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Trong khi VPTƯ, với sự tiếp tay của Cộng Ðồng Cursillo tại TGP Seattle, WA, đang tiếp tục sửa soạn 
tổ chức Ðại Hội Cursillo Toàn Quốc 2004 tại Seattle, WA, tôi xin mạo muội chia sẻ một vài tư tưởng về 
quyển sách “Structure of Ideas” (Những Tư Tưởng Cấu Trúc PT Cursillo), do Ông Eduardo thực hiện. 
Trong thời gian chúng tôi viếng thăm ông Bonnín tại Mallorca, năm 2003, ông Eduardo khuyên mọi 
Trường Lãnh Ðạo nên học tập quyển sách nói trên hầu có một sự hiểu biết về PT Cursillo rõ ràng hơn. 
Tôi tin rằng dấu chỉ thời gian hiện nay là mọi thành phần lãnh đạo Cursillo phải tiếp tay với PT Cursillo 
Toàn Quốc trở về căn nguyên của nó và liên kết thật sự với Ơn Ðặc Sủng Nền Tảng hình thành các 
Khóa Kitô giáo, một món quà của Chúa Thánh Linh tặng cho chúng ta qua một người rộng lượng và 
khiêm nhu, đó là ông Eduardo Bonnín.  
 
Nhiều khi chúng ta quá chú trọng “làm” những việc đạo và quên điều này: “là” người Kitô hữu mới là 
cách đích thực hơn để sống như Chúa Kitô. Là giống Chúa không phải chỉ có làm việc đạo mà thôi là đủ. 
Làm việc đạo là làm việc gì cũng nhân danh Chúa Kitô trong khi “là” Kitô hữu đích thực mới làm cho 
Chúa Kitô hiện thực để Chúa thực sự ở trong ta. Làm việc đạo mà không là Kitô hữu đích thực thì không 
còn là một trách nhiệm tự nhiên để là Kitô hữu nhưng đúng ra làm một cách điên rồ, như vậy thì hầu 
như lúc nào cũng là cớ cho sự thất bại. Pháo bông cháy rực sáng vô cùng nhưng cũng rất vắn vỏi và rốt 
cuộc lẹt xẹt rồi tắt ngúm. Một số người làm việc đạo bởi vì họ là Kitô hữu, trong khi một số khác xem ra 
có vẻ là Kitô hữu bởi vì họ làm việc đạo. Và bởi vì họ chỉ làm để xem ra mình có vẻ như là Chúa Kitô, 
thì điều duy nhứt thật sự họ quan tâm không phải “là” Kitô hữu mà chỉ “làm” được một cái gì! 
 
Vì thế, có những lúc khi chúng ta có vẻ hạnh phúc, thì cố gắng hưởng đi; có lúc xem ra như thánh sống 
vậy, thì hãy là thánh đi; có lúc khôn ngoan, thì hãy khôn ngoan đi, v.v….  “Có vẻ” hay “xem ra” có thể 
không phải lúc nào cũng giống một kẻ điên khùng, nhưng lúc nào cũng là triệu chứng rõ ràng của một 
kẻ điên khùng. Dáng bề ngoài luôn luôn thắng thế nỗ lực là một Kitô hữu đích thực. Khi ta “là” Kitô hữu 
chân thực thì ta làm những gì trong phạm vi khả năng của mình để thực hiện đúng Thánh Ý của Thiên 
Chúa. Như vậy, mọi sự đều có thể làm được với Chúa Kitô. Nếu có điều gì làm chúng ta quan tâm, đó 
phải là quan điểm của Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta được gọi để cụ thể hóa những gì Chúa Kitô nhờ 
chúng ta làm. Rốt cuộc, chúng ta được mời gọi để cụ thể hóa những gì Chúa Kitô muốn chúng ta trở nên 
như vậy. 
 
Trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu được gọi là Ðấng được xức dầu của Thiên Chúa. Chúa 
Giêsu là sự sống. Không ai có thể sống nếu tách rời khỏi Người. Những ai cưởng lại Chúa thì đang bị 
hủy diệt và thật ra họ đã chết, cho dù họ xem ra có mạnh mẽ và uy quyền thế nào đi chăng nữa! Chúng 
ta hãy nhắc nhở cho nhau “Hãy ở lại trongThầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không 
thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy” 
(Ga.15: 4-6). Lòng tin tưởng của chúng ta nơi Chúa Kitô phải tuyệt đối như thế. Lòng tin của chúng ta 
trong ý chí và uy quyền của Chúa Giêsu chiến thắng mọi thế lực có sức tiêu diệt trên thế giới (và trong 
con người chúng ta) không lệ thuộc vào cái gì cả ngoại trừ sự chúng ta hiểu biết chắc chắn Người là ai. 
Không nên lệ thuộc vào những dấu chỉ, sự lạ lùng, hay bất cứ bằng chứng nào khác ngoại trừ Chúa là kẻ 
chiến thắng thế gian. 



 
Ðôi lúc chúng ta bối rối không biết một Kitô hữu phải làm gì và phải sống như thế nào. Thí dụ, chúng ta 
phải hiểu thế nào về ý nghĩa câu trả lời của Chúa Giêsu khi bị chất vấn tại sao các môn đệ của Chúa 
không ăn chay như các môn đệ của Gioan Tẩy Giả (Mt. 9:14-17). Các môn đệ của Gioan đoán chừng 
rằng muốn nên thánh thì cốt yếu phải làm điều gì đó cho đúng. Những người sùng đạo cầu nguyện, ăn 
chay và bố thí. Những thói quen này, và những thói quen khác tương tự, là một phần của tiến trình nên 
thánh, cũng giống như tập luyện là một phần của tiến trình trở thành một lực sĩ. Như thế, các môn đệ của 
Chúa Giêsu làm sao có thể nên thánh được nếu không theo đúng tiến trình “trở nên thánh”? Câu trả lời 
là việc Kitô hữu nên thánh không ở tại những gì chúng ta làm, nhưng là ở tại việc chúng ta trở thành con 
người như thế nào. Nên thánh chính là trở nên giống Chúa Kitô.  
 
Ðiều này có nghĩa là nên giống Chúa, tức là nên một phần tử trong Nhiệm Thể của Người như tứ chi gắn 
liền với đầu. Nên thánh tức là chia sẻ đời sống của Chúa , là Ðấng duy nhứt thực sự thánh thiện mà thôi 
(Mathêu 19, 17), và cuộc sống này được chia sẻ với chúng ta “trong Chúa Kitô”. 
 
Việc nên thánh không phải là vấn đề đạt được một mức độ nào đó của thái độ con người. Ðó là vấn đề 
kết hiệp với Thiên Chúa. Ðây là sự kết hiệp trong trí khôn, tâm hồn và ý chí với Thiên Chúa , và đây 
cũng là mục tiêu và là kết quả của Ơn Sủng. Chúa Giêsu dùng hình ảnh của cô dâu và chàng rễ (Mathêu 
9, 15), cành và cây nho (Gioan 15, 1) để minh họa điểm này. Thánh Phaolô cũng dùng hình ảnh của thân 
thể và tứ chi cho cùng mục đích (Roma 12:4-5). Chỉ có một con đường dẫn đến Thánh Thiện – đây là 
món quà tinh tuyền nhứt, đó là kết hiệp với Chúa Kitô. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể làm để giảm bớt 
cơn cám dỗ bắt chúng ta chống trả không nhận món quà này, đó là nuôi dưỡng sự tăng trưởng trong mối 
liên kết với Chúa Kitô -- nhưng chỉ có thể thực hiện được với sự trợ giúp của Ơn Thánh Chúa, đó là món 
quà quý báu. Không có việc gì mà chúng ta làm đều đương nhiên mang lại hiệu quả, và cũng không có 
thói quen tôn kính đặc biệt nào là “cần thiết” cả. Thiên Chúa không làm ngơ tính phàm tục tự nhiên của 
chúng ta và làm cho chúng ta nên thánh bằng một hành động đơn phương do quyền năng của Người mà 
thôi.  
 
Chúng ta phải chấp nhận điếu ấy bằng cách chết đi và sống lại qua Bí Tích Rửa Tội của chúng ta, mà 
Thiên Chúa làm cho chúng ta thành “một tạo vật mới, bình rượu mới” cho Chúa để Chúa đổ rượu mới 
của sự Thánh Thiện, cuộc sống của Chúa vào trong chúng ta. Chúa chỉ phải làm cho chúng ta nên mới. 
 
PT Cursillo cung ứng cho chúng ta phương pháp kiềng ba chân giúp chúng ta tiếp tục tiến trình hoán cải 
liên tục: tức là việc trở nên con người mới, mà Khóa 3 Ngày gọi là “Metanoia”. Phương pháp kiềng ba 
chân là phương pháp hay nhứt đối với PT Cursillo  
để chuyên chở con người đến một mức độ ý thức tự nhiên và siêu nhiên mới. Chính trong phạm vi mức 
độ ý thức mới này mà người ta có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô, và Ơn Sủng của Chúa trong 
đời sống của họ. 
 
Sinh hoạt kiềng ba chân, Sùng Ðạo để Nên Thánh, Học Ðạo để Ðào Luyện và Hành Ðạo để Phúc Âm 
Hóa Môi Trường, dạy bảo và hướng dẫn chúng ta qua việc khai triển tình bạn thân thiết với Chúa Kitô, 
mối liên kết dẫn đến ơn sủng, trong một phương thức rõ rệt và thăng tiến mãi mãi. Kiềng ba chân có tính 
cách nội tại bởi vì nó giúp chúng ta mở lòng đón nhận ơn sủng của Chúa. Quà tặng của Chúa là sự 
Thánh Thiện. Ðể có thể ký thác nơi Chúa Giêsu Kitô,  Con Thiên Chúa, mọi hành động của chúng ta và 
mối liên hệ của chúng ta với mọi người mà Thiên Chúa cho phép chúng ta gặp gỡ, chúng ta phải chia sẻ 
đời sống Kitô hữu của mình. Thái độ của tình yêu của chúng ta đối với chính mình và đối với Chúa có 
thể giúp ta đưa người khác gặp gỡ Chúa Kitô. Học Ðạo thường xuyên hướng dẫn chúng ta kết hiệp với 
chính mình và cũng cần thiết để ta hiểu biết ta là ai hầu có thể hiểu biết Chúa. Ðó là điều căn bản để trở 
thành Kitô hữu đích thực. Ðó cũng là Ơn Ðặc Sủng Hình Thành PT Cursillo. Như vậy, chúng ta cần phải 
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sống trọn vẹn bí tích Rửa Tội để có thể khám phá ơn gọi của mình, và để xác tín mà chu toàn ơn gọi ấy 
trong suốt cuộc sống bình thường và vui tươi của chúng ta. Sống những điều căn bản để trở thành Kitô 
hữu đích thực không phải là những gì chúng ta làm, mà là cách chúng ta sống. Chúng ta phải để tâm vào 
sinh hoạt kiềng ba chân của chúng ta hơn là cứ để mình bị đưa đẩy hay làm cho kẻ khác hoang mang về 
Ơn Ðặc Sủng chân thật đặt nền tảng cho việc hình thành PT Cursillo. Ơn Ðặc Sủng này không phải là 
một lý thuyết, cũng không phải là một lối sống, nhưng đó chính là sự sống. 
 
Chúng ta được khuyên bảo nên thành thật để nhận ra những khó khăn nào đang hiện diện trong đời sống 
chúng ta, gây cản trở không cho ta ở trong ơn sủng. Chúng ta liên tục được chỉ dẩn nhận ra những 
khuyết điểm của mình, thú nhận những cạm bẩy sâu tận đáy lòng chúng ta; trong mọi tình huống và 
trong cuộc hành trình của chúng ta. Chúng ta được yêu cầu nhận diện những “lý do thoái thác” hiện diện 
ở một trong ba loại này và suy xét bóng tối nào bao trùm ánh sáng chân lý này. Chúng ta phải học hỏi để 
nghiên cứu tại sao chúng ta phải làm một cái gì, hầu khám phá ra chúng ta phải làm bằng cách nào, và 
làm hết khả năng của mình.  
 
Tôi xin kêu gọi quý anh chị trong Chúa Kitô hãy ý thức về các tài năng của mình: Chúa Kitô và quý anh 
chị, một đa số áp đảo. Ơn Sủng, luôn luôn gia tăng, trong quý anh chị và qua quý anh chị, trong những 
người anh chị em, trong mọi tình huống và trong cuộc hành trình của quý anh chị. Chúng ta phải nhớ 
rằng Ơn Sủng làm cho mọi cơ hội có thể xảy ra. Qua ơn thánh Chúa chúng ta sẽ có thể yêu mến tình 
trạng hiện tại của mình và tôn trọng tự do của con người. Thiên Chúa ban cho ta ý chí tự do, giúp ta có 
thể xác tín hầu được hoán cải nhờ Ơn Sủng của Chúa và thành thật về con người thật của chúng ta, và 
quan trọng nhứt là về những ai ta phục vụ. Khi hiểu biết về những ơn lành tuyệt diệu này, thưa quý anh 
chị trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cảm thấy ý thức rõ rệt hơn về chính con người chúng ta. Nó khởi sự 
giải thoát chúng ta khỏi những hoàn cảnh chúng ta và của kẻ khác nữa. 
 
Vì vậy, trong lần tới khi chúng ta hỏi hay nói, “Cái gì là căn bản để trở thành Kitô hữu đích thực?” Hãy 
tự hỏi mình : “Tôi có đang sống những điều căn bản để trở thành Kitô hữu đích thực không?”, “Tôi có 
cố gắng làm cho tôi trở thành một khí cụ trung thực của Thiên Chúa không?”, “Chúa Kitô có thực sự 
được phản ảnh trong tôi không?”, “Tôi có biểu lộ ơn sủng của Thiên Chúa trong môi trường mà Thiên 
Chúa đã đặt để tôi chăng?”, “Những câu hỏi này đặt ra một tiêu chuẩn chân thực và đứng đắn cho mọi 
hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta. Qua Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu mà 
chúng ta sẽ có được ơn sủng thật sự trong cuộc sống và sống một đời sống bình thường như con cái hân 
hoan của Thiên Chúa!  
 
Mục tiêu của Phong Trào là cứu các linh hồn và xây dựng cộng đồng Kitô hữu. Cứu các linh hồn có 
nghĩa là mang toàn thể nhân loại đến nhận Bí Tích Rửa Tội và giúp những kẻ đã được Rửa Tội sống một 
đời sống ý thức trong việc thực hành những gì là nền tảng để trở nên Kitô hữu đích thực, nghĩa là nên 
thánh, làm tông đồ, trở thành con người của thời đại mình. Xây dựng cộng đồng Kitô hữu là giúp đỡ anh 
chị em mình sống một cách có ý thức hơn bí tích Rửa Tội để trở thành tư tế, tiên tri và vương giả trong 
Nhiệm Thể Chúa Kitô, lúc nào cũng được hướng dẫn bởi những người mà Chúa Thánh Linh đã giao phó 
điều hành Giáo Hội của Người.  
 
Một lần nữa tôi xin kêu gọi quý anh chị em trong Chúa Kitô hãy khuyến khích mọi Cursillistas hiệp ý 
PT Cursillo Toàn Quốc làm palancas dâng sự hy sinh hãm mình cho các ý chỉ sau đây: các ngày thứ Hai, 
cầu nguyện cho mọi VPÐH: cấp toàn quốc, miền và giáo phận; các ngày thứ Ba, cho tất cả Trường Lãnh 
Ðạo, các ngày thứ Tư, cho mọi Cursillistas tại Hoa Kỳ, các ngày thứ Năm, cho các hoạt động tông đồ 
của PT Cursillo, và các ngày thứ Sáu, cho các Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần. 
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Dấu chỉ thời đại là bây giờ, cho mọi Cursillistas chú tâm vào chân lý và không để mình bị đưa đẩy hay 
hướng dẫn kẻ khác xa lìa những gì là căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. 
 
De Colores và Xin Chúa chúc lành quý Bạn! 
 
Huynh đệ trong Chúa Kitô, 
 
Victor Lugo, 
Giám Ðốc Ðiều Hành 
 
N.B.: Một số tư tưởng trong bài viết được trích từ quyển sách “Structure of Ideas” của Eduardo Bonnín, 
và quyển “Why Jesus?” của LM David Knight.  


