HỘI THẢO VỀ BÀI ROLLO ‘LÝ TƯỞNG’
ĐẠI HỘI CURSILLO Ở SEATTLE, WA
Như các bạn biết, trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc tại Seattle, WA, trong tháng 7/2004, chúng tôi đã chia sẻ với
các bạn những buổi hội thảo riêng rẻ về mười lăm bài Rollos của Khóa Cursillo. Vì lợi ích của các bạn, đặc biệt
những bạn đã không thể tham dự Đại Hội vừa qua, chúng tôi xin chia sẻ bài Lý Tưởng trong buổi Hội Thảo.
Chú ý: Hội Thảo này được soạn ra cho thành phần lãnh đạo Cursillo, vì thế, có một vài thí dụ được chia sẻ ở đây
nói về đời sống trong Ân Sủng và cũng nhắc đến ngay cả Hội Nhóm nữa. Như chúng ta đều biết, trong Rollo ‘Lý
Tưởng’, không có nói đến Ân Sủng, Kitô Giáo và ngay cả Giáo Hội nữa. Trong Thư Tín này, chúng tôi muốn
khẳng định cũng cùng mục đích y như trong Đại Hội Toàn Quốc, mạo muội dành cho thành phần lãnh đạo của PT
Cursillo.

LÝ TƯỞNG
Do Sonja Lopatynskyj – Philadelphia, PA, trình bày
Chúng ta sẽ nói về Rollo ‘LÝ TƯỞNG’. Như các bạn biết đây là Rollo đầu tiên của Khóa Cursillo … theo sau
Kinh Xin Ơn Chúa Thánh Thần và phân chia các Decurias do Khóa Trưởng phụ trách sau ít phút nghỉ giải lao tiếp
theo bữa ăn sáng. Trong trí tưởng tượng, bạn đã từng phục vụ Khóa Học, bạn sẽ nhìn thấy các gương mặt của tân
Cursillistas như thế nào.
Trong “Những Tư Tưởng Cấu Trúc PT Cursillo”(S.I.), tác giả nói: Bài Rollo thứ nhứt này rất quan trọng. Điều tối
cần thiết là người Rollista thu hút cử tọa bằng một bài trình bày rõ ràng, thích thú và hấp dẫn. Qua bài này, các
Cursillistas sẽ đánh giá những bài còn lại, và mức độ thích thú được khơi dậy lúc ban đầu sẽ quyết định cho sự
thích thú của họ khi nghe phần trình bày của các bài Rollos còn lại (S.I. tr. 47).
Bầu Khí
Các tham dự viên sẽ ở trong một bầu khí ít nhiều căng thẳng lúc khởi sự Rollo “LÝ TƯỞNG”. Họ được sắp xếp
trong một nhóm với những người họ không hề quen biết; nhiều kẻ lo lắng về những gì kẻ khác sẽ nghĩ về họ. Một
số người khác đã nghe kể những chuyện gì họ sẽ thực hiện trong Khóa Cursillo và bây giờ “cái gì đó” sắp bắt đầu.
Bầu khí này sẽ tiếp tục cho đến giờ thảo luận, khi mà các thành viên của nhóm (decuria) sẽ có cơ hội bắt đầu quen
biết nhau và cảm thấy thoải mái một tí.
Các tham dự viện, mặc dù bối rối, đều nóng lòng muốn bắt đầu. Buổi tĩnh tâm bỏ lại đằng sau rồi, nguyện gẫm và
suy niệm cũng vậy. Một vài người có thể đã không cảm nghiệm được cái gì, nhưng đa số, tùy thuộc vào nhân
cách của họ, sẽ cảm thấy bối rối. Đối với một số người, tùy nhân cách của họ, tinh thần của buổi tĩnh tâm chắc đã
làm cho họ bớt bối rối trong tối hôm trước.
“Bầu khí tràn ngập những gì liệu tính trước. Bài Rollo “Lý Tưởng” đến đúng lúc, nhắm vào cái ý nghĩa đã bị che
khuất của những gì là đúng, rồi bắt họ suy nghĩ về vị trí hiện tại thật sự trong cuộc đời họ và trong liên hệ của họ
với Thiên Chúa.” (3Day Manual, tr. 51). Đa số đều mong ước có một sự thay đổi trong đời sống họ.
Việc Gì Đang Trải Qua Tâm Trí Họ?
“Thứ tự” trong Nhóm Decuria chưa được thiết lập. Họ có thể có nhiều câu hỏi đặt ra ngay lúc này: “Ai sẽ nói về
đề tài gì?”, “Ai sẽ yên lặng?”, “Tôi có được chấp nhận không …?”, “Tôi không biết viết.”, “Tôi không thể nói

chuyện tôn giáo.”, “Tôi sẽ chỉ cho họ thần học là gì, “ v.v…. Ngày hôm đó sẽ kết thúc trước khi họ bắt đầu quen
thuộc như ở nhà, cho nên bài Rollo “Lý Tưởng” không nên làm họ kinh ngạc, nhưng cần phải chỉ đường cho họ
một cách vững vàng. Nếu bài Rollo này được trình bày rõ ràng và cẩn thận, sử dụng những thí dụ và hình ảnh cụ
thể, như vậy cơ sở mới được thiết lập vững vàng cho phần còn lại của Khóa Học.
Mặt khác, nếu bài Rollo này bị bóp mép, đầy kịch tính hay nhằm lý thuyết suông, các tham dự viên sẽ mất hứng,
và khó mà khơi dậy lại sự thích thú nơi họ về sau này. Sự bối rối của họ phải được giải tỏa cho họ thoải mái. Việc
trình bày cần thắm thiết và ngụ ý mời gọi họ lắng nghe.
Trong bài Rollo này cũng có nhắc tới ba vương quốc (thế giới) của Thiên Nhiên … Không phải để đưa ra một bài
học về khoa học, nhưng để cho thấy rằng chúng ta là tạo vật cao trọng hơn bất kỳ thứ gì đã được dựng nên, kết
quả của một LÝ TƯỞNG (Lý Tưởng của Thiên Chúa), mặc dầu không có nói ra). Sách Sáng Thế, trong câu
chuyện Tạo Dựng Vũ Trụ và Nhân Loại, dạy chúng ta biết rằng con người là đỉnh cao của mọi loài thụ tạo.
Chúng ta cũng có một hay nhiều Lý Tưởng … mỗi cái đều ban cho “sự sống”: ví dụ, cho khu vườn nhỏ của tôi,
tôi bón phân, tưới nước, và dời đổi các chậu cây kiểng để chúng được hưởng ánh nắng mặt trời đồng đều, rồi tôi
chờ đợi .. chờ đợi để nhìn thấy “bông hoa của tôi” nở ra. Lý Tưởng của tôi là có một khu vườn thật đẹp với vài
trái cà chua thơm ngon!
Từ lúc Khóa Cursillo khởi sự, các khóa sinh được chuẩn bị cho nhu cầu phải kiên trì trong cuộc phiêu lưu mới
này sắp sửa bắt đầu. Họ sẽ nhìn thấy có nhiều khó khăn, song với Thiên Chúa mọi sự đều có thể thực hiện được.
Xin cho phép tôi chia sẻ chứng từ này với các bạn:
Trước khi được cải đổi, chính tôi đã thực hiện một kế hoạch trong tâm trí mình và suy tư với kế hoạch ấy để đạt
được Lý Tưởng của tôi. Sau vài năm, tôi nhận ra rằng với Thiên Chúa các sự việc không giống như những mục
tiêu của con người phàm tục …. ở đây chúng ta “tiến một bước và lùi hai bước”. Chúng ta cần bị thử thách như
vàng được thanh luyện trong lửa. Chán nản vì “thiếu tiến bộ”, tôi kể lại cho một nhóm bạn hữu; họ cũng có cùng
một kinh nghiệm. Trong Nhóm, chúng tôi tham khảo ý kiến với Vị Linh Hướng. Đây là câu trả lời của vị Linh
Hướng: “Điều này còn tiếp tục cho đến mãn đời.”
Ngày nay Lý Tưởng của tôi vẫn là: sống trong ân sủng và gia tăng ân sủng ấy trong tôi, giúp làm sao để kẻ khác
cũng thực hiện được Lý Tưởng của họ.
Khóa Cursillo, Ba Cuộc Gặp Gỡ:
Trong Thư Tín VPTƯ Phần II tháng 8/2003: “Chúng ta phải ra tay giúp mỗi người có được ba cuộc gặp gỡ.
Trước hết, chúng ta cần có cơ hội để cho mỗi người gặp gỡ chính mình (thực hiện được trong ngày đầu tiên của
Khóa Cursillo), Thứ hai, chúng ta cần tạo cơ hội cho mỗi người gặp gỡ Thiên Chúa (thực hiện được trong ngày
thứ hai của Khóa Cursillo). Sau cùng, chúng ta cần tạo cơ hội cho mỗi người gặp gỡ tha nhân (thực hiện được
trong ngày thứ ba của Khóa Cursillo), chú tâm vào Hội Nhóm và Ultreya như một bí quyết quan trọng giúp thực
hiện cuộc gặp gỡ tha nhân.” (TT/VPTƯ tr. 6).
Mục Tiêu Rõ Rệt của Bài Rollo “Lý Tưởng”:
“Qua bài Rollo này, điều cần thiết phải gieo vào hay đánh thức nơi các Cursillistas nhu cầu phải có một lý tưởng
(cho chính họ) – đó là cột buồm chính của mỗi đời sống – và là sự xác tín rằng bất kỳ ai không có lý tưởng, bất kể
họ là ai, thì kẻ ấy chưa phải là một con người.” (S.I., tr. 47).
Ngày thứ nhứt tạo cho các Cursillistas nhận ra lý do cho đời sống của họ, cố gắng sắp xếp để giúp họ trực diện
với chính mình (Cẩm Nang Trợ Tá Khóa 3 Ngày, tr. 20).
Toàn bộ bài Rollo xoay quanh bầu khí trần tục, vì thế mục tiêu của bài này là tạo sự thích thú và khởi đi từ việc
trần thế để tiến đến sự siêu phàm thiêng liêng Cao Cả. Các bài Rollos của ngày thứ nhứt nhằm trình bày ý định
sống Lý Tưởng Kitô giáo: có ý muốn nói đời sống trong ân sủng. Sứ điệp của ngày thứ nhứt của Khóa Cursillo là:
“Hãy biết mình!” Nếu bạn không biết mình, bài Rollo này sẽ giải thích và giúp bạn mô tả một hay nhiều Lý
Tưởng vào thời điểm này của cuộc đời bạn.

“PT Cursillo được hướng dẫn trước tiên là mang lại sự cải đổi trong con người.” (Ed. Bonnín)
Trước khi trình bày Lý Tưởng Kitô Giáo với tân Cursillista, ta phải làm cho họ nhìn thấy chính lý tưởng của họ là
con người. Tất cả chúng ta đều có tối thiểu một lý tưởng trong đời sống mà chúng ta muốn thực hiện. Người ta đa
số có nhiều lý tưởng khác nhau mà họ mơ ước và nỗ lực đạt cho bằng được. Cho nên, điều rất quan trọng là một
người Rollista có kinh nghiệm phải được giao phó trọng trách trình bày bài Rollo đầu tiên này. Người nào đó sẽ
trình bày, sử dụng những thí dụ của riêng mình, cho thấy mình sống và cố gắng đạt được những lý tưởng của
mình như thế nào.
“Những lý tưởng của chúng ta phải vừa tầm tay, nghĩa là chúng ta có thể đạt được. Nếu lý tưởng quá cao siêu
ngoài khả năng thì chúng ta sẽ nản chí và có thể bỏ LÝ TƯỞNG.” (E.Bonnín).
Nên nhìn thẳng lên không trung để làm cho đầu chúng ta ngẫng cao lên và thấy những mục tiêu cao xa hơn.
Chứng Từ:
Khi còn trẻ, lý tưởng của tôi là học hành, tìm hiểu thế giới, du lịch, nghe âm nhạc, vẽ vời, v.v… Từ khi tham dự
Khóa Cursillo lý tưởng của tôi cao hơn nhiều và gây hứng khởi hơn những lý tưởng tôi có trước đây … (Đó là
sống trong ân sủng và nỗ lực thăng hoa chính mình).

