
 
 

ROLLO “AN TOÀN TRỌN VẸN” 
(hay là “Hội Nhóm và Ultreya” vẫn dùng lâu nay) 

 
Ghi chú: “An Toàn Trọn Vẹn” chỉ là cái tên gợi  ý chuyển ngữ từ Rollo “Total Security”, cho nên xin các 
Cursillistas vui lòng đọc hết bài này, suy nghĩ và đề nghị một cái tên gói ghém nội dung của bài Rollo này để 
thống nhất danh xưng trong PT Cursillo Toàn Quốc. Chân thành cám ơn. 
 
Bài Rollo này phải là chiếc cầu nối liền giữa Khóa Cursillo và Hậu Cursillo. Đây là một  bảo đảm để được kiên trì 
một cách vui tươi, hớn hở. Trong Khóa Ba Ngày chúng ta sống và cảm nghiệm Ơn Sủng mà chúng ta muốn cất 
giữ trong Ngày Thứ Tư, tức là những ngày còn lại sau Khóa Học. 
Cái gì được giữ cho an toàn? Đó là bất cứ cái gì chúng ta không muốn mất. Chúng ta muốn bảo toàn kho tàng mới 
khám phá được trong Khóa Cursillo, đó là đời sống Ơn Sủng Ngày Thứ Tư. Ơn Sủng nhận thức được, vốn tăng 
trưởng và cần được chia sẻ.  
 
Sự chia sẻ theo tinh thần Chúa Kitô có thể thực hiện được, đặc biệt qua tình bạn, và sự chia sẻ này là căn nguyên 
duy nhứt để được thánh hóa chỉ vì ta vui sướng hân hoan về thực tại Nhiệm Thể Chúa Kitô. Đó là hình thức sâu 
sắc nhứt, thú vị nhứt, và hiệu nghiệm nhứt khi mọi người “sống chung với nhau”.  
 
Cảm nghiệm ấy được tìm thấy trong Hội Nhóm, và trong đó tình bạn trở thành siêu việt. Đây là một phương thức 
bảo đảm có hiệu quả nhứt trong một thời gian tối thiểu để mang  Kitô giáo vào trong đời sống và trong thế giới, 
đem vào trong tất cả những gì xảy ra trong Nhiệm Thể Chúa Kitô.” 
 
Bài Rollo “An Toàn Trọn Vẹn” này không thể được trình bày một cách thành công nếu một số điều kiện nào đó 
không được đáp ứng. Trước hết, Rollo “Sùng Đạo” đã phải được diễn tả rõ ràng và có hiệu quả cũng như Phiếu 
Cam Kết Phục Vụ hay Sứ Vụ Lệnh đã phải được giải thích cặn kẻ. Kế đến, viễn ảnh về công tác tông đồ trong 
Cursillo đã phải được làm sáng tỏ và có khả năng thuyết phục.  
 
Trong quá khứ, Rollo “An Toàn Trọn Vẹn” đã được đổi tên thành “Hội Nhóm và Ultreya”. Việc đổi tên này xem 
ra không phải là một sự lạc hướng đáng quan tâm; tuy nhiên, trong Phong Trào của chúng ta, khi chúng ta chỉ 
hiểu Khóa Cursillo từ viễn cảnh của Khóa Học Cuối Tuần và chỉ trong phạm vi đó mà thôi thì việc thay đổi tên 
một bài Rollo làm cho ta nghĩ rằng bài Rollo có thể được sửa lại cho hợp thời và do đó sứ điệp đích thực không 
được người trình bày (Rollista) hiểu thấu đáo hoặc không được diễn tả, cũng như không được khóa sinh lãnh 
nhận. 
 
Nếu mặt khác, người trợ tá trình bày Rollo, và đúng ra, mọi trợ tá, hiểu thông suốt và sâu sắc mục đích của cả 
Phong Trào, thì có lẽ tên của bài Rollo không còn quan trọng như thế nữa. Sứ điệp sẽ được đả thông bởi vì người 
Rollista hiểu mục tiêu của sứ điệp ấy. Thật bất hạnh, nhưng đây là sự thật, trong nhiều Phong Trào, các 
Cursillistas học hỏi về Phong Trào,  mà chỉ học hỏi trong khi soạn bài Rollo để trình bày. Học như thế này thì làm 
sao đầy đủ được.  
 
Nếu chúng ta nhìn vào Ngày Thứ Tư, chúng ta lo buồn khi thấy tại nhiều nơi PT thất bại. Không phải vì phương 
pháp hỏng, mà bởi vì chúng ta chưa hiểu và ít người sống phương pháp Cursillo. 
 
Rollo “An Toàn Trọn Vẹn” được trình bày như môt cái gì mang lại lợi ích thay vì gây thêm tốn kém, có nghĩa là 
thêm công tác, thêm hội nhóm hay hội họp, v.v… Tất cả chúng ta đều có thể thu xếp giờ giấc cho những công 
việc xem ra quan trọng đối với chúng ta (như sức khỏe, thể thao, chương trình truyền hình ưa thích nhứt, tập thể 
dục, v.v…) 



 
Rollo “An Toàn Trọn Vẹn” không những chú tâm vào việc chia sẻ và tình bạn giữa những Kitô hữu có ý thức và 
muốn thăng tiến, nhưng nó chỉ cho thấy bằng giải thích và gương sống chứng nhân, Rollo này chỉ cách làm thế 
nào hai phương pháp (Hội Nhóm và Ultreya) của chương trình Hậu Cursillo thỏa mãn được các nhu cầu của 
người tông đồ. Một cơ cấu có thể bị tiêu hủy. Nếu có người duy trì cơ cấu chỉ vì nhu cầu phải có thì họ sẽ xem đó 
là một cực hình và là nguyên do của sự thất bại. Một cơ cấu hay một phương pháp có giá trị chỉ khi nào người ta 
muốn làm một cái gì và tìm kiếm phương tiện để thực hiện điều họ muốn. Cầm cái búa trong tay là một sự cản trở 
lớn cho việc sử dụng bàn tay của bạn, nếu bạn thật sự không có ý muốn dùng búa. 
 
Chúng ta không cảm thấy “An Toàn Trọn Vẹn” bằng cách tham dự Hội Nhóm và Ultreya, nhưng chúng ta cảm 
thấy “An Toàn Trọn Vẹn” khi cố gắng hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện, có nghĩa là 
“không có gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Chúa hiện diện trong Chúa Giêsu Kitô”. “An Toàn 
Trọn Vẹn” trong  ý  nghĩa này không có  ý muốn nói đời sống bây giờ không còn lo lắng và khó khăn nữa. Nó chỉ 
có ý nghĩa này là khi tìm được tình bạn với Chúa Kitô thì chúng ta hiểu được Chúa yêu thương chúng ta như thế 
nào. Chính Hội Nhóm và Ulreya nâng đỡ và giúp chúng ta tiếp tục tiến trình hoán cải mà trong tiến trình này 
chúng ta làm sâu đậm thêm tình bạn của chúng ta với Chúa Kitô, càng trở nên xác tín hơn về tình yêu của Chúa. 
Đó chính là nơi chúng ta tìm được sự “An Toàn Trọn Vẹn”.  
 
Chúng ta cần khí cụ để sống tốt đẹp. Hội Nhóm và Ultreya là một trong những giá trị chính yếu của Khóa 
Cursillo, một trong các kho tàng cao cả nhứt mà Cursillo có. Thật đáng đi dự Khóa Cursillo cốt để có thể lập 
Nhóm Nhỏ và sống Ultreya.  
 
“Chúng ta phải ghi nhớ điều này là các Nhóm Nhỏ không được hình thành để may ra có thêm người đi tham dự 
các Khóa Cursillos, nhưng Khóa Học được tổ chức hầu có thể có người tham dự Hội Nhóm” (Các Tư Tưởng Cấu 
Trúc PT Cursillo, tr. 80).   
 
Mục đích của Khóa Cursillo là đào luyện người ta sẵn sàng tham dự một Hội Nhóm sau này. Nên hết sức cố gắng 
đặt tầm quan trọng vào bài Rollo này và sứ điệp của nó. Mục đích thứ hai của bài này là làm sáng tỏ và nhấn 
mạnh một số điểm nào đó của Khóa Cursillo. Rollo này nhắc lại những bài nói trước đây và “những  ý tưởng thu 
hút” được chia sẻ trong suốt ba ngày của Khóa Học; chứng tá vui tươi của người trình bày (Rollista) chỉ cho thấy 
những  ý tưởng ấy được áp dụng cho “từng người” như thế nào hầu họ có thể sống những điều căn bản để trở nên 
Kitô hữu đích thực. 
 
Việc cổ vũ Hội Nhóm trong bài Rollo này nhằm tập họp bạn hữu lại với nhau; không chỉ nhắm hội họp mà thôi, 
song để cho họ có thể chia sẻ những gì là căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực đúng với một tập hợp bạn bè với 
nhau. Rất thường xảy ra điều này là việc Hội Nhóm thất bại kéo theo tình trạng bỏ nhóm là do khởi sự lập Nhóm 
mà thiếu tình bạn sâu đậm, rồi sau đó lại mang cái cảm giác miễn cưỡng chấp nhận nhau, và cuối cùng bỏ nhóm 
vì đau khổ và vỡ mộng. Đây là l ý do tại sao có sự căng thẳng về nhu cầu tìm một người bạn để chia sẻ, một người 
bạn sẵn sàng chấp nhận mình ngay lúc và nơi gặp gỡ.  
 
Hội Ultreya là phần hai của phương pháp kiên trì Ngày Thứ Tư. Cả Hội Nhóm lẫn Ultreya phải được sống nếu 
muốn thăng tiến tối đa. Nếu tách rời ra, một mình Hội Nhóm hay chỉ có Ultreya mà thôi, chắc chắn sẽ đưa đến 
tình trạng vỡ mộng hay nản lòng, hoặc chấm dứt sự thăng tiến tâm linh cá nhân. Hội Nhóm nhằm nâng đỡ sự 
thăng tiến tâm linh của mỗi cá nhân  trong Nhóm. Ultreya thì mang lại lợi ích thiêng liêng cho đời sống Cộng 
Đồng. 
 
Hình thức dùng để chia sẻ là hình thức căn bản của Hội Nhóm, đó là “ Cha tin tưởng nơi con!” Trong khi không 
thấy có nỗ lực lớn lao nào nên nhấn mạnh hình thức này, nhưng có đề ra một nơi khởi xướng cho những tham dự 
viên mới. Sự căng thẳng thực sự hệ tại ở chỗ chia sẻ Kiềng Ba Chân của chúng ta. Những trợ tá chia sẻ trong Hội 
Nhóm mẫu (nếu có) nên sử dụng cùng một hình thức. 
 
Sau bài Rollo này, Khóa Trưởng yêu cầu các Cursillistas chia thành nhiều nhóm sắp xếp theo tiêu chuẩn giáo dân 
của từng cộng đoàn hay giáo xứ, theo môi trường, hoặc tình bạn vừa được hình thành trong Khóa Cursillo. Để 
khỏi mất thì giờ, Khóa Trưởng có thể sắp xếp phân chia sẵn một số nhóm sơ bộ, tuy nhiên, tất cả được tự do chọn 
hội nhóm với bất kỳ ai họ thích.  


