HỌC HỎI ĐỂ SỐNG TRỌN SỨ ĐIỆP – HÀNH TRÌNH XUYÊN KHÓA
CURSILLO
Bài viết này của Jennifer Segers đã được CCCC Resource Center, Montréal, QC, Canada, cho phép sử dụng.
Là một phong trào, chúng ta mới ý thức về Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo kể từ Đại Hội Cursillo Toàn Quốc
năm 2003 tại Cincinnati, OH. Trong bài chia sẻ này, chúng ta tiếp tục khám phá Đặc Sủng ấy xuyên qua 15 bài
Rollos trong Khóa Cuối Tuần.
Bí quyết để tìm hiểu Phong Trào của chúng ta là phải nắm vững các sứ điệp then chốt trong mỗi bài Rollo Khóa
Cuối Tuần và biết sứ điệp ấy phù hợp như thế nào với sứ điệp cơ bản của Phong Trào chúng ta, đó là “Thiên Chúa
Yêu Thương Chúng Ta”. Các bài Rollos Cuối Tuần đi theo hai chủ đề riêng rẽ nhưng gắn bó với nhau. Có những
bài Rollos tâm linh hay thần linh do vị linh hướng trình bày và những bài Rollos của giáo dân do giáo dân chia sẻ.
Mỗi bài Rollo có một sứ điệp rõ rệt để truyền đạt và như chúng ta đã từng nghe nói, mỗi bài Rollo xây dựng trên
bài được trình bày trước đó. Sau đây là một bản tóm lược của tiến trình mà các Rollos phải đi theo.
Rollo linh hướng đầu tiên giới thiệu các khóa sinh về khả năng sống đời sống thiên tính nhờ (Ơn) Thường Sủng.
Những bài Rollos còn lại đặt nền tảng trên ý tưởng ban đầu ấy. Đời sống thiên tính chỉ có thể thực hiện nhờ món
quà (Ơn) Hiện Sủng, lãnh nhận trong các Nhiệm Tích, và nhờ vậy mà chúng ta được kết hiệp với Thiên Chúa.
Chúng ta phải luôn luôn đề phòng kẻ thù lúc nào cũng rình rập Cản Trở chúng ta trên con đường nên Thánh.
Trong bài Rollo cuối cùng của Vị Linh Hướng trong Khóa Cursillo, ngài trao cho các khóa sinh Phiếu Cam Kết
Phục Vụ/Sự Vụ Lệnh là khí cụ giúp họ cam kết sống một Đời Sống Trong Ân Sủng thật quân bình.
Những bài Rollos của giáo dân cũng theo một khuôn mẫu có sẵn được trình bày rõ ràng trong bản Tuyên Ngôn do
Ông Eduardo Bonnín thực hiện. Tuyên Ngôn này ghi rằng tiến trình của các bài Rollos Giáo Dân như sau:
Con người ấy có thể khá hơn nhờ Lý Tưởng của mình. Họ có thể đạt được từ vị thế là một Giáo Dân Trong
Giáo Hội; khám phá tâm hồn mình qua việc Sùng Đạo, sử dụng trí thông minh của mình với lòng xác tín trong
việc Học Đạo, nhờ đó họ được hướng dẫn thực thi ý chí của mình qua Hành Động; kết quả sau cùng của diễn
tiến này là người ấy trở thành một người Lãnh Đạo. Trong tư cách thủ lãnh, người ấy ra sức Nghiên Cứu Môi
Trường, học hỏi để tìm hiểu thêm về những loại người khác nhau mà họ tiếp xúc và chính những người này họ có
thể giúp đỡ trong tiến trình Thực Hành Kitô Giáo. Tuy nhiên, là một Cursillista Sau Khóa Học, kẻ ấy biết phải
thực hành theo cách thức riêng của mình, trong tình bạn thân thiết vững bền và tương trợ lẫn nhau trong Hội
Nhóm và Ultreya, giúp họ có được An Toàn Trọn Vẹn.
Mỗi lần chúng ta bắt đầu một Khóa Cursillo Cuối Tuần, toán trợ tá lên đường đồng hành với các khóa sinh – một
cuộc hành trình lúc nào cũng có những hậu quả quan trọng. Quan trọng vì kết quả của Khóa Học phải là cái mục
tiêu đặc biệt, đã được tiền định, và nếu chúng ta là thành phần thủ lãnh mà hiểu rõ mục tiêu ấy có ý nghĩa gì thì
chúng ta có lắm cơ may nhiều hơn để đi đến đích. Vì thế, chúng ta hãy lên đường và hãy nhìn thật kỹ vào các sứ
điệp quan trọng của mỗi bài Rollo và tìm hiểu làm thế nào những chủ đề của các bài Rollos Linh Hướng và Rollos
Giáo Dân được kết lại với nhau tài tình như thế.
Sáng thứ Sáu, bài Rollo đầu tiên xem ra như một điều dị thường trong toàn bộ kế hoạch của Khóa Cuối Tuần. Các
khóa sinh có lẽ đã được giải thích rằng Khóa Cuối Tuần là một cơ hội tuyệt vời dành thời giờ cho Chúa; và cơ hội
này chắc đã được buổi tỉnh tâm trong đêm hôm trước cùng với các sứ điệp trong những bài nguyện gẫm buổi sáng
hỗ trợ thêm. Chúng ta sắp đặt và khởi sự với bài Rollo Lý Tưởng, tuyệt đối không nhắc đến Chúa, đức tin, Giáo
Hội, hay bất cứ điều gì liên quan đến đời sống tâm linh. Trong bài Rollo này chúng ta buộc phải giải thích Lý
Tưởng là gì và quan trọng làm sao khiến mỗi người chúng ta phải có một Lý Tưởng. Điều hàm ý, nhưng không
bao giờ nhắc đến, đó là Lý Tưởng của chúng ta phải gắn liền với Thiên Chúa và Ơn Sủng sẽ vừa nâng cao vừa
giúp thúc đẩy.

Điều làm cho bài Rollo này có tính cách duy nhất trong phương pháp của Khóa Học là nó được dàn dựng để đánh
gục khóa sinh, đả phá mọi lý tưởng giả dối mà họ còn bám víu. Trong phần kỹ thuật của dàn bài, người ta đem so
sánh với một kẻ giả dạng người khách vô tình lén lút mang chất nổ vào một lâu đài; đi lang thang chung quanh tòa
nhà, rồi đến từng phòng một cho tới khi vào được trung tâm của pháo đài hắn liền cho nổ, trong trường hợp này
cũng tương tự như giai đoạn cuối của Bài Rollo – “Lý Tưởng của Bạn Là Gì?” Bài Rollo đột ngột kết thúc với câu
hỏi đó và người Rollista vội vàng rút lui ngay.
Khi các khóa sinh đã có những lý tưởng giả dối bị phá tan rồi, họ sẽ sẵn sàng lắng nghe sứ điệp trong bài Rollo
“Ơn Thường Sủng”. Trong bài này, vị Linh Hướng giới thiệu cho các khóa sinh khái niệm này là mỗi khóa sinh
là một sự biểu lộ bằng xương bằng thịt của những niềm hy vọng và mơ ước của Thiên Chúa Cha; một người Cha
luôn yêu thương chúng ta quá đổi và chỉ muốn những điều tốt đẹp nhứt cho chúng ta mà thôi. Thiên Chúa Cha
mời gọi chúng ta thân thiết với Người như con cái của Người, là đền thờ của Chúa Thánh Linh và tránh những gì
làm chúng ta lìa xa Chúa.
Chính Ơn Sủng là quà tặng của Chúa có tác dụng thánh hóa chúng ta và làm chúng ta nên thánh, một món quà mà
chúng ta có thể lãnh nhận hoặc từ chối. Ý tưởng về tự do cá nhân này là một khái niệm quan trọng trong PT
Cursillo. Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta đáp trả. Người không bao giờ đòi hỏi ép buộc chúng ta. Sứ điệp
của bài Rollo này gởi lời mời gọi có sức thuyết phục chúng ta thiết lập mối liên hệ mới và thân tình hơn với Cha
chúng ta trên Trời. Một lời mời gọi mà không ai trong chúng ta có thể làm ngơ được.
Khi lời mời gọi ấy được chấp nhận, ta đích thực trở nên một Người Giáo Dân trong Giáo Hội. Nhưng điều ấy có
ý nghĩa gì? Không phải là những gì chúng ta đã trở nên rồi sao? Đối với một vài người, đúng thế, điều này rất
đúng, nhưng đối với nhiều kẻ khác bài Rollo này có thể mở mắt họ. Là người giáo dân trong Giáo Hội có ý nghĩa
cao quý hơn việc đi Lễ Chúa nhật. Mỗi người chúng ta có một sứ mệnh là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô trong
mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta – nơi làm việc, vui chơi giải trí và trong gia đình chúng ta. Là giáo dân,
chúng ta có trách nhiệm cứu rỗi những kẻ chung quanh ta trong “thế giới hiện thực” này. Đa số giáo dân chúng ta
trong cuộc sống thường ngày không liên hệ với hàng giáo phẩm trong Giáo Hội. Mối liên hệ duy nhứt của họ với
Giáo Hội là Nhiệm Thể Chúa Kitô, đó là liên hệ với các bạn và tôi, là những giáo dân trong Giáo Hội đang sống
trong thế giới ngày nay. Thánh Phanxicô có lần đã nói rằng chúng ta phải là Phúc Âm mà một số người lúc nào đó
sẽ đọc, vì thế mỗi giáo dân trong Giáo Hội lãnh trọng trách cải đổi thế giới chỉ giản dị bằng cách sống trong Ơn
Sủng, và sau đó để cho Ơn Sủng thay đổi đời sống họ trở thành khí cụ sống động truyền đạt Phúc Âm vào trong
mọi việc họ làm. ĐGH Gioan XXIII tóm tắt tư tưởng này khi ngài nói, “Kitô hữu là một niềm vui, niềm vui cho
chính mình, cho Thiên Chúa, và cho anh chị em đồng loại.”
Bài Rollo (Ơn) Hiện Sủng tiếp tục những điều bài Thường Sủng còn chừa lại và nhấn mạnh đến sự đáp trả của cá
nhân đối với lời mời gọi của Thiên Chúa kết hiệp mật thiết với Người nhiều hơn. Bài này cho các khóa sinh thấy
họ có thể đạt được lý tưởng mà Khóa Cursillo đề nghị. Chính (Ơn) Thường Sủng hỗ trợ chúng ta vượt qua những
chướng ngại vật hầu thánh hóa cuộc sống Kitô hữu của chúng ta. Bài Rollo này sử dụng câu nói sau đây để gây sự
chú ý, “Chúa Kitô và tôi là một đa số áp đảo”, và thật sự nhấn mạnh nhu cầu chúng ta lệ thuộc vào Chúa Kitô
trong mọi sự chúng ta làm cho Chúa. Chúa tặng cho ta nhiều ơn sủng, và những ơn ấy có sẵn mỗi khi chúng ta
cần đến. Tuy nhiên, trách nhiệm mau mắn nhận lãnh những ơn sủng này tùy thuộc vào chúng ta, điều này một lần
nữa nhấn mạnh rằng quyền tự do mà Thiên Chúa đã tín thác cho mỗi người chúng ta, tự do chấp nhận hay từ
khước quà tặng của Chúa. Cầu nguyện cũng là một yếu tố quan trọng của (Ơn) Hiện Sủng và sức mạnh của sự cầu
nguyện được minh chứng gây xúc động cho các khóa sinh qua việc giới thiệu bó hoa thiêng liêng hay Palancas:
những lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình mà những người khác đã thực hiện cầu nguyện cho Khóa Học và
những người tham dự, hầu mọi người có thể nhận lãnh những ơn lành sẵn có trong Khóa Cursillo.
Cho tới lúc này, các bài Rollos về Khóa Cursillo phần lớn chỉ có tính cách thông tin tài liệu. Bài Rollo Sùng Đạo
khởi sự đi vào vấn đề thực tế và bắt đầu tiến trình hướng dẫn các khóa sinh làm cách nào họ có thể ứng dụng
những ý tưởng này trong đời sống hằng ngày của họ. Nói đúng ra, sùng đạo không gì khác hơn là quy hướng toàn
bộ cuộc sống của chúng ta về với Chúa. Tuy nhiên, muốn được thành công, chúng ta phải lột bỏ những vết tích
của việc sùng đạo giả dối mà chúng ta đã nhìn thấy khi nghe mô tả về những [kẻ mộ đạo] tưởng mình là thánh,
những người [đang thực hành] giữ đạo, và những Pha-ri-siêu. Để có thể giúp ngăn cản chúng ta khỏi trở lại những

phong cách sùng đạo ấy, chúng ta cần phải nỗ lực sùng đạo tự nhiên, can đảm, vững vàng và vui tươi khi đáp lại
lời mời của Chúa.
Trong Rollo Sùng Đạo chúng ta được kêu gọi sống trong Ơn Sủng, và nhờ đó chúng ta được ban cho sức mạnh
cần thiết để chu toàn bổn phận trước mắt. Chúng ta sùng đạo tùy thuộc vào việc chúng ta có còn ở trong Ơn Sủng
và thừa nhận những khó khăn chúng ta trực diện bên trong con người chúng ta và dọc đường có thể làm cớ chúng
ta sa ngã. Việc sùng đạo phải năng động, luôn để tâm tìm hiểu những động cơ thúc đẩy chúng ta hành động, nghĩa
là biết rõ tại sao mình “làm những việc đang làm này”. Sứ điệp chính của Rollo Sùng Đạo là thế này, nếu một Lý
Tưởng là một mớ những ý tưởng, chương trình kế hoạch, hay mục tiêu thúc giục chúng ta đạt một mục đích, và
như vậy Sùng Đạo là một Lý Tưởng bởi vì muốn hiến dâng trọn đời cho Chúa. Những Kitô hữu năng động lúc
nào cũng cố gắng sống đạo của mình thật sâu sắc, việc họ sùng đạo sẽ được hoàn thiện bằng cách ảnh hưởng đời
sống sùng đạo nơi kẻ khác để Chúa Kitô cũng có thể sống trong những người này; để họ cũng có thể sống trong
Ơn Sủng nữa một cách có ý thức rõ rệt và mãi mãi thăng tiến. Rollo Sùng Đạo kết thúc giai đoạn thứ nhứt của
Khóa Cursillo Cuối Tuần. Nếu nhóm trợ tá làm việc nghiêm túc, các khóa sinh chắc chắn đã bắt đầu hội ngộ với
chính mình, điều này cốt yếu cho sự thành công của Khóa Cuối Tuần trong cuộc đời họ.
Vào ngày thứ hai của Khóa Cursillo chúng ta tiếp tục thêm một vài khía cạnh thực tiễn của việc sống một đời
sống Kitô hữu. Chủ đề cơ bản của ngày này là tạo môi trường cần thiết cho các khóa sinh có Chúa và gặp gỡ
Chúa.
Trong bài Rollo Học Đạo, các khóa sinh được giới thiệu một phương cách khác để xem xét việc học đạo. Trong
bài Rollo này chúng ta không bàn về loại đào luyện do sự thu thập kiến thức; kiến thức minh họa chứ không
cưỡng bách, nó có thể khơi dậy chứ không soi sáng và có thể phá hũy chứ không thuyết phục. Trong Khóa
Cursillo, Học Đạo đặt trí thông minh của chúng ta phục vụ Sự Thật hầu mọi nỗ lực của chúng ta cho Thiên Chúa
sẽ được hữu hiệu hơn hết. Mục tiêu của việc chúng ta học đạo được tóm kết một cách rất gọn gàng trong mấy lời
của Thánh Augustinô như sau: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết rõ chính con và biết rõ Chúa”. Trong việc học
đạo chúng ta được thách thức nhìn vào chính con người chúng ta để nhận ra những gì đang cản trở chúng ta nên
thánh, điều mà Thiên Chúa luôn mong muốn chúng ta. Việc chúng ta học hỏi về Chúa chắc phải giúp chúng ta
hiểu thấu đáo Chúa là một con người (với thể chất) sống động, Người yêu thương chúng ta và muốn những gì tốt
đẹp nhứt cho chúng ta mà thôi.
Việc Học Hỏi giúp lòng Sùng Đạo có thêm ý nghĩa và chiều sâu cũng như có ý hướng trong Hành Đạo. Không có
ý muốn nói làm chúng ta thoải mái hơn, nhưng thật ra giúp thúc đẩy chúng ta tìm hiểu Quà Tặng của Thiên Chúa
và sau đó nhìn mọi sự trong cuộc sống chúng ta nhờ kiến thức ấy. Có nhiều quyển sách rất cần thiết cho việc duy
trì cái cốt lõi của những tư tưởng của chúng ta và nhiều sách khác sẽ giúp củng cố cái cốt lõi ấy cho chúng ta. Một
thí dụ tương đồng rất đơn giản giữa nhớt và xăng trong một cái máy. Dầu nhớt bôi trơn máy và làm máy chạy,
còn xăng là nhiên liệu giữ cho máy hoạt động. Chúng ta cần lưu giữ các sách vở ấy để chống đỡ chúng ta và đọc
những sách có thể gây cảm hứng cho ta làm nhiều hơn.
Nhằm gia tăng thêm đời sống tâm linh, chúng ta cần liên lạc thường xuyên với Chúa luôn luôn hiện diện trong các
Nhiệm Tích. Những kẻ tùy thuộc vào Ơn Sủng Chúa có thể làm được nhiều việc trọng đại nhân danh Thiên Chúa.
Một sứ điệp quan trọng chứa đựng trong bài Rollo này là chúng ta phải học hỏi để sống mật thiết với Thiên Chúa,
Đấng Quyền Năng Siêu Phàm hoạt động trong cuộc sống chúng ta khi chúng ta lãnh nhận các Phép Bí Tích.
Trong Bí Tích Thánh Thể chúng ta không chỉ liên kết với Chúa Kitô mà còn được nhiều hơn thế nữa. Khi rước
Chúa vào lòng, chúng ta được kết hiệp với Chúa và dần dần chúng ta biến hóa trong Chúa qua sức mạnh của Tình
Yêu Chúa dành cho chúng ta. Rollo này là một bài chia sẻ quan trọng trong tiến trình gặp gỡ Chúa Kitô. Trong
bài này, Chúa Kitô yêu cầu chúng ta xét xem Chúa đã làm gì cho chúng ta và Chúa bảo chúng ta nói cho Chúa
nghe chúng ta có thể và sẽ làm gì cho Chúa.
Chúng ta có thể làm gì cho Chúa? Chúa đã trao phó chúng ta lo việc cứu rỗi nhiều người và chờ mong chúng ta
đáp lại lời mời gọi của Chúa. Trong bài Rollo Hành Đạo chúng ta được nhắc nhở về giới răn của Chúa Kitô là yêu
mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu kẻ khác như mình vậy. Chúa yêu thương những người chúng ta gặp gỡ
trong cuộc sống hằng ngày tương tự như Chúa yêu thương chúng ta. Chúa muốn những gì tồt đẹp nhứt cho họ và
cần chúng ta giúp đỡ mang lại sự cải đổi trong cuộc đời họ. Như lời Thánh Têrêxa, “Chúa Kitô không có tay hay

chân trên thế gian này ngoại trừ tay chân của các bạn.” Trong bài Rollo này các khóa sinh được giới thiệu khái
niệm tìm thêm bạn hữu ngoài tầm tay của mình. Khi mối liên hệ phát triển và trở thành sâu đậm, họ trở thành bạn
thân. Bước kế tiếp thật hợp lý là giới thiệu những người bạn này cho người bạn thân nhứt của chúng ta, đó là
Chúa Giêsu, và giúp họ như chúng ta hiểu biết Chúa. Đây là phương pháp đơn giản mà PT Cursillo đề nghị giúp
chúng ta phúc âm hóa những người chung quanh chúng ta trong khi nỗ lực truyền bá Vương Quốc Thiên Chúa
trên thế giới ngày nay. Là Cursillistas, chúng ta không buộc phải làm những nhà truyền giáo đi gõ cửa từng nhà
một; chúng ta chỉ cần tìm đến kẻ khác qua tình bạn.
Là người thợ trong vườn nho của Chúa, mặc dù vậy, không phải là không gặp khó khăn. Quỹ Sa-tan luôn luôn
rình rập đâu đó sẵn sàng làm chúng ta vấp ngã và cướp mất sự bình an chúng ta đang có trong khi chúng ta sống
trong Ơn Sủng. Trong bài Rollo Những Cản Trở Trong Đời Sống Ơn Phúc, vị linh hướng giúp các khóa sinh
nhìn nhận tội lỗi là thực tại trong đời sống ở trần gian này. Tất cả chúng ta đều khó tránh khỏi bị cám dỗ và có thể
phạm tội. Bài Rollo này bàn đến nhiều biện pháp đề phòng sẵn có để giúp chúng ta khỏi sa ngã phạm tội. Biện
pháp như cầu nguyện, hãm mình, được hướng dẫn tâm linh, và tránh xa dịp tội. Nếu sử dụng những phương thuốc
này, chúng ta có thể biến những chướng ngại vật này thành những cuộc chạy đua vượt rào hơn là những rào chắn
trên con đường nên thánh của chúng ta.
Trong tiến trình nên thánh, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta nhìn tận đáy lòng chính chúng ta và xem xét làm thế nào
chúng ta có thể sử dụng hết mọi tài năng Chúa đã ban cho. Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta trở nên những người
Lãnh Đạo ngay trong các môi trường của chúng ta. Là những người sống đức tin của chúng ta một cách tích cực
và khiêm nhường trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có khả năng mang sứ điệp hy vọng của Chúa đến cho vô
số người đang mong chờ để nghe. Chúa Kitô tin tưởng nơi mỗi người chúng ta thực thi phần của mình trong việc
phát huy Vương Quốc của Chúa ở trần gian này. Các khóa sinh biết rằng thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo là
những kẻ nghe tiếng Chúa gọi và sẵn sàng hiến thân cho các công tác tông đồ mà Chúa dành cho họ. Chúa luôn
luôn mời gọi chúng ta làm những việc kỳ diệu vì danh Chúa và với sự trợ giúp của Chúa. Những người vui vẻ và
tự ý đáp lại lời mời gọi ấy chính là những người lãnh đạo.
Vào cuối ngày thứ hai của Khóa Cursillo, các khóa sinh bắt đầu mở lòng ra và làm quen với nhau khá hơn nhiều.
Đa số khóa sinh, vào thời điểm này trong Khóa Học, đã gặp gỡ chính mình và Chúa Kitô, và Khóa Học đã tạo
được bầu khí thoải mái dễ chịu hơn.
Trong ngày thứ ba, mặc dù vậy, nhiều việc cần phải thanh toán cho xong. Trong bài Rollo Nghiên Cứu Môi
Trường mỗi khóa sinh được khuyến khích quan sát chung quanh mình trong các môi trường liên quan đến mối
liên hệ hiện hữu giữa họ với Thiên Chúa. Bài Rollo này khởi sự với tiến trình gặp gỡ tha nhân, là những người
Chúa gọi chúng ta chia sẻ Tin Mừng của Chúa với họ, khởi đầu với chính chúng ta.
Tại sao phải khởi sự với chính chúng ta? Để cho được hữu hiệu trong việc thuyết phục kẻ khác tin là chúng ta đã
tìm được Chân Lý, một Chân Lý hấp dẫn phải được chia sẻ, chúng ta phải xác tín về giá trị của Chân Lý ấy. Nếu
chúng ta lãnh đạm trong niềm tin, chúng ta ít có cơ may truyền đạt niềm tin ấy cho bất cứ ai chung quanh ta. Nhờ
nghiên cứu môi trường, chúng ta có thể nhận diện những người xem ra có khả năng đáp lại sứ điệp để ta không
mất thì giờ hay công sức vô ích. Những nhóm người xem ra dễ dàng đón nhận sứ điệp này nhứt là những kẻ tin
Chúa, yêu mến Chúa và muốn “làm điều thiện”, và những người không tin Chúa bởi vì họ lơ là với Chúa. Nói
cách khác, đừng phí thời giờ câu cá những nơi nó không cắn câu.
Trong bài Rollo này một số phương thức truyền giáo được giới thiệu với các khóa sinh. Muốn phúc âm hóa chính
mình, trước hết ta phải sử dụng ý chí của ta, kế đến là cầu nguyện, và tâm trí, và sau cùng con tim của chúng ta,
hầu chúng ta trở nên giống Chúa Kitô hơn. Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp xúc kẻ khác, chúng ta phải lôi cuốn con
tim của họ, tâm trí họ, ý chí họ, và sau cùng nhờ Ơn Sủng của Chúa sẽ hướng dẫn họ cầu nguyện.
Trong bài Rollo Đời Sống Trong Ơn Sủng, vị Linh Hướng cho các khóa sinh một vài lời khuyên rất hữu ích để
làm sao có thể sống đời sống Kitô hữu thật hữu ích và tiếp tục thăng tiến đời sống tâm linh. Trong Rollo này các
khóa sinh được trình bày về Phiếu Cam Kết Phục Vụ hay Sứ Vụ Lệnh và được khuyến khích cam kết dấn thân
cho Chúa và cho chính mình qua phương thế sùng đạo rõ rệt nào đó mà họ sẽ sử dụng để làm đậm đà thêm mối
liên kết của họ với Chúa Kitô.

Sống như một Kitô hữu trong thế giới ngày nay không dễ dàng đâu, nhưng có thể thực hiện được. Dầu sao, nếu
chúng ta có bạn bè cùng đồng hành với chúng ta thì dễ dàng hơn. Những kẻ cùng đồng hành chung đường, những
kẻ có thể giúp chúng ta không lạc lối, những người sống làm chứng cho tính cách hữu hiệu của một Kitô Giáo
Thực Hành/Công Giáo Tiến Hành. Đây là một nhóm Kitô hữu tràn đầy ơn sủng, họ cùng đồng hành với nhau
trong một bầu khí thuận lợi cho mỗi người có thể sống và loan truyền Phúc Âm trong thế giới ngày nay. Sứ điệp
thật sự cần được hiểu thấu đáo trong bài Rollo này là chúng ta đến với nhau thành nhiều nhóm nhỏ để khuyến
khích lẫn nhau trong khi chúng ta nỗ lực cải đổi thế giới chung quanh ta.
Giai đoạn cuối Khóa Cursillo tiến tới thật nhanh và các khóa sinh cần phải bắt đầu suy tư về ý nghĩa Người
Cursillista Sau Khóa Học là gì? Vể điểm này, nhiều khóa sinh quá hứng khởi và háo hức muốn bắt đầu; sẵn sàng
lên đường với sứ vụ loan truyền Tin Mừng của Tình Yêu Thiên Chúa cho mỗi một người trong chúng ta. Bài
Rollo này được dùng để kiểm soát sự nhiệt tình của họ đôi chút.
Một khi chúng ta dấn thân thi hành sứ vụ của chúng ta, chúng ta cũng cần coi chừng hai nguy cơ sau đây. Nguy
cơ thứ nhứt là sự chủ quan tin rằng chúng ta quan trọng, chúng ta tự mình có thể hoàn thành sứ vụ này, không cần
Chúa giúp. Nguy cơ thứ hai thì trái ngược, ta tin rằng ta không là gì cả, ta không có khả năng thực hiện sự thay
đổi nào trong các môi trường của chúng ta.
Có hai giải pháp đơn giản cho những cạm bẫy này. Giải pháp thứ nhứt là liên hệ với Chúa Kitô. Chúa Kitô đến
với chúng ta trong Phép Thánh Thể và ban cho ta sức mạnh. Chúa cũng nói với chúng ta qua Lời Chúa trong Phúc
Âm và qua lời giải thích Phúc Âm trong các bài giảng/chia sẻ trongThánh Lễ. Giải pháp thứ nhì là liên hệ với anh
chị em mình, đặc biệt trong Hội Nhóm. Giải pháp này có hai mặt bởi vì có những người chúng ta liên hệ giúp
chúng ta cải thiện, nhưng cũng có những người khác cải thiện nếu chúng ta cũng cải thiện. Đây là một phần quan
trọng trong tiến trình của người lữ hành trên con đường đức tin. Chúng ta cùng nhau thăng tiến trong đức tin, và
nhờ thăng tiến chúng ta được thánh hóa.
Cuộc lữ hành trong 3 ngày của chúng ta sắp kết thúc, nhưng trước khi tiễn các khóa sinh lên đường, cuối cùng
chúng ta đạt tới cao điểm của Khóa Cuối Tuần, đó là bài Rollo giới thiệu phương pháp của Hội Nhóm. Nếu bài
này được trình bày “đến nơi đến chốn”, các khóa sinh sẽ nóng lòng trở nên một thành viên của Hội Nhóm ngay.
Một khi họ có quyết định muốn gia nhập Hội Nhóm, lại nảy ra việc cứu xét họ sẽ và nên Hội Nhóm với ai. Đây là
những nghi vấn rất quan trọng cần phải cứu xét bởi vì chúng ta vừa mới nghe nói việc tiếp xúc với kẻ khác có thể
giúp chúng ta cải thiện đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng như cải thiện đời sống nội tâm của họ nữa. Trong
các buồi Hội Nhóm phải thật sự có bầu khí thân thiện của tình bạn và lòng khoan dung thì Hội Nhóm mới hoạt
động hữu hiệu. Chia sẻ cuộc hành trình đức tin với anh chị em mình trong nhóm, chia sẻ cả những niềm vui nỗi
buồn, những lúc khó khăn của chúng ta, đó chính là cách duy nhứt bảo đảm rằng trong Hội Nhóm chúng ta sống
Đạo của chúng ta với nhau và cho nhau, bởi vì nếu chúng ta không sống như thế với kẻ khác, Kitô giáo không
thực sự được sống một cách đúng đắn.
Hội Nhóm cũng nhu Hội Ultreya cho chúng ta sự nâng đỡ cần thiết để chúng ta tiếp tục tiến trình hoán cải chính
mình và nhờ đó tình bạn của chúng ta với Chúa Kitô trở nên thắm thiết hơn, càng ngày càng xác tín về tình yêu vô
biên Chúa dành cho chúng ta – và chính nơi đây chúng ta tìm được sự An Toàn Trọn Vẹn.
Khóa Cursillo Cuối Tuần kết thúc, cuộc hành trình ba ngày hoàn tất! Nếu chúng ta trong nhóm trợ tá đã hoàn
thành sứ mạng của mình một cách thành công, chắc chắn các tân Cursillistas sẽ phải được hướng dẫn trở về các
môi trường mà họ xuất phát. Là một phong trào, sứ điệp chúng ta cần truyền đạt cho các khóa sinh và đôi khi cho
cả các anh chị em Cursillistas nữa, đó là với ơn phù trợ của Chúa Kitô và sự giúp đỡ của bạn hữu, chúng ta có thể
sống là Kitô hữu trong thế giới ngày nay, trong các môi trường của chúng ta, cho dù phải đương đầu với mọi
chống đối. Nhưng, muốn làm được điều đó, chúng ta là một phong trào cũng phải cùng nhau hiểu thấu đáo điều
này là Khóa Cursillo Cuối Tuần không phải là toàn bộ của Phong Trào, đó chỉ là điểm khởi đầu cho cuộc sống
mới này, một cuộc sống mà chính chúng ta có thể làm chứng nhân, một đời sống được thực hiện ngay tại nơi
chúng ta đang ở. Như vậy, một cách thật giản dị, đời sống là một Cursillista thì bình thường thôi, cuộc sống hằng
ngày được sống cùng với những kẻ dồng hành với mình, nhưng được nhìn qua một nhãn quan mới, nhãn quan của
Thiên Chúa.

