
Cha Narciso Cavazzola, 53 năm truyền giáo ở Hokkaido

Cha Narciso Cavazzola, một nhà
truyền giáo dòng Phanxicô, đã ở Nhật
Bản được 53 năm. Trong những năm
dài đó, Cha từng là hiệu trưởng của một
nhà trẻ, là linh mục chính xứ coi sóc hai
giáo xứ ở Sunagawa, là người tổ chức
một chương trình dành cho những
người có vấn đề về rượu và là người trợ
giúp cho những người trẻ bị trầm cảm.

Hầu hết công việc truyền giáo của Cha
Narciso tập trung tại đảo Hokkaido ở phía bắc, thuộc vùng đông bắc. Ở đây Cha dạy
tiếng Ý, tiếng Anh và đàn piano. Cha là một chuyên gia về múa Nhật Bản. Cha đã làm
phép Rửa Tội cho nhiều người, ba trong số những người đó đã vào chủng viện. Cha nói:
“Tôi cầu nguyện cho họ từng người một.”

Cha Narciso còn cho biết: “Là hiệu trưởng một
nhà trẻ, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều gia đình.
Trong cuộc đời truyền giáo, tôi có rất nhiều trải
nghiệm, mà tôi đã viết năm cuốn sách về những
trải nghiệm đó. Có một trải nghiệm mà tôi đặc
biệt tâm đắc, đó là nhóm Anonymous
Alcoholic (Những người nghiện rượu vô danh)
mà tôi đã thành lập cho những người nghiện
rượu đang cố gắng cai nghiện. Chúng tôi cung
cấp cơ sở và họ gặp nhau mỗi tuần hai lần, từ 7
giờ cho đến 8 giờ tối.”

“Cách đây không lâu, có một người Ainu (một người dân tộc thiểu số). Rượu đã khiến
anh trông thấy những thứ không tồn tại, những thứ khủng khiếp. Anh ta trông thấy
Rommel, vị tướng của Đức Quốc Xã. Anh nghĩ đèn đường đang đuổi theo anh. Do bị
trầm cảm như thế, anh đã đến bệnh viện chữa bệnh, ở đó anh được khuyên nên đến tham
dự các buổi sinh hoạt tại nhà thờ.” Nhờ Anonymous Alcoholics hỗ trợ, anh đã cai được

nghiện rượu, điều đó đã đặt ra anh ta một
khoảng trống và những câu hỏi về ý nghĩa
của cuộc sống, và anh đã tìm được câu trả
lời nhờ quyển Kinh Thánh, mà các truyền
giáo đã tặng cho anh.

Khi đến Nhật Bản vào tháng 7 năm 1965,
Cha Narciso chỉ mới 25 tuổi: “Khi tôi đến,
tôi có một não trạng phương Tây mạnh
mẽ, nhưng người Nhật lại thấu hiểu nhiều
hơn bằng cảm xúc, bằng trái tim. Vì vậy,
tôi đã phải thay đổi rất nhiều, tôi đã phải
được ‘tái sinh’ trong một thế giới mới.”

Nhà truyền giáo nói: “Trẻ em nhìn thẳng vào mắt bạn. Một

Cha Narciso cùng với giáo viên và học trò
tại Nhà trẻ của ngài
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“Mẹ con và Thiên Chúa tốt lành đã
tạo ra khuôn mặt này cho con.”
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lần, có một cậu bé hỏi tôi: ‘Cha có thích khuôn mặt của cha không?’ Điều này khiến tôi
bất ngờ! Vì vậy, nhanh trí, tôi hỏi lại cậu bé: ‘Vậy con có thích khuôn mặt của con
không?’ Mỉm cười, cậu bé trả lời: ‘Dạ có. Mẹ con và Thiên Chúa tốt lành đã tạo ra
khuôn mặt này cho con.’ Bạn có thể học được nhiều điều từ trẻ em…”

Và tôi cũng gặp khó khăn với tiếng Nhật: “Một thời gian dài, tôi cứ thắc mắc không biết
mình có học được cách nói chuyện với những người này không!”

Trong 53 năm phục vụ, Cha Narciso đã tiếp xúc với một số người trẻ gặp khó khăn,
trong đó có ba cô gái bị hội chứng sợ đám đông. “Một trong số những cô gái này đã 16
lần tìm cách tự tử. Tôi theo dõi các ca của họ, giữ liên lạc với bác sĩ của họ, và vị bác sĩ
đã yêu cầu tôi động viên khích lệ họ. Sau ba năm, họ đi học trở lại. Cả ba đã lập gia đình
và có con.” Ngay cả khi không lãnh phép Rửa Tội, giới trẻ vẫn tôn trọng Giáo Hội vì sự
hỗ trợ vị tha mà họ nhận được từ các nhà truyền giáo.

“Không phải kiến thức chuyên môn của nhà truyền giáo là cái thu hút: chính là đức tin
của nhà truyền giáo, đức tin mà người ta có thể nhìn thấy được ngay cả khi họ không
nghe thấy bằng lời.”

Cha Narciso kể lại một nhà truyền giáo trước đây không nói giỏi tiếng Nhật. Mỗi tuần,
ngài dạy giáo lý cho một người đàn ông Nhật muốn lãnh phép Rửa Tội. “Tại bữa tiệc
mừng lễ rửa tội, người đàn ông đã nói với ngài: ‘Thưa Cha, con cảm ơn Cha đã dành
một năm dạy dỗ con, nhưng con phải nói với Cha rằng Cha đã nói thứ tiếng Nhật mà
Cha biết được, nhưng con chưa bao giờ hiểu được bất cứ điều gì Cha nói. Nhưng Cha
đừng lo, con đã thấy Cha nói một cách tự tin rằng những gì Cha nói chắc chắn là sự thật.”

Cha Narciso nói: “Có lẽ tôi nói tiếng Nhật giỏi hơn vị linh mục đó, nhưng cũng giống
như vậy: đức tin chỉ được truyền đạt nếu người ta có thể nhìn thấy. Đoạn Tin Mừng mà
tôi yêu thích nhất là ‘Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó’ bởi vì họ không giả vờ
như thể làm mọi việc bằng sức mạnh riêng của mình, nhưng họ cầu xin Thiên Chúa sử
dụng họ. Sức mạnh truyền bá đức tin không phải ở trong tôi, nhưng chính Thiên Chúa
làm việc qua tôi.”

Nhà truyền giáo dòng Phanxicô nói: “Việc tôi
đến Nhật Bản là ơn gọi của Chúa. Nếu tôi có
một từ để nói về 50 năm này, đó là ‘Cảm ơn’.
Cảm ơn mọi thứ, quá khứ, các trải nghiệm,
đau khổ, tất cả những người yêu tôi và những
người khiến tôi đau khổ. Đối với hiện tại, tôi
cố gắng làm hết sức mình. Tương lai nằm
trong tay của Thiên Chúa, và chúng ta hãy để
tương lai cho Người lo liệu.”

Nguồn: Asianews

http://www.asianews.it/files/img/GIAPPONE_-_0926_-_Missionario.jpg

