NHỮNG CHUẨN MỰC HAY NGUYÊN TẮC VỀ BẢN CHẤT,
TÂM TƯỞNG VÀ MỤC ĐÍCH CỦA PT CURSILLO
Các Khóa Học Hỏi Kitô Giáo hoặc PT Cursillo là một món quà của Chúa Thánh Linh ban tặng cho ông Eduardo
Bonnín. Món quà này, vốn là Đặc Sủng, đã được trao trọn vẹn cho Ông Bonnín. Ông trung thành chăm sóc món
quà này một cách đáng tin cậy. Ông đã trao lại món quà này cho Giáo Hội tương tự như Chúa Thánh Linh đã trao
cho ông, trong trạng thái nguyên vẹn, không thêm bớt.
Chúng ta cũng được mời gọi noi gương ông. Tuy nhiên, cách duy nhứt chúng ta có thể chăm lo món quà PT
Cursillo này là phải kết hợp với nguồn nó được ban cho, đó là Chúa Giêsu Kitô, qua mối tương quan Thầy-Trò
hầu có thể được ơn soi sáng để có những quyết định đúng đắn với lòng xác tín và trung kiên. Sau đây là một vài
đoạn trích từ một số bài viết trước đây về Cursillo:
Ông Karl Radner nói phải có một công thức đơn giản “cho điều gì là căn bản” nhưng cái đơn giản ấy khó mà đạt
tới. Bạn định nghĩa làm sao cái gì là điều căn bản để trở nên Kitô hữu (đích thực)? Đó là cái gì mang lại ý nghĩa
và chất liệu cho những điều chúng ta sống trong tư cách là Kitô hữu. Đó là những gì chúng ta cùng nhận lãnh qua
Bí Tích Rửa Tội bất luận chúng ta ở vị thế nào trong Giáo Hội. Điều nầy mãi mãi không thay đổi do bản chất
truyền giáo của nó. Nếu tôi làm điều gì phù hợp với Phúc Âm, nếu điều đó có tính cách truyền giáo, thì chính là
tôi sống những điều căn bản của một Kitô hữu đích thực. (“Cursillo, Hôm Qua và Hôm Nay” của LM Juan Capo”.
Nhu cầu phải có một bản tuyên bố rõ ràng về các nguyên tắc, về những động cơ thúc đẩy, về các sự kiện và về các
hệ thống ắt hẳn cũng đủ là một lý do thúc đẩy chúng ta thỏa mãn nhu cầu này. Trong khi đó, thật đáng tiếc, vì
thiếu bản tuyên bố ấy mà xảy ra những chỉ dẫn lạc hướng và mọi nỗ lực bị lãng phí, có lẽ không đáng bị khiển
trách, nhưng chắc chắn không thể chấp nhận được” (Structure of Ideas, Preliminary Notes).
Bất cứ điều gì bất thường hay khó coi được nhìn thấy trong các Khóa Cursillos – cho dù ở trong giai đoạn Tiền
Cursillo, trong Khóa Ba Ngày hay trong giai đoạn Hậu Cursillo – chúng ta đều tin chắc rằng phải có bàn tay
phóng tác nhúng vào.
Có người cho rằng các Khóa Cursillos là “lẽ phải thông thường đã được quy tắc hóa.” Có nhiều điều chí lý trong
câu nói này. Chúng ta có thể xét đoán tất cả những gì xem ra có những đặc tính bất thường do ai đó cảm thấy phải
có tính chất độc đáo cho nên phóng tác hoặc bốc đồng thêm vào.
Vì ước muốn được độc đáo, người ta có thể nhượng bộ cho cái kém độc đáo nhất bởi lẽ lòng tự cao tự đại sẽ dễ
dàng [dẫn tới] tìm kiếm sự độc đáo. Nếu chúng ta hạ mình khiêm nhường thật thâm sâu, chúng ta sẽ ít có những
ước muốn độc đáo hơn, nhứt là khi sự độc đáo ấy tạo ra định kiến về Hiện Sủng mà Chúa Thánh Linh tuôn đổ cho
chúng ta, hoặc [tạo ra] định kiến về sự hiệp nhứt thành công của một phong trào đã được bảo đảm về một hiệu
quả vốn đã được chứng minh, với những kết quả đáng khâm phục.
Các Khóa Cursillo là một khí cụ tuyệt vời cho việc canh tân Kitô hữu, với những kết quả đáng ngạc nhiên. Và
không lạ gì thần dữ lúc nào cũng tìm mọi cách lợi dụng ngay cả những kẻ thiện tâm thiện chí để làm hỏng và sửa
đổi sai lạc bản chất của Khóa Học hầu làm cho sự hứa hẹn về một cuộc tái sinh chỉ còn là một thứ chớp nháy nhất
thời sẽ dần dần đi tới tắt lịm.
Các Khóa Cursillos thiết lập một phương pháp đầy đủ cho nên không có lý do gì phải đổi khác, và bây giờ những
kết quả của các Khóa Học, phù hợp với bài học kinh nghiệm, lúc nào cũng thật phi thường (Questions and
Problems của GM Juan Hervás).

Với những điều trình bày ở trên, sau đây là một bản tóm lược của Ông Eduardo Bonnín về một số tiêu chuẩn hay
nguyên tắc quan trọng nhứt về Bản Chất, Tâm Tưởng và Mục Đích của Phong Trào Cursillo hay Hội Học Kitô
Giáo.
BẢN CHẤT
“Các Khóa Học Kitô Giáo” là một phong trào, bằng một phương pháp riêng của mình, nhờ Ơn Sủng của Chúa
mà cố gắng tìm cách giúp những thực tại thiết yếu của cuộc sống Kitô hữu trở nên sống động trong tính cách đặc
thù, độc đáo và sáng tạo của mỗi con người.Bằng cách ý thức khả năng và chấp nhận những giới hạn của mình,
người ta không ngớt khai triển mối quan tâm trong việc sử dụng tự do trong quyết định biến khả năng của mình
thành niềm xác tín vững vàng, bằng cách sử dụng sức mạnh của ý chí để quyết định và sử dụng lòng bền chí và
quyết tâm làm cho khả năng của mình thể hiện trong cả cuộc sống riêng tư lẫn cộng đồng.
TÂM TƯỞNG/Ý HƯỚNG
- BIẾT RẰNG CHÚNG TA TIN thì tốt hơn tin rằng chúng ta biết.
- Là Kitô hữu thì quan trọng hơn làm những việc thuộc về Kitô giáo.
- Việc tôi ý thức sự thật rằng Thiên Chúa yêu tôi đã tạo cho tôi một sự bối rối kỳ diệu, đặt tôi vào một
vị thế mà từ đó giới răn thứ nhứt xem ra không thể nghi ngờ gì được, và điều này trở nên rõ ràng đối
với chúng ta là ắt hẳn giới răn ấy “công bình và cần thiết”, chưa kể là nó cũng làm cho ta hứng thú
mà tỏ ra lòng biết ơn.
- Khi nhìn thấy sự kiện THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG tỏ lộ cho một kẻ nào đó, và khi lộ ra cho tôi thấy
THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG TÔI thì việc một ngày nào đó tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì tôi đã làm đối
với đời sống của tôi trở thành ít quan trọng đi bởi vì tôi có thể nhìn thấy điều đó từ một triển vọng khác.
- Vào lúc này ta mới ý thức rằng Thiên Chúa không quan sát họ như công an cảnh sát; trái lại, Người nhìn họ với
sự quan tâm đầy lòng trắc ẩn và yêu thương, tương tự như cha nhìn con hay ông nhìn cháu.
- Những gì Thiên Chúa đề nghị đều rõ ràng và cụ thể. Khi quỹ dữ thấy mình không thành công trong việc xúi giục
người ta mê muội làm điều ác, thì nó sẽ cố công cám dỗ họ làm rất nhiều điều thiện, nhiều quá đến độ họ bị tràn
ngập, kiệt sức và hết hứng thú cho nên sẽ làm bê bối mọi việc.
- Sự phản ứng nội tâm của con người còn quan trọng hơn chính hành động nữa. Một Kitô hữu được kẻ khác biết
đến không những do các hành động của mình mà còn do những phản ứng của mình nữa.
- Kiến thức càng cao siêu và càng sâu sắc về những điều có thật và vĩnh cữu trong cuộc sống càng giúp chúng ta
giảm thiểu áp lực cũng như càng bảo vệ chúng ta chống lại những tấn công và quyến rũ của những thứ tạm bợ và
dễ tìm kiếm.
- Chúng ta sẽ cảm nghiệm rằng chính con người, như chúng ta đây, đáng giá hơn vai trò hay “nhân vật” mà chúng
ta bị ép buộc thủ vai trong cuộc sống.
Châm ngôn của thế giới là “mọi thứ đều có cái giá của nó”. Tuy nhiên, cái gì quan trọng đối với một Cursillista,
hay một Kitô hữu không phải là nguyên lý của giá cả, nhưng là nguyên lý của phẩm giá. Có nghĩa là chúng ta
không nên nỗ lực hay thử khám phá cái giá của một cái gì, nhưng phải nhận ra con người ta vô giá đến chừng nào.
Cuộc tạo dựng của Thiên Chúa dĩ nhiên rất ngoạn mục, nhưng chính hình ảnh thu nhỏ của việc tạo dựng ấy chính
là con người.
- Sự kiện chúng ta là Kitô hữu giúp chúng ta nhìn thấy những công việc hằng ngày trong một nhãn quan mới và
nhờ đó, thay vì chúng ta cảm thấy cuộc sống hằng ngày của chúng ta tẻ nhạt và nhàm chán vì lặp đi lặp lại, chúng
ta sẽ dần dần khám phá sức quyến rũ và vẻ đẹp của những công việc hằng ngày.
- Nhân loại không thay đổi. Từ khi được Thiên Chúa tạo dựng, nhân loại về căn bản vẫn vậy. Con người phàm
trốn tránh sự sợ hãi và phấn đấu mong đạt được những gì mình mơ ước. Thách đố và những đe dọa của thế giới
đối với con người ngày nay, nam cũng như nữ, đều có cùng lý do vốn có từ ngàn xưa. Đó là, sự vắng bóng thực

sự của Thiên Chúa trong tâm hồn và trí khôn của con người. Vì thế, giải pháp cho tình trạng này lúc nào cũng là
Chúa Kitô và Ơn Sủng của Người, là điều duy nhứt có thể làm cho cuộc sống có ý nghĩa.
- Hình như, nhiều người không có khả năng chống trả cơn cám dỗ xúi giục thay đổi và thay thế “những phương
pháp và cách thức cổ xưa và lỗi thời” bằng “những phương pháp và cách thức mới mẻ”, nhưng họ đã quên đi
lòng trung thành đối với PT Cursillo. Nói một cách chính xác, do bởi tính cách hết sứ giản đơn của Phong Trào,
một vài tư tưởng và quan điểm đã bị định dạng và loại ra bởi vì, do nhãn quan ngày nay, những thứ đó có thể
được xác định thuộc về một thời điểm đặc biệt nào đó trong quá khứ. Nhưng chính những thứ này là những điều
cần thiết và chủ chốt về cơ cấu và bất diệt cần phải giữ nguyên trạng thái không được vá víu, mà phải được thi
hành triệt để.
Chúng ta phải tiếp xúc với tha nhân bất chấp họ ở trong hoàn cảnh nào. Nếu chỉ nhắm và quan tâm đến hoàn cảnh
thế tục của một người hoặc vai trò họ nắm giữ trong cuộc sống, thì chúng ta lờ đi cái thực tế họ là con cái của
Thiên Chúa và mọi nỗ lực của chúng ta trở thành vô nghĩa và vô ích.
Cách thức người ta phản ứng đối với những khó khăn xảy ra trong đời sống, (tức là thái độ của họ) là lãnh vực mà
Khóa Cursillo có thể có ảnh hưởng. Người ta luôn luôn phản ứng giống nhau, trong bất cứ nơi chốn hay nền văn
hóa nào. Thái dộ và phản ứng không thay đổi, xưa sao nay vậy. Chúng ta hiểu thái độ của con người như là của
thế đứng của con người ấy khi đối diện với cuộc sống hằng ngày của bản thân mình.
MỤC ĐÍCH
- Mục đích, mục tiêu và nhãn quan của Khóa Cursillo là một “Giáo Hội của Dân” hơn là “dân của Giáo Hội”. Lúc
nào cũng có “dân của Giáo Hội” (dân nhà thờ) hay những người thường xuyên đi nhà thờ. Điều mà chúng ta cần
là con người là những kẻ, với niềm xác tín kiên cường, sự quyết định phóng khoáng và tính kiên trì đã được minh
chứng, sẽ biểu lộ niềm vui và phấn khởi mà họ cảm nghiệm được từ đời sống Kitô hữu của họ.
- Các Khóa Cursillos không phải được hình thành, suy tư, tổ chức và cầu nguyện để phúc âm hóa thế giới nhưng
để phúc âm hóa con người.
- Các Khóa Học Hỏi Kitô Giáo không được hình thành như một giải pháp mà Giáo Hội dành cho thế giới, nhưng
chỉ là một phương tiện để truyền đạt cho nhân loại Tin Mừng Thiên Chúa yêu thương họ.
- PT Cursillo là một khí cụ được hình thành để giúp người ta tìm hiểu chính mình, ý thức rằng họ hiện hữu, họ là
họ, và kẻ khác hiện hữu nữa cùng thúc giục mọi người cảm thấy nóng lòng muốn làm quen nhau.
- Chúng ta phải nỗ lực làm cho mọi người biết rằng Thiên Chúa yêu mến họ. Không ai được sống mà không ý
thức rằng Thiên Chúa yêu thương mình. Điều duy nhứt chúng ta có thể truyền đạt cho kẻ khác là chính chúng ta
xác tín Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Nếu không được như thế thì làm sao chúng ta có thể truyền lại cho kẻ
khác, cũng không mang lại thay đổi, làm dậy men hay khích động bất cứ cái gì, như thái độ, môi trường hay cơ
cấu. Trái lại, chúng ta sẽ nhượng bộ, dàn xếp ổn thỏa, như chúng ta vẫn làm ... và chúng ta sẽ tiếp tục chỉ trích và
ngồi lê đôi mách triền miên hạch tội những người chúng ta gọi là “kẻ xấu xa”, và kê khai những hành động độc
ác không chứng minh được của họ, và chúng ta cứ càm ràm sao thế gian tệ hại như thế.
- Khóa Cursillo dành ưu tiên cho những “kẻ xa lìa” Thiên Chúa, bởi vì họ là mục tiêu ưu đãi của Thiên Chúa
chúng ta và là những người cần Chúa hơn hết.
Chúng ta không nên nghĩ rằng “kẻ xa lìa” chỉ là Người Con Trai Hoang Đàng hay Người Phụ Nữ tại Giếng Gia
Cóp, mà còn cả những người xa lìa không biết gì về các nguyên tắc Kitô Giáo.
Có lẽ, những người này phải trực diện và đối đầu với những tư tưởng từ một nhãn quan hoàn toàn phàm tục sẽ
sớm hiểu biết tất cả những điều này. Đó là lý do tại sao những “kẻ xa lìa” được ưu đãi mặc dù họ không thuộc
thành phần được tuyển chọn.

