
 
 

HÀNH ĐẠO 
 
Rollo “Hành Đạo” nằm ở giữa trong số các Rollos trong Khóa Học. Một cách nào đó, bài Rollo này là bài chính 
yếu của Khóa Cursillo bởi vì Rollo này mô tả tính cách quan trọng của hoạt động tông đồ và vị thế của nó trong 
đời sống của một Kitô hữu lãnh đạo. Để giải thích một hành động tông đồ, bài Rollo phải đưa ra sự liên kết của 
hoạt động tông đồ với đời sống ân sủng và cũng bắt đầu mô tả một phương pháp tiến đến hoạt động tông đồ (khởi 
sự cho người ta thấy hoạt động tông đồ là gì). Kết quả của bài Rollo này phải làm cho các Cursillistas ước muốn 
đem kẻ khác (bạn hữu) đến cùng Chúa Kitô và sống thánh thiện, và nhờ đó chính họ cũng gia tăng lòng ao ước 
thăng tiến trong đời sống thánh thiện hầu có thể giúp đỡ kẻ khác.  
 
Ngày thứ nhứt của Khóa Học tạo nền tảng cho tất cả những gì được thực hiện trong ngày thứ hai. Nó mô tả đời 
sống mới kết hiệp với Chúa mà chính Chúa Kitô đã đến trao ban cho con người. Và nó mô tả sự đáp ứng của một 
Kitô hữu, đó là lòng Sùng Đạo Chân Thật. Ngày thứ nhứt nhấn mạnh tính cách quan trọng của hoạt động tông đồ 
trong khi mô tả đời sống ân sủng. Trong Rollo “Người Giáo Dân trong Giáo Hội”, Khóa Học mô tả Giáo Hội như 
là Giáo Hội Truyền Giáo, và làm sáng tỏ việc người giáo dân có một sứ mệnh tông đồ bởi vì người ấy là một 
thành phần của Giáo Hội. Người ấy phải hoạt động để đưa thế giới về với Chúa Kitô và tái tạo thế giới trong Chúa 
Kitô. Sùng Đạo mô tả hoạt động tông đồ như một hậu quả tự nhiên của việc sống trọn vẹn trong ơn sủng. Trong 
Rollo “Sùng Đạo”, hoạt động tông đồ nhằm chia sẻ với kẻ khác những gì tốt nhứt mà chúng ta có, đó là sự hiểu 
biết và tình yêu của Chúa Kitô. 
 
Ngày thứ hai của Khóa Cursillo bắt đầu giải thích cho các Cursillistas những thứ gì họ có thể làm để thăng tiến có 
hiệu quả trong l  ý tưởng tông đồ được mô tả trong ngày thứ nhứt. Trọn ngày thứ hai, một hình ảnh được tạo nên về 
những thứ gì mà họ phải làm nếu họ muốn trở thành một Kitô hữu lãnh đạo đã được đào luyện. Rollo “Hành Đạo” 
cũng giải thích một phần quan trọng của tiến trình đào luyện của họ. Nếu họ muốn trở thành một Kitô hữu tông đồ 
đích thực, họ sẽ phải làm bạn, trở thành bạn hầu có thể làm họ trở thành bạn hữu của Chúa Kitô. Họ sẽ phải trở 
thành mẫu người thu hút người ta đến cùng Chúa Kitô.  
 
Rollo “Hành Đạo”, như thế, không chỉ nói về bất cứ loại hành đạo nào. Thí dụ, hành đạo  không liên quan đến 
“làm những việc lành”. Là một người cha, một người thợ, một người chủ tốt, v.v… không phải là hoạt động tông 
đồ.  Người ngoại đạo cũng có thể làm được như thế. Đúng ra, Rollo “Hành Đạo” liên quan đến hoạt động tông đồ, 
hoạt động đưa thế giới về với Chúa Kitô và canh tân thế giới trong Chúa Kitô. Là một người cha tốt, chẳng hạn, 
có thể có một vai trò quan trọng trong hoạt động tông đồ (một người không thể Kitô-hóa gia đình mình nếu người 
ấy không phải là người cha tốt), nhưng chưa hẳn là hoạt động tông đồ. Hoạt động tông đồ phải là một phần của 
một nỗ lực mang thế giới đến với Chúa Kitô và canh tân thế giới trong Chúa Kitô. 
 
Cũng thế, tuy không phát họa ra những mục tiêu và phương thức khác nhau trong hoạt động tông đồ, nhưng Rollo 
“Hành Đạo” cũng chủ yếu quan tâm về những gì được biết đến như là “tiếp xúc cá nhân” – làm bạn với người 
khác để làm họ trở nên bạn hữu với Chúa Kitô. Sự thay đổi cụ thể phải xảy ra trong đời sống của người ta do kết 
quả của Rollo này là họ sẽ phải khởi sự làm việc riêng tư với người khác để hấp dẫn họ đến với Chúa Kitô. Đây là 
căn bản của những gì còn lại trong hoạt động của họ. Rollo “Hành Đạo” chú trọng việc tiếp xúc cá nhân, bởi vì nó 
chuẩn bị các Cursillistas lãnh nhận những điều mà phần còn lại của Khóa Học phải trình bày.   
 
Khóa Cursillo mô tả một phương thức cho việc canh tân con người Kitô hữu. Sách lược của phương pháp Cursillo 
được mô tả trong ngày thứ ba của Khóa Học, đặc biệt trong Rollo “Nghiên Cứu Môi Trường và Thực Hành Kitô 
Giáo”. Khóa Cursillo có  nghĩa là cho sinh ra một phong trào các tông đồ, các thành phần Kitô hữu lãnh đạo vững 



vàng, là những người hoạt động để xâm nhập các môi trường của mình bằng cách thu hút những người chung 
quanh đến với Chúa Kitô và thay đổi các môi trường trong Chúa Kitô. Mỗi người lãnh đạo hoạt động trong môi 
trường riêng của mình để thu hút kẻ khác đến cùng Chúa Kitô và có một đời sống Kitô hữu trọn vẹn hơn; theo 
cách đó người lãnh đạo hoạt động để thay đổi thế giới, làm lại nó thành một đời sống mới mà Chúa Kitô trao ban.  
 
Cốt lõi hay tâm điểm của công việc thay đổi các môi trường là thu hút người khác đến cùng Chúa Kitô. Mỗi 
Cursillista trong môi trường riêng của mình phải thu hút những người chung quanh đến tìm hiểu và yêu mến Chúa 
Kitô và nhờ đó mà theo Người trong hết mọi sự. Không phải mọi việc làm của  một người trong tư cách một tông 
đồ đều là thứ hành động tiếp xúc cá nhân trực tiếp được mô tả trong Rollo “Hành Đạo”. Nhưng các cố gắng của 
người lãnh đạo đưa bạn hữu đến cùng Chúa Kitô bằng cách nào đó phải là trọng tâm của những gì người ấy làm 
với tư cách một tông đồ. Mọi hoạt động tông đồ của người ấy phải đặt nền tảng trên lòng yêu mến tha nhân, và 
trên sự  ý thức về tính cách quan trọng trổi vượt của Chúa Kitô dành cho đời sống và niềm hạnh phúc của nhân 
loại. Bởi vậy, tất cả mọi công tác tông đồ của người lãnh đạo phải nhắm tới việc đưa tha nhân đến cùng Chúa 
Kitô, bởi vì con người khi nhận ra Chúa Kitô quan trọng và qu ý giá như thế nào và Chúa yêu mến con người ấy 
thì tự nhiên người lãnh đạo sẽ giới thiệu kẻ khác với Chúa Kitô như trọng tâm của hoạt động tông đồ của mình. 
Người lãnh đạo ấy, vì thế, sẽ hoạt động bằng cách làm bạn với kẻ khác và làm họ trở thành bạn của Chúa Kitô. 
 
Rollo “Hành Đạo” mô tả một phương thức hành động. Nó chỉ cách thức cho các Cursillistas dùng tình yêu mới 
đối với tha nhân và lòng ước muốn đem kẻ khác đến cùng Chúa Kitô có thể bắt đầu đến gần họ. Rollo này giúp 
các Cursillistas khởi sự suy nghĩ về những gì họ phải làm và họ phải là gì trong thế giới này. Như vậy, “Hành 
Đạo” là một Rollo theo đó thái độ của người Cursillista được thay đổi. Họ được bảo cho biết về một thứ sinh hoạt 
mới. Họ được mớm cho một  ý tưởng nào đó về sinh hoạt mới giống cái gì. Và trên hết mọi sự, họ được ban cho 
lòng ước muốn thực hiện điều đó (tức là đem kẻ khác đến cùng Chúa Kitô) và lòng ước muốn thăng tiến cuộc 
sống của chính mình với Chúa Kitô, bởi vì họ biết hoạt động tông đồ của họ là kết quả của đời sống Kitô hữu tràn 
ra ngoài. Nói cách khác, người Cursillista khám phá ra rằng họ phải làm “chứng từ cá nhân” về đời sống Kitô hữu 
của họ và để làm được như vậy, họ phải sống một đời sống Kitô hữu đích thực. Chưa đầy đủ nếu chỉ sống một 
cách có  ý thức và lúc nào cũng thăng tiến trong ơn sủng; đời sống phải được chia sẻ qua Hoạt Động Tông Đồ! 
 


