BA CUỘC GẶP GỠ TRONG KHÓA CURSILLO
Gặp Gỡ Chính Mình
Để minh họa ba cuộc Gặp Gỡ hay Hội Ngộ trong Khóa Cursillo Ba Ngày, bài viết này
mang tính cách cảm nghiệm cá nhân nhiều hơn. Những cảm nghiệm này giúp nhấn
mạnh ba cuộc gặp gỡ mà chúng ta trải qua trong Khóa Cuối Tuần, và hy vọng rằng cũng
có phần nào liên hệ với cảm nghiệm của chúng ta.
Chúng tôi lên đường đi tham dự Khóa Cursillo, sau khi trải qua một giai đoạn Tiền
Cursillo khả quan, hoặc một số người trong chúng tôi chỉ nhận một lời mời gọi đơn sơ mà
không được chuẩn bị trong giai đoạn Tiền Cursillo (– Rất tiếc về khuyết điểm này! ).
Nhiều người trong chúng tôi bị kích thích vì tò mò, những kẻ khác có lẽ bất mãn, và một
vài người thì bị ép buộc tham dự Khóa… Điều chắc chắn là tất cả chúng tôi đến với Khóa
Cursillo trong tình trạng hoang mang, với nhiều thắc mắc.
Trong số những thứ khác trong đêm đầu tiên của Khóa Cursillo, nhiều người trong chúng
tôi đến với cái “TÔI” đầy tự phụ, tự mãn.
Với gương mặt sụ xuống, tất cả chúng tôi tập họp trong một căn phòng để Khóa Trưởng
giải thích cho chúng tôi rõ Khóa Cursillo là “phương tiện để tìm giải pháp thực tiển cho
mọi khó khăn riêng của chúng ta.” Tôi nhớ đã chợt nghĩ “Ồ, hay quá!” Khóa Trưởng nói
tiếp, “Giải pháp cho hạnh phúc đích thực!” Nhưng lúc ấy phản ứng của chúng tôi có thể
là:
Tôi đang hạnh phúc
Tôi có một việc làm tốt
Tôi có vợ hiền / chồng giỏi
Tôi có những đứa con gương mẫu
Tôi có sức khỏe
Tôi có nhà đẹp, xe ‘xịn’
Tôi không cần ai
Tôi lịch thiệp với người khác
Tôi tin Chúa, và thậm chí cầu nguyện cùng Chúa nữa
Tôi giữ các nguyên tắc luân lý đạo đức tốt, v.v…
Và trong ba ngày, bạn sẽ dạy tôi làm thế nào để sống hạnh phúc trong những năm còn
lại của cuộc đời tôi chăng?
Hăng hái, thành tâm, tinh thần yêu thương; chúng tôi được yêu cầu giữ thinh lặng trong
đêm hôm ấy cho đến sáng hôm sau. Rồi chúng tôi được mời lên Nhà Nguyện. “Hãy biết
mình”, vị Linh Hướng nói như thế. Ngài bảo chúng tôi hãy nhìn vào chính mình, tận nội
tâm chúng tôi; hãy quay lại cuộn phim của cuộc đời mỉnh, kể từ lúc chúng tôi còn nhớ
trong thời thơ ấu cho đến ngay lúc này tại Khóa Cursillo đây; chúng tôi vừa đóng vai
chính, vừa là nhà sản xuất và là nhà đạo diễn cuộn phim này. Chúng tôi được nhắc nhở,
“Đừng che giấu hay cắt xén đoạn nào!”

Chúng tôi cần phải dừng chân và nhìn lại cuộc sống bon chen và tất bật của chúng tôi.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, công việc làm ăn, buôn bán, vật chất, giải trí, v.v …. Tất cả
những thứ này giam hãm chúng tôi như những tù nhân của chúng.
Khóa Cursillo cho tôi cơ hội dừng chân và đối diện với chính mình. Tôi là ai? Mục đích tôi
hiện hữu trên đời này để làm gì? Tôi có cảm thấy hạnh phúc trong tất cả những năm
tháng này chăng khi mà tôi làm chủ động cuộc đời tôi? Cuộn phim của cuộc đời tôi ra
sao?
Bạn có hãnh diện về cuộn phim bạn thực hiện về cuộc đời của bạn không? Bạn có dám
cho vợ / chồng, con cái, và những người thân xem không? Cá nhân tôi, sau khi duyệt lại
sơ qua cuộn phim về cuộc đời tôi, tôi không dám cho ai xem cả. Trong đó có những cảnh
xấu xa để lộ ra tôi thiếu lương thiện, không thành thật, không lịch thiệp, lạm dụng lòng
tin cậy của kẻ khác …. Và còn nhiều cảnh đen tối mà chính tôi cũng không dám xem.
Tôi suy niệm về những lời của Thánh Phaolô, “Tôi muốn làm điều lành có sẵn trong tôi
(nhân chi sơ tính bản thiện), nhưng rốt cuộc lại làm điều dữ mà tôi không muốn làm.”
Tôi bị chia rẽ, bối rối; đây là một cuộc chiến đấu. Vật chất thu hút tôi. Chắc chắn là phải
giật sập bức tường ngăn cách này. Có như thế tôi mới tìm gặp chính tôi. Tôi phải gạt qua
một bên tính tự cao tự đại của mình, để cho ánh sáng soi đường dẫn lối giúp tôi nhìn
thấy những gì tôi phải cải thiện trong tôi, để tôi thấy phải loại bỏ những gì, những gì
phải góp nhặt, và những gì phải thay đổi.
Sau đó đến bài nguyện gẫm “Người Con Hoang Đàng”; tôi thấy có liên hệ với tôi. Người
Cha nhân từ chờ đợi tôi vứt bỏ cuộn phim hiện tại của đời tôi và giúp tôi thực hiện cuộn
phim mới. Tôi tiếp tục đóng vai chính, chỉ khác một điều là bây giờ tôi có một Đạo Diễn
và Nhà Sản Xuất mới cho bộ phim của tôi.
Tôi có nên phó thác chính mình cho Khóa Cursillo này không, hay là không nên? Tôi cứ
phân vân, tính toán mãi. Và tôi đi ngủ, tiếp tục xét về cuộn phim trọn đời tôi mà tôi phải
thực hiện.
Tôi thức dậy ngày đầu tiên và lên nhà nguyện lòng hơi bối rối, hoang mang. Vị Linh
Hướng nói, “Chúa Kitô nhìn bạn bằng nhiều cách khác nhau; và trước tiên với tình
thương mến. Tâm tư tôi đắm chìm trong cả ba nhân vật được nói đến trong bài Nguyện
Gẫm “Ba cái Nhìn của Chúa Kitô”. Khi suy niệm về mỗi nhân vật trong bài này tôi nhận
ra rằng, có những lúc đời tôi cũng giống như “ người thanh niên giàu có”, quá gắn bó với
của cải vật chất; đôi khi lại quá tham vọng như Giu-đa, và nhiều lần khác lại ủ rũ, bốc
đồng như Phê-rô, mặc dù vẫn mở lòng đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Bài nguyện gẫm
này khởi sự soi sáng thêm cho tôi.
Trong bài Rollo đầu tiên, “Lý Tưởng”, một giáo dân cho thấy tôi là loại thụ tạo cao trọng
hơn hết trong các loài thụ tạo. Rồi tôi được hỏi thời giờ và tiền bạc tôi đã sử dụng như
thế nào? Câu hỏi này một lần nữa đưa tôi trở lại cuộn phim của cuộc đời tôi; làm tôi nhớ
lại nhiều thứ xấu xa. Vâng, tôi có nhiều thứ phải thay đổi trong đời tôi.
Trong bài Rollo ‘Ơn Thường Sủng’, quan điểm của tôi, tức cái nhìn tâm hồn tôi trong
sáng rất nhiều. “Nếu bạn biết rõ những quà tặng của Thiên Chúa”, thì Ơn Sủng biến

chúng ta thành thánh. Đời Sống Siêu Nhiên báo hiệu và ban cho đời sống tôi giá trị vĩnh
cửu, nhưng cũng đòi hỏi về phần tôi cũng phải thay đổi – gọi là metanoia (hoán cải). “Ai
muốn đến với Ta, thì phải từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Ta” (Mathêu 16:24).
Nên thánh là từ bỏ những gì làm mất lòng Chúa, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ của cải vật chất, và
biết trân quý những gì làm đẹp lòng Chúa; muốn “hoán cải” – chịu thay đổi lòng trí
mình.
Đời Sống Ân Sủng cũng tựa như có ai cho tôi một cặp mắt kiếng có khả năng cho tôi
thấy được những nguy hiểm và những phương tiện sẵn có để vượt qua những hiểm nguy
ấy. Chính ân sủng này sẽ giúp tôi thực hiện cuộn phim mới về cuộc đời tôi.
Với bài Rollo ‘Giáo Dân trong Giáo Hội’ tôi có thể nhận ra rằng chúng ta là Giáo Hội bởi vì
chúng ta tạo thành một phần của Nhiệm Thể Chúa Kitô, và do đó tôi có một sứ vụ phải
chu toàn. Bây giờ tôi khởi sự nhận ra mục đích của sự hiện hữu của tôi: Nhờ Giáo Hội mà
thời gian ở trần thế của Chúa Kitô được kéo dài thêm. Là Giáo Hội có nghĩa là sống Đời
Sống Siêu Nhiên thật trọn vẹn, trong cộng đồng.
Bài Rollo “Ơn Hiện Sủng” sẽ giúp tôi trong những lúc cần kíp. Và những lời cầu nguyện
cùng với sự hy sinh hãm mình, gọi là Palancas, được dâng tặng cho chúng tôi trong Khóa
Cursillo, đã chắp “cánh” cho chúng tôi bay bổng trên Ơn Sủng lúc bấy giờ tràn ngập
phòng Rollo.
Bài Rollo “Sùng Đạo” đã xóa bỏ nhiều sự nghi ngờ trong con người tôi. Có thể sống đời
sống thánh thiện; có thể sống đời sống Ân Sủng, yêu thương, luôn ý thức, tăng trưởng
và chia sẻ một cách tự nhiên, vui tươi và sống động. Bây giờ tôi nhìn thấy rõ ràng rồi:
Thiên Chúa là Cha tôi. Nay không còn sợ hãi nữa, tôi có thể đến gần và xin ơn tha thứ,
như người con hoang đàng đã làm. Chứng từ sống cuộc đời sùng đạo đích thực của người
Rollista cho tôi sức mạnh để thực hiện một quyết định cần thiết phải vứt bỏ con người
cũ, thay vào đó bằng con người mới là Chúa Kitô, đây là một sự hoán cải hay metanoia.
Vào cuối ngày thứ nhứt, tôi khát khao trở thành một con người mới. Lúc ấy, tôi có một ý
tưởng rõ ràng hơn về chính tôi từ đâu tới và nay đang đi về đâu. Tôi đã tìm ra lẽ sống
chân thật, tôi đã được tạo dựng nên cho những việc trọng đại hơn; sử dụng nhiều thời
giờ và tài năng của tôi trong nhiều việc quan trọng hơn. Tôi khác rồi, không còn như
trước nữa, nhưng tôi vẫn là “tôi”.
Tôi có thể khởi sự thực hiện cuộn phim ciné mới, với sự giúp đỡ của vị Đạo Diễn mới
Gặp Gỡ Chúa Kitô
Việc tôi gặp gỡ chính tôi là nền tảng, là căn bản cho hai cuộc gặp gỡ kế tiếp. (Gặp gỡ
Chúa Kitô, rồi gặp gỡ tha nhân). Việc gặp chính tôi giúp cuộc gặp gỡ thứ hai có thể xảy
ra: đó là gặp gỡ Chúa Kitô.
Bài nguyện gẫm buổi sáng hôm sau ‘Dung Nhan Chúa Kitô’ ấn định sự nhịp nhàng của
những sinh hoạt ngày hôm ấy. Chúa Kitô được giới thiệu cho chúng tôi như thể chúng tôi
chưa bao giờ nghe nói. Một Chúa Kitô có thật, sống động, riêng tư, thân thiết, và là
người anh. Bài Rollo tiếp theo – ‘Học Đạo’ – hướng dẫn chúng tôi tìm hiểu Người sâu sắc
hơn. Những lời của Thánh Augustine, “Lạy Chúa, con biết chính mình con, và nay con

được biết Chúa nữa, ôi lạy Chúa!” khích lệ tôi liên kết cả hai cuộc gặp gỡ. Người ta
không thể yêu mến kẻ mà mình không biết.
Tôi là kết quả của tình yêu của Chúa Cha. Tôi là Con của Người. Tôi chẳng bao giờ cô
đơn. Giờ đây tôi biết rằng, như trong bài thơ ‘Những Vết Chân Trên Cát’, “trong những
lúc thử thách và khổ đau, khi ấy con chỉ thấy đôi vết chân mà thôi, thì đó là lúc Cha ẳm
bồng con trên tay.”
Các Nhiệm Tích là nguồn chuyển đạt tình yêu của Chúa Cha. Và để chứng minh cho tôi,
vị Linh Hướng đã mời chúng tôi đến trước Mình Thánh Chúa là nơi tôi trút mọi gánh
nặng. Sau bài Rollo này, nhiều khóa sinh đi tìm linh mục để xưng tội. Có những lúc,
nhiều người đã xưng tội trước đó rồi và đi xưng tội lại sau khi nghe các Phép Bí Tích của
Chúa tuyệt vời dường nào!
Tôi đã tìm thấy tôi với Cha tôi, với người anh cả, và với bạn tôi: Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần – ba ngôi trong một Chúa. Như vậy đó không phải tôi sống, nhưng
chính Chúa Kitô sống trong tôi.
Sau đó, nhờ những lần viếng Thánh Thể của các nhóm ‘decurias’ hoăc của từng cá nhân,
chúng tôi có cơ hội nói chuyện với Chúa nhiều lần nữa. Mặc dù ta cảm thấy sảng khoái,
nhưng một sự lo lắng thông thường bắt đầu bao vây chúng tôi: và còn đối với kẻ khác
(tha nhân) thì sao? Khi Khóa Cursillo tiếp tục, tất cả các bài Rollos tuần tự diễn ra cho
chúng tôi câu trả lời.
Gặp Gỡ Kẻ Khác
Chúng ta được gán cho tước hiệu những chiến sỹ của Chúa Kitô, tức là chúng ta phải
sống đời Tông Đồ. Đời sống chúng ta nói chung phải là một công tác tông đồ. Đây không
phải là công việc chúng ta thỉnh thoảng mới làm, chỉ khi nào có giờ rỗi rãnh. Trong khi
“Hành Đạo”, chúng ta sử dụng phương tiện tốt nhất đó là tình bạn, khi nhận ra rằng
trước khi nói với kẻ khác về Chúa, ta phải nói với Chúa về họ. Tình bạn chúng ta đối với
kẻ khác phải thành thật hầu có thể nhận được tình bạn chân thật với Chúa Kitô. Chúng
ta phải thực thi sứ vụ của chúng ta. Tôi nhớ có nghĩ rằng, hoặc là chúng ta tự cứu mình,
hay là chúng ta tự kết án mình.
Sau một buổi tối tuyệt diệu chia sẻ với nhau, đi bộ lên Nhà Nguyện vào buổi sống ngày
thứ ba của Khóa, cảm giác vui sướng không cắt nghĩa được, vậy thì bạn chắc hiểu cảm
giác ấy chứ! Bài nguyện gẫm một lần nữa vạch ra hướng đi. Thật tuyệt vời chúng ta
đang ở đây …! “Không phải chúng con đã chọn Thầy, song là Thầy đã chọn chúng con
cùng cắt đặt chúng con để chúng con đi, rồi thu được nhiều kết quả…” (Gioan 15:16).
Môi trường vui tươi thể hiện trong ngày thứ ba của Khóa Học nhằm bố trí cho cuộc gặp
gỡ thứ ba (Một Cuộc Gặp Gỡ Tha Nhân). Ta phải bắt lấy cơ hội này. Sứ điệp của các bài
Rollos tạo cơ hội thuận tiện cho cuộc Gặp Gỡ anh chị em chúng ta. Ngày này không
nhằm cổ vũ nhiều bản tóm lược các bài Rollos (không có ngụ ý làm mất đi tính cách
quan trọng của các Rollos trong ngày này) nhưng muốn đẩy mạnh sự chia sẻ giữa các
Cursillistas với nhau từ các decurias khác. Vì thế, có sắp đặt thời giờ để các Cursillistas
ký tên lưu niệm vào các sách Chỉ Nam Cursillistas.

Cơ Hội Gặp Gỡ Tha Nhân gia tăng trong Nghi Lễ Bế Mạc, và sau đó trong các buổi Hội
Ultreyas, và mỗi người đều có cơ hội trong các môi trường tương ứng của riêng họ trong
suốt Ngày Thứ Tư.
Phương pháp kiên trì được trình bày trong ngày cuối cùng của Khóa Học giúp duy trì mãi
kho tàng Ơn Sủng. Sách lược được sử dụng trong ba ngày của Khóa Học nhắm hướng về
đời sống Ân Sủng; bởi đó cho nên, Trường Lãnh Đạo phải nhấn mạnh tính cách quan
trọng của ngày thứ ba của Khóa, Ba cuộc hội ngộ này phải được tăng cường trong giai
đoạn Hậu Cursillo.
“Phong Trào Cursillo không phải là một vật thể mà là một thể nhân. Phong Trào không
phải là một “cái gì”, nhưng là một thực tại sống động, một thực tại thuộc về con người
bao gồm những anh chị em, sau khi tham dự một Khóa Ba Ngày, đến với nhau và cùng
chấp nhận ý hướng và những nguyên tắc căn bản của PT Cursillo. Áp dụng phương pháp
của Phong Trào, họ hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau sống đời sống Kitô hữu một cách đích thực
hơn. Họ thiết lập liên hệ với Thiên Chúa, với chính họ, với tha nhân và với thế giới theo
một đường lối mới; họ ra sức lấy Phúc Âm làm dậy men môi trường của họ hầu giúp tha
nhân cũng biết đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa” (Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo #
88).
Điều quan trọng là phải cho biết rằng ba cuộc hội ngộ hay gặp gỡ này (Gặp chính mình,
Gặp Chúa và gặp tha nhân) được thuận tiện không những nhờ thông điệp của các bài
Rollos, nhưng đa phần còn nhờ tiếp xúc cá nhân và đối thoại, trao đổi trong các
decurias (nhóm nhỏ); chính tại các nhóm này mà các bạn tìm thấy cảm xúc và sự khẳng
định của những cuộc gặp gỡ ấy

