
 
 

GIÁO DÂN TRONG GIÁO HỘI 
 
Đây là phần thứ ba của công tác loan truyền sứ điệp này trong Khóa Cursillo: đời sống ân sủng không được sống 
trong sự cô lập mà phải sống trong cộng đồng. Bài “Giáo Dân trong Giáo Hội” là một lời mời gọi các Kitô hữu trở 
nên những thành phần sống động và hăng say của cộng đồng Giáo Hội mà nhờ ơn sủng trong Phép Rửa Tội họ 
được kết hợp chặt chẽ. Trong Thánh Kinh, Giáo Hội được mô tả bằng hình ảnh hơn là chỉ bằng những thuật ngữ 
về l ý trí – có tính cách sinh động hơn là dùng l ý lẽ. Giáo Hội như một “Nhiệm Thể” (1 Côrintô 12:27) và là “Dân 
Chúa” (1 Phêrô 2:9-10) là những tư tưởng chính yếu của toàn bộ Cursillo. Mọi người đã được rửa tội – linh mục, 
tu sĩ có lời khấn và giáo dân – là Giáo Hội; có sự hiệp nhứt trong sứ vụ mặc dù có nhiều phần hành khác nhau. Tất 
cả đều có trách nhiệm bắt nguồn từ Phép Rửa Tội của mình. 
Rollo này trình bày cho các tham dự viên l ý tưởng tông đồ của họ, sứ vụ của Giáo Hội trong thế giới ngày nay và 
phần hành của họ trong sứ vụ ấy.  Bài này chắc đánh thức lòng nhiệt tình trong họ để hăng say hành động cho 
Chúa Kitô. Bài “Giáo Dân trong Giáo Hội” là Rollo thứ ba của Khóa Cursillo. Bài đầu tiên “L ý Tưởng” giải thích 
nhu cầu phải có một l ý tưởng, là một cái gì để mình đeo đuổi hầu thỏa mãn đời sống của mình. Rollo thứ hai, “Ơn 
Sủng”, trình bày l ý tưởng duy nhứt thực sự nhân bản, đời sống ân sủng, một đời sống kết hiệp với Thiên Chúa. 
Bài “Giáo Dân trong Giáo Hội” xuất phát từ hai bài Rollos đầu tiên ấy bời vì bài này xét xem l  ý tưởng đã được 
trình bày có thể làm cho được hữu hiệu trong thế giới bằng cách nào. L ý  tưởng Kitô giáo làm cho người ta  ý  thức 
được những quan tâm của thế giới và những khó khăn của nó.  L  ý tưởng này kích thích trong con người lòng ước 
muốn chia sẻ đời sống ân sủng với mọi kẻ khác. Rollo này trình bày cái nhìn về kế hoạch của Thiên Chúa cho thế 
giới ngày nay, và vai trò cần thiết của con người trong kế hoạch đó. Bài này cũng trình bày lời Thiên Chúa mời 
gọi các tham dự viên, giải thích làm thế nào khi sống l  ý tưởng ấy tức là thông phần vào kinh nghiệm sống hằng 
ngày. Thiên Chúa dành một chỗ cho mỗi người trong kế hoạch xây dựng Vương Quốc của Người, và mong đợi 
mọi Kitô hữu tham gia và thi hành nhiệm vụ mà Chúa giao phó cho riêng mình.  
 
Rollo “Giáo Dân trong Giáo Hội” là một bài nói về mục vụ tông đồ giáo dân. Đó không phải chủ yếu là một Rollo 
về Giáo Hội hay một Rollo về Người Giáo Dân. Cho nên đừng để bị cám dỗ mà chú tâm quá nhiều về Giáo Hội 
hay là quá nhiều về vai trò của giáo dân. Nên trình bày Giáo Hội chủ yếu trong chiều kích tông đồ hoặc truyền 
giáo của Giáo Hội để cho các tham dự viên có thể nhìn thấy rằng làm một tông đồ là một phần của việc sống 
trong Giáo Hội trong tư cách là thành viên toàn vẹn. Vai trò của giáo dân cũng nên được trình bày chủ yếu trong 
chiều kích tông đồ của mình. Điều cần làm nổi bật về vai trò giáo dân là họ phải là thành phần năng động trong sứ 
vụ của Giáo Hội bời vì họ là thành phần của Giáo Hội và, bời đó cho nên có một trách nhiệm tông đồ. Một điểm 
khác được trình bày trong bài Rollo này là lãnh vực rộng lớn của mục vụ tông đồ giáo dân. Đa số tham dự viên sẽ 
có khuynh hướng suy nghĩ hạn hẹp thu gọn tông đồ giáo dân trong công tác chỉ làm “việc Giáo Hội” mà thôi, đến 
độ không còn để  ý đến từ ngữ “thế giới” trong   nghĩa bao quát của nó nữa. Nói cách khác, Giáo Dân có một 
nhỉệm vụ rất đặc biệt.  
 
Trong một buổi họp ở Roma, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhắn nhủ và phát họa một chương trình gồm 4 phần, 
dành cho các Cursillistas, cũng có giá trị cho mọi giáo dân, như sau: Thứ nhứt, nhiệm vụ thường trực của giáo dân 
bao giờ cũng là đưa Phúc Âm vào trong đời sống, bằng cách gặp gỡ cá nhân và nhờ tình bạn với Thiên Chúa, và 
hiệp thông với anh chị em mình. Thứ hai, người giáo dân, bằng cách cải đổi chính mình thành Kitô hữu đích thực, 
thay đổi thái độ của mình. Khi được cải đổi rồi, người giáo dân ấy tin tưởng và làm cho Tin Mừng trở nên sống 
động. Thứ ba, người giáo dân thay đổi trật tự trần thế mà họ chìm đắm trong đó bằng cách lãnh nhận trách nhiệm 
của chính mình một cách nghiêm túc. Thứ tư, người giáo dân thực thi l ý tưởng nhân bản và Kitô giáo của mình 
trong thế giới và trong Giáo Hội bằng cách biến đổi đời sống mình cho phù hợp với hình ảnh của Chúa Kitô và 



bằng cách gắn liền cuộc sống ấy vào những cam kết dấn thân trong công việc trần thế ở mọi cấp bậc: cá nhân, gia 
đình, nghề nghiệp, công dân, kinh tế xã hội, chính trị, v.v… 
 
Mỗi người có khả năng khám phá và hoàn thành Chân, Thiện, Mỹ trong thế gian. Nếu không khám phá được, họ 
sẽ không hoàn thành được gì cả. Mỗi người qua cuộc sống hằng ngày, tùy thuộc vào nhân cách và hoàn cảnh của 
mình, phải chia sẻ Chân, Thiện, Mỹ với tha nhân trong các môi trường riêng của mình. 
 
Chúng ta được ban cho một cơ hội để biến cuộc sống chúng ta thành một cuộc suy niệm sống động về Phúc Âm 
trong bất cứ những gì chúng ta nói và làm. Phục vụ Giáo Hội theo cách này chính là thay đổi thế giới ngày nay 
vậy, là sống trong Ân Sủng và là các Kitô hữu chân chính, như ĐGH Gioan XXIII mô tả: “Kitô hữu là niềm vui, 
niềm vui cho mình, niềm vui cho Thiên Chúa và niềm vui cho tha nhân.”  
 
 


