở. Phim quang tuyến X cho thấy lá phổi bên trái của cháu hoàn toàn trắng 

toát lúc đó, nhưng nguyên nhân cho tới nay vẫn chưa được rõ ràng. Nằm trong bệnh viện, cháu 

luôn luôn nhắc nhở vợ mình theo dõi giấy tờ mua nhà. Thật không may, cả giấc mơ sống trong 
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ngôi nhà mới lẫn sức khỏe của cháu bị sụp đổ hoàn toàn,  khiến gia đình cháu không mua được 

nhà. 

           

Sau khi chôn cất cháu Vũ, vợ cháu hối thúc nhân viên địa ốc tiếp tục tìm kiếm một ngôi nhà 

khác. Trong đầu tháng ba năm nay, anh ta đã tìm thấy một số nhà để bán, nhưng không may 

những căn nhà đó bị tranh giành quyết liệt cho nên giá cả lên cao hơn so với giá bán mà chủ nhà 

đề nghị. Nhân viên địa ốc rất lo lắng vì không thể giúp gia đình cháu Vũ trong hoàn cảnh này. 

Anh ấy tiết lộ rằng anh đã ra nghĩa trang để thăm mộ cháu Vũ và cũng thầm chia sẻ với cháu Vũ 

những khó khăn của anh ta trước tình hình bất động sản hiện nay. Thật ngạc nhiên, một tuần sau 

đó, anh ta tình cờ thấy  một ngôi nhà để bán, nhưng chưa được đưa lên thị trường. Anh ta lặng lẽ 

liên lạc chủ nhà và thu xếp để vợ của cháu Vũ và gia đình bên vợ đến xem căn nhà đó. Tất cả rất 

hài lòng và thích căn nhà này bởi vì nó nằm trong một khu gia cư tốt hơn nhiều so với căn nhà 

mua hụt  trước đó.  Ngôi nhà trong tình trạng tốt và sẵn sàng để dọn vào ở ngay. Chủ nhà đồng ý 

bán với giá thị trường sau khi nghe nói về hoàn cảnh của gia đình cháu Vũ. Cuối cùng, vợ cháu 

là Nga và ba cháu trai có được căn nhà riêng và dọn vào,  nhưng thật đáng buồn, lần này thiếu 

cha của chúng. 

 Hoàn cảnh tương tự như câu chuyện của cô Teresa Tomeo, với tựa đề "Blessings in 

Disguise" (Những phước lành ngụy trang), trong ấn bản The Word Among Us (Lời Chúa Giữa 

Chúng Ta), trong bài suy niệm tháng 6 năm 2016, tiết lộ rằng cô đã bị sa thải bất ngờ lúc cô đang 

là một nhà báo và truyền thanh nổi tiếng và thành công tại địa phương. Cô Têrêsa viết: "Thật sự  

việc tôi bị sa thải lại trở thành một phước lành lớn được ngụy trang", và cô kết luận," nếu chúng 

ta thành thật với chính mình, chúng ta có thể nhìn lại cuộc sống của chúng ta và nhận ra rằng 

những bài học quan trọng được học thường xuyên nhất từ những sai lầm, thất vọng, những kế 

hoạch bị gián đoạn, và ngay cả những thảm kịch nữa. Đau khổ thường trực diện với chúng ta 

trong khi cần phải có những lựa chọn quan trọng ". 

 Cha Modesto nói rằng HỌC ĐẠO là với đức tin tìm hiểu cặn kẽ  hơn và đào sâu thêm sự 

KẾT HIỆP (Communio) với Thiên Chúa và tha nhân nhờ các lớp học Thánh Kinh, các Hội 

Nhóm Thân Hữu, Hội Ultreyas, Trường Lãnh Đạo, các Đại Hội Cursillo cấp Miền và Toàn 

Quốc.  Sùng Đạo và Học Đạo thường đi đôi với nhau. 

         Đức Tin Công Giáo của chúng ta đã được củng cố trong lịch sử thông qua Thánh Kinh, và 

các sử gia đương thời với Chúa Giêsu thành Nazareth. Tin Mừng Thánh Gioan cho chúng ta thấy 

người phụ nữ Samaria là mẫu gương hoàn hảo của một Cursillista. Ngay sau khi gặp Chúa 

Giêsu, người đàn bà này được Chúa giúp nhận ra chính thân phận của mình liền thốt lên, "Thưa 

Ngài, tôi nhìn thấy Ngài là một đấng tiên tri!" Ngay lập tức Bà lấy lại can đảm, không còn xấu 

hổ về cuộc sống quá khứ của mình, và không còn sợ những người khác. Bà ta liền chạy vội vào 

làng và hân hoan loan báo Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế. 

 Cũng vậy, một đứa trẻ đau khổ vì một căn bệnh nào đó thì nhất định cha mẹ của cháu 

chắc chắn cũng phải xót xa đau đớn như con mình. Cũng chỉ vì tình yêu. Trong cùng một thể 

thức, Gioan Thánh Sử có tuyên bố -- Thiên Chúa là Tình Yêu. Cũng chính vì yêu thương nhân 

loại, và vì chúng ta, nhứt là, Chúa Giêsu đã được sinh ra do một người phụ nữ, sống một cuộc 

đời đơn sơ, thậm chí khó nghèo, và cuối cùng chịu chết trên thập tự giá. Tương tự như vậy, 

Thiên Chúa cũng cảm thấy đau xót khi chúng ta khốn khổ. Trong cùng một cách, khi chúng ta 

yêu mến Thiên Chúa nồng nàn, chúng ta tự nhiên chịu hy sinh bản thân mình, chăm sóc người 

nghèo, người bị thiệt thòi, người bị đàn áp, các tù nhân lương tâm, và những người bị đối xử bất 

công, nhân quyền và tự do tôn giáo bị xâm phạm, và vân vân. 
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 Trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này, chúng ta được nhắc nhở về lòng Chúa 

thương xót trong Kinh Thánh qua câu chuyện của người con hoang đàng, của Vua Đavít đã 

phạm tội ngoại tình và sát nhân, nhưng tiên tri Nathan đã nói với Đavít, "Về phần Thiên Chúa, 

Người đã bỏ qua  tội của ngài, ngài sẽ không phải chết." 

 Lòng Thương Xót của Chúa đã được thể hiện trong vô số trường hợp, đặc biệt trong đời 

sống của nhiều vị thánh, nhưng được biết đến nhiều nhất là câu chuyện của Thánh Augustinô. 

Ngài đã được hoán cải sau 18 năm kiên trì cầu nguyện của Thánh Monica mẹ thân yêu của mình. 

Ngài trở thành giám mục, và được phong thánh với tước vị Tiến Sỹ Hội Thánh. 

 Yếu tố thứ ba của giai đoạn hậu Cursillo là HÀNH ĐẠO. Đây là kết quả tự nhiên của 

việc chúng ta tự động đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Hành Đạo cần phải thể hiện trong tình 

bác ái đối với tha nhân. Một mẫu gương hiện đại về công tác nhân đạo đó là Tiến sĩ Rupert 

Neudeck, một người Công Giáo Đức, vừa qua đời tháng 5 năm nay, hưởng dương 77 tuổi. Trang 

thông tin Wikipedia tiết lộ rằng "vào năm 1979, TS Rupert Neudeck cùng vợ là Bà Christel, và 

một nhóm bạn hữu thành lập ủy ban mang tên    "Một con tàu cho Việt Nam " và đã thuê tàu 

hàng thương mại, có tên 'Cap Anamur',  với sứ mạng cứu vớt người tỵ nạn tại vùng Đông Nam 

Á. Rốt cuộc sứ mạng của họ đã cứu vớt được hơn 10.000 thuyền nhân Việt Nam chạy trốn Cộng 

Sản, sau khi miền Nam Việt Nam đã bị phản bội bởi Thế Giới Tự Do và bị rơi vào chế độ Cộng 

Sản ngày 30 tháng 4, 1975. TS Neudeck là một trong những vị ân nhân cao quý nhất của những 

người tị nạn chính trị Việt Nam định cư ở Tây Đức và đang sống ở các nước tạm dung  bên ngoài 

Việt Nam. Người Việt Tỵ Nạn CS chúng tôi để tang và thương tiếc vị ân nhân này với lòng biết 

ơn chân thành. 

 Khoảng ba năm trước đây, tôi đã được khuyến khích bởi các thành viên trong Nhóm 

Thân Hữu của tôi lãnh trách nhiệm điểu hợp một chiến dịch gây quỹ yểm trợ các nhà hoạt động 

cho nhân quyền và các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, hiện nay đang bị bắt bớ và liên tục bị 

xách nhiễu  dưới chế độ Cộng sản vô cùng tàn bạo, như tôi đã đề cập đến trước đây. Như ông 

Bonnín đã nhắc nhở các Cursillistas như chúng ta là các việc thương xót là kết quả tự nhiên của 

nỗ lực là Kitô hữu đích thực. Thật không may và cũng đáng tiếc, việc thương xót hay loại bác ái 

này lại bị lên án bởi một vài Kitô hữu, cả giáo sĩ lẫn giáo dân, cho đó là hành vi chính trị. Thật 

ra, những Kitô-hữu này đã quên những lời sau đây của Tiên Tri I-sai-a, "Thần khí của Đức Chúa 

ngự trên tôi, vì Đức Chúa xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó 

những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù 

nhân"  (I-sai-a 61:1-2). 

 Mặt khác, Linh Mục Einer Ochoa, Linh Hướng của Phong Trào Cursillo  Miền XI, trong 

Đại Hội Miền Mùa Xuân 2016, đã nhắc nhở chúng ta về nhiều lợi ích tinh thần và các việc 

thương xót thiết thực của Bí Tích Thánh Thể. Thường thì trong Thánh Lễ, lúc dâng bánh và 

rượu, có phần  "lạc quyên" (hay nói nôm na là xin tiền) hoặc có món quà từ thiện được tiến dâng 

lên bàn thờ, gắn liền với sự liên kết chặt chẻ giữa Thánh Thể và giới răn yêu thương tha nhân. 

 Chúng ta có thể liên tưởng đến những lời Thánh Gioan Kim Khẩu trong bối cảnh này, 

"Nếu bạn muốn tôn vinh Chúa Kitô, thực hành điều đó khi bạn nhìn thấy Chúa trần truồng, trong 

con người của kẻ nghèo. Thật vô dụng, nếu bạn mang lụa là và kim loại hiếm quý đến đền thờ, 

và để Chúa Kitô phải chịu rét lạnh và trần truồng ở bên ngoài. Thật vô ích, nếu đền thờ đầy dẩy 

các bình mạ vàng, nhưng chính Chúa Kitô thì đói khát." 

 Tiến sĩ Jeff Mirus đã viết một bài báo cho tổ chức "Catholic Culture.org", mệnh danh là 

"Y Phục Làm Nên Con Người: Kitô Giáo và Đời Sống Công Cộng," vào năm 2004, nhưng vẫn 

còn phù hợp với ngày hôm nay.  Ông nói, "sự thất bại trong việc sống Đức Tin công khai gây tê 
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liệt đến độ làm mất Đức Tin. Nói một cách chính xác là khi Đức Tin bị hạn chế trong khi thực 

hành riêng tư, thì có những cơ hội cho thấy sự liên quan, niềm cảm hứng và sức mạnh của Tin 

Mừng bị loại bỏ. Điều này có hai hậu quả tai hại: Trước tiên, trật tự xã hội bị cướp mất các ân 

sủng, mất những lý tưởng và niềm xác tín rất cần thiết cho sức lực của xã hội;  thứ hai, các cá 

nhân Kitô hữu phải làm ngơ, che giấu Đức Tin của họ trước công chúng, và do đó hủy hoại bản 

sắc thiêng liêng của mình.  Sự tuột dốc này đánh dấu sự suy thoái và sự hủy diệt thực sự của nền 

văn minh đích thực, làm mất sức sống để duy trì và tự phát triển từ bên trong. Vào một thời điểm 

nào đó, chỉ có một động lực lớn lao từ bên ngoài mới có thể đảo ngược xu hướng ấy. Một động 

lực như thế từ bên ngoài chính là cuộc nhập cư quy mô lớn, với hy vọng của một nhóm đầy sức 

sống và nghị lực hơn, với các giá trị cao cả  hơn, nhưng ở đây không có gì bảo đảm cả." Theo 

thiển ý của tôi, đặc biệt cuộc khủng hoảng nhập cư gây tranh cãi hiện nay ở Châu Âu, Úc Châu 

và ở Hoa Kỳ chúng ta, quả là một thách thức thật sự đối với chúng ta là Kitô hữu và là một mối 

đe dọa nghiêm trọng đối với nền văn minh thật sự của chúng ta nữa. 

 Nhằm hoàn thiện trật tự xã hội, Tiến Sĩ Jeff Mirus lo lắng rằng sự tốt lành, sự thật và vẻ 

đẹp phát sinh từ một sự hiểu biết đúng đắn về mối quan hệ của con người với Thiên Chúa không 

có cơ hội để cải thiện đời sống công cộng của chúng ta... Do đó, tất cả những thất bại làm suy 

yếu Đức Tin và các giá trị của các cá nhân cấu tạo nên trật tự xã hội. Ông kết luận với lời hô hào 

này: "Phẩm giá của chúng là con cái Thiên Chúa có nghĩa là, trên hết mọi sự, chúng ta phải thể 

hiện mình là những diễn viên đạo đức.  Đồng thời, các hành động của chúng ta ảnh hưởng sâu 

đậm đến chúng ta là con người như thế nào, và thông qua trật tự xã hội chúng ta tự cải đổi theo 

thời gian. Là con người, chúng ta đều khoát lên con người mình với các hành động, và những 

hành động này làm nên con người." 

 Bản thân tôi đã từ chức trong vai trò điều hợp viên toàn quốc phục vụ Cộng Đồng 

Cursillo nói tiếng Việt, chứ không phải trong vai trò là tông đồ. Tôi Tớ Chúa của chúng ta Hồng 

Y Phanxicô-Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong tập sách "Đường Hy Vọng" đã xác định rằng việc 

tông đồ của chúng ta có thể thay đổi tùy theo khả năng và tuổi tác của chúng ta, nhưng sứ mệnh 

tông đồ của chúng ta thì được nhận lãnh qua Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức.  Chỉ trên thập giá 

Chúa Giêsu mới có thể nói, "Thế là đã hoàn tất " (Gioan 19:30). Vì vậy chỉ khi nào chúng ta chết 

thì sứ mệnh tông đồ của chúng ta mới hoàn tất. 

 Tóm lại, Thiên Chúa đã gởi Đức Giêsu Kitô cho chúng ta qua Đức Maria, là Mẹ chúng ta 

nữa. Bây giờ, chúng ta đến với Chúa cũng qua Mẹ chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Mẹ 

Maria và Thánh Quan Thầy Phaolô của chúng ta để xin giúp chúng ta kiên trì là "Kitô hữu tập 

sự" giống như vị sáng lập yêu quý của chúng ta, Ông Eduardo Bonnín, và làm cho những tư 

tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta mang lại niềm vui thật sự và chân thành trong nỗ lực chia 

sẻ với tha nhân Tin Mừng Chúa Giêsu yêu thương họ và mọi người. 

 

  Xin nhớ điều này, “Hãy nuôi dưỡng Đức Tin của bạn, mọi điều ngờ vực sẽ chết đói hết 

trọi!” 

 

 De Colores và hãy tiến lên! Ultreya! 

 


