ROLLO: HỌC ĐẠO
Trong bài viết này tôi muốn chia sẻ với các bạn về Rollo “Học Đạo”, trụ cột thứ nhì cho toàn thể đời sống Kitô
hữu nương tựa. Bài Rollo này tự bản chất rất đơn giản. Tuy nhiên, nó đã bị làm cho rườm rà và do đó bị sai lệch,
dĩ nhiên không có ác ý, thành hai cách trình bày khác nhau: “đào luyện” và “hiểu biết nhiều”.
1. CHỦ ĐỀ
Đạo Công Giáo thật sống động và linh hoạt, cho nên phải được đặt nền tảng trên những chân lý được biết đến một
cách xác thực, được thấu hiểu một cách chân thật và có giá trị về mặt tín lý. Tiến trình chúng ta hòa nhập vào
Nhiệm Thể Chúa Kitô phải có tiến triển, đòi hỏi chúng ta sử dụng trí khôn một cách đơn sơ và thành thật hầu có
thể hiểu biết và đồng hóa Quà Tặng của Thiên Chúa và quy hướng quà tặng ấy vào hết mọi sự.
Mặc dầu vậy, điều quan trọng trong Đạo Công Giáo không phải là hiểu biết nhiều, mà là yêu mến nhiều. Ý tưởng
“đào luyện” trong Kitô giáo thời cổ điển biến Kitô Giáo của mình thành một bộ bách khoa của kiến thức, không
bén rễ sâu trong sự xác tín mà cũng không khởi sự bằng một quyết định, cho nên ý tưởng đào luyện không thấu
hiểu thực tại này là làm Kitô hữu thì thật đơn giản.
2. GHI CHÚ
Bài Rollo “Sùng Đạo” đã khởi sự trong hăng hái nhiệt tình thì bài Rollo “Học Đạo” phải xoáy vào bằng chứng,
bằng cách chế nhạo những thành kiến hiện nay chống lại tôn giáo và gởi gắm cho các Cursillistas những di tích
của một chứng từ vững chắc về Kitô giáo, nhưng cùng lúc cũng phải chỉ cho thấy những nguy cơ của đức tin họ.
3. HỌC ĐẠO LÀ GÌ ?
Học Đạo cần thiết cho Kitô hữu để giải thích thực tại của Nhân Loại và của Thiên Chúa.
4. TỔNG HỢP NỘI DUNG
Học Đạo
Ứng dụng kiến thức để học một môn khoa học hay một môn nghệ thuật, và trong trường hợp của chúng ta, là để
hiểu biết hay khám phá Quà Tặng của Thiên Chúa và việc quy hướng quà tặng ấy vào trong hết mọi sự. Học Đạo
là ý định của Hành Đạo. Giáo Hội cần những người Công Giáo hăng say đặt hành động của mình trên căn bản
Sùng Đạo (tức dùng đầu gối) và quy hướng hành động nhờ Học Đạo (đó là sự hiểu biết).
Chúng ta được kêu gọi chiếu rọi vào môi trường của chúng ta các nhân đức này mà chúng ta đã học tập và thực
hành. Cũng giống như người mua phải biết ít nhiều về sản phẩm và người bán, để cho hành động của chúng ta
được hữu hiệu, chúng ta phải biết Chúa Kitô và những người mà chúng ta muốn truyền đạt sứ điệp của Người.
Khi biết rõ hơn về Chúa Kitô và người anh em của chúng ta, thì chúng ta có thể phục vụ Thiên Chúa khả quan
hơn trong việc loan truyền sứ điệp của Người cho họ. Chúng ta có thể nói rằng một giờ Học Đạo là một giờ cầu
nguyện.
Cần Thiết cho Một Kitô Hữu
Để cho những công việc của người Kitô hữu diễn tả được niềm xác tín của mình và không chỉ là một hành vi theo
thói quen; và nhằm giúp lòng Sùng Đạo của người Kitô hữu có thể trở nên mạnh mẽ và rõ rệt. Kitô giáo không
phải chỉ là một lối sống, nhưng đó chính là cuộc sống. Kitô giáo không phải là một bộ đồ ta mặc gồm có những
tập quán phụng vụ, kinh kệ, ảnh tượng, của bố thí, v.v… Chúng ta không hoạt động với ước mong các Kitô hữu sẽ

tham dự Thánh Lễ Chúa nhật, sẽ không nói tục tỉu, hoặc sẽ trở nên người tốt lành …. mà chúng ta hoạt động để
cho tất cả có thể trở nên những vị thánh thời đại trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Để Hiểu Thực Tại của Nhân Loại
Đây là nội dung tổng quát của con người chúng ta và là lý do tại sao chúng ta kiêu căng, hèn nhát, tội lỗi, thiển
cận, và cư xử như trẻ con làm cản trở chúng ta nên thánh.

Và Thực Tại của Thiên Chúa
Chúa không phải là người giải quyết những khó khăn, cũng không phải là người nhận lời cầu xin …. Tuy nhiên,
Chúa là một con người hiện hữu, có sự sống, riêng tư, toàn năng, luôn ước muốn điều thiện hảo cho chúng ta, và
có những ước vọng cụ thể cho mỗi người.
Nhưng Đó Chỉ Là Phương Tiện
Để cho việc hợp nhất và hòa hợp được liên tục với nhân tính trong Chúa Kitô, và vì thế nếu biến Học Đạo thành
một mục tiêu thì quả là một sai lầm tai hại.
Do đó Học Đạo Đòi Hỏi Sử Dụng Phương Tiện Thích Hợp
Như sách vở, báo chí, các vật dụng hữu ích, và những sinh hoạt có tính cách cộng đồng, như Hội Nhóm và
Ultreya..
Nhờ đó Học Đạo Khám Phá ra Những Cơ Hội Kitô Hóa Con Người Chúng Ta một cách Hoan Hỉ, Tự
Nhiên, và Sống Động.
5. HOÀN CẢNH
Đây là Rollo thứ nhứt của ngày thứ hai. Sau bài chia sẻ này, Khóa Trưởng nhắc nhớ các Cursillistas đi viếng
Thánh Thể từng De Curia.
Sứ điệp của ngày thứ hai: Bài Nguyện Gẫm “Dung Nhan Chúa Kitô” khởi sự giai đoạn thứ ba của Khóa Cursillo:
Hoán cải (hay khai triển đời sống Kitô hữu), đặt nền móng cho cuộc hội ngộ thứ hai mà Khóa Cursillo dự tính, đó
là “cuộc Hội Ngộ Riêng Tư với Chúa Kitô”. Một Chúa Kitô có thật, sống động, riêng tư, hiện diện trong Phép
Thánh Thể; một người bạn lúc nào cũng gần gũi với chúng ta trong cuộc sống. Đây là Chúa Kitô ngự trong Nhà
Tạm; một khi chúng ta biết Chúa, chúng ta phải đồng hóa với Chúa.
Rollo Học Đạo nhằm in sâu vào tâm trí của các Cursillistas cái ý tưởng của một Ơn Sủng sâu sắc hơn, nhưng theo
cách minh bạch và rõ ràng hơn, nhờ đó trở nên một “chứng từ sống động của đức tin chúng ta”
6. BẦU KHÍ
Thông thường các Cursillistas hy vọng những bài Rollos còn lại tiếp tục sôi nổi như Rollo Sùng Đạo. Hai giai
đoạn đầu của Khóa Cursillo, đó là giai đoạn chuẩn bị và tuyên xưng, nhằm đưa các Cursillistas trực diện với
chính mình, giờ đây họ sẵn sàng gặp gỡ Chúa Kitô được chia sẻ trong bài Nguyện Gẫm buổi sáng. Rollo Học Đạo
đóng một vai trò quan trọng hỗ trợ cuộc Hội Ngộ ấy.
Bầu khí trầm lặng của Rollo Học Đạo giúp các tham dự viên ý thức rõ ràng Khóa Cursillo chính thống thật sự
phải như thế nào. Để có thể thu hút được sự chú ý đến những gì được trình bày trong suốt Khóa Cursillo, điều tốt
nhứt là nên có thái độ chung chung và thành thật, mặc dù có vài trường hợp ngoại lệ có thể có lợi.
7. MỤC TIÊU
Điều rõ ràng là ta cần phải Học Đạo, nhưng không nên quan trọng hóa việc học. Không ai học đạo chỉ vì phải học.
Học đạo chỉ là một phương tiện và không nên biến nó thành cứu cánh. Giống như một y sĩ học một số điều, không
phải để hiểu biết, mà để chữa bệnh, để cứu mạng sống và để nuôi thân. Chúng ta muốn học để giải quyết những
khó khăn trong cuộc sống duới ánh sáng của Kitô giáo. Mục đích của việc chúng ta học đạo là cung ứng một tiến
trình đào luyện tông đồ đích thực cho người Kitô hữu.

Người ta cố gắng cung ứng một phương pháp Kitô giáo và sử dụng sự hiểu biết của họ để đưa ra một triển vọng
có thể thực hiện được trong việc Kitô hóa con người và hoàn cảnh của họ. Kitô giáo có thể đi vào các tâm hồn
bằng hàng ngàn cách và, nếu bài Sùng Đạo có thể đi vào con tim họ bằng sự nhiệt tình, thì Rollo Học Đạo cũng
có thể đi vào đầu óc họ bằng cách chỉ cho thấy những gì là hiển nhiên.
Cũng cần phải trút bỏ cái ám ảnh về những gì đã được gọi là “đào luyện”, đó là sự hiểu biết mà chính nó minh
họa chứ không cưỡng bách; nó có thể làm thức tỉnh chứ không soi sáng, và nó có thể tiêu diệt nhưng không thuyết
phục, do đó đạt được những kết quả trái ngược những gì được dự tính, -- đó là con người mà ta có ý định dùng
Phúc âm để cải hóa hầu lưu tậm đến Chúa với lòng xác tín và với niềm vui được khám phá.
8. KỸ THUẬT
Bài Rollo này không sôi nổi như mong đợi, nhưng nó vẫn thu hút con tim cũng như khối óc của các Cursillistas.
Sứ điệp chính yếu và bản chất của Rollo Học Đạo được tóm gọn trong lời nói sau đây của Thánh Augustinô, “Lạy
Chúa, xin cho con biết chính mình con và biết Chúa.”
9. PHONG CÁCH
Nên thực hiện với phong cách được mô tả bởi LM Miguel Benzó trong quyển sách của ngài tên là “Kinh Nhật
Tụng cho Thế Hệ của Tôi”: ‘Một ngày kia tôi gần như nổi điên khi một linh mục căm phẩn đến quở trách tôi vì tôi
phá lên cười trong nhà thờ. Vị linh mục ấy tin rằng ngài đang làm bổn phận của mình. Ngài không biết rằng
Chúa và tôi đang cười với nhau về một chuyện khôi hài mà tôi vừa kể xong. Khi ấy, Chúa và tôi vui quá sức đang
khi nói về sự việc xảy ra ấy. Nhưng rồi sau đó chúng tôi cười thầm mà thôi.’

