NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG
Đây là bài Rollo thứ nhứt trong ngày thứ ba của Khóa Cursillo. Ở giai đoạn này của Khóa Học, chúng ta chăm
chú đến những lãnh vực khác nhau, trong đó phải có Kitô hữu sinh hoạt hầu những lãnh vực này có thể trở thành
chất men cho một thế giới khá hơn. Các hoạt động của một Kitô hữu lúc nào cũng được thực hiện trong những
hoàn cảnh, thời gian và không gian mà người ấy đã chiếm cứ. Nói cách khác, đó là nơi người Kitô hữu ấy hiện
diện vào thời gian và không gian nhất định. Vào lúc này, Khóa Cursillo thường thường được quyện dần vào bầu
khí Ơn Sủng tràn trề và sự ngưỡng mộ nhau sẽ ngày càng đậm đà hơn cho đến Lễ Mãn Khóa. Người Cursillista
ưu tư không biết làm thế nào thông đạt với kẻ khác trong môi trường của mình những gì mình đã khám phá, hòa
mình, và đã sống.
Sau bài nguyện gẫm buổi sáng về Sứ Điệp Chúa Kitô gởi người Cursillista, một sự ray rứt phải làm một cái gì liền
nổi dậy trong con người khoá sinh. Với đầu óc bây giờ đầy ấp tư tưởng và trái tim họ tràn ngập lòng hăng say, họ
cảm nhận lời mời gọi của Chúa Kitô và muốn đáp lại, sẳn sàng dấn thân. Bài Rollo này mời gọi và khuyến khích
chúng ta biến đổi các môi trường chúng ta, nhấn mạnh điều này là chúng ta không được chê ghét và chạy trốn
khỏi thế gian, nhưng chúng ta được mời gọi mang ảnh hưởng Kitô giáo đến cho thế giới ấy.
Chúng ta phải khởi sự với chính mình (người được chinh phục sẽ đi chinh phục kẻ khác) rồi sau đó tìm đến kẻ
khác, và nhờ vậy mà ảnh hưởng đến các môi trường chúng ta. Do đó, ta sẽ có một cái nhìn chính xác về những
khả năng, và cách thức hay nhứt để thực hiện, ra sức chung nhau với anh chị em chúng ta. Đây là cách thực tế và
dễ đạt nhứt theo tinh thần Kitô giáo để cống hiến “cột xương sống” hay nền tảng cho Kitô giáo.
Bài “Nghiên Cứu Môi Trường” giúp giải thích định nghĩa của môi trường và làm sáng tỏ thêm điều chúng ta hiểu
biết về ảnh hưởng của môi trường trong đời sống con người. Bài này cũng cắt nghĩa làm thế nào tạo ảnh hưởng
nơi các môi trường của chúng ta để làm thay đổi hoàn toàn.
Định nghĩa Môi Trường – Môi trường là sự “tổng hợp các tư tưởng và hoàn cảnh mà những người chung quanh
ta giữ vững được”. Môi trường là kết quả của việc người ta tụ tập lại với nhau (làm việc, vui chơi và trao đổi
chung với nhau). Đó là kết quả của việc họ tác động qua lại với nhau. Vì thế, người tông đồ phải suy nghĩ về điều
ấy nhiều hơn những cá nhân bình thường. Họ phải suy nghĩ về hoàn cảnh gây nên do tác động qua lại giữa họ với
nhau. Không những họ phải làm việc với các cá nhân, mà còn phải chú tâm vào toàn bộ hoàn cảnh.
Bài Rollo này đề nghị một phương pháp thực tế để chinh phục môi trường (con người) và đưa họ đến với Chúa
Kitô. Có ba giai đoạn hay bước đi trong tiến trình mà chúng ta phải để tâm vào.
• Trước hết, chính chúng ta (củng cố và thuyết phục chính chúng ta rằng Chúa Kitô mới là giải đáp).
• Thứ nhì, kẻ khác (người quen, bạn đồng liêu, bạn tình cờ) và tiến trình tìm hiểu họ, đối xử họ một
cách tương xứng, với lòng kính trọng và như một con người.
• Thứ ba, môi trường (những kẻ chung quanh ta nơi ta hiện diện).
Giai đoạn thứ nhứt – Liên hệ với chính chúng ta – hiệu quả của việc làm dậy men môi trường tùy thuộc vào mức
độ mật thiết của mỗi người đối với chính mình. Trước tiên phải kể đến Ý Chí của chúng ta. Chúng ta phải thật sự
muốn đặt ý chí chúng ta ở mức độ cao để có thể biến lời nói “Tôi có thể” thành “Tôi muốn”. Thứ nhì là Cầu
Nguyện. Mọi công việc tông đồ của chúng ta phải đặt cầu nguyện lên hàng đầu. Sức mạnh của chúng ta đều nhờ
vào cầu nguyện. Kế đến là Trí Óc của chúng ta. Điều cần thiết là phải biết sử dụng khối óc Chúa ban và áp dụng
trí thông minh của chúng ta trong những nỗ lực truyền giáo, cũng tương tự như chúng ta vẫn thường làm đối với

mọi công việc khác. Và thứ tư là Con Tim của chúng ta. Chúng ta phải rộng mở tấm lòng chúng ta cho mọi người
trong mọi việc hầu có thể chinh phục họ đến với Chúa Kitô.
Giai đoạn thứ hai – Liên hệ với tha nhân – các sự giao tiếp với những người đồng hành với chúng ta trong cuộc
sống: gia đình, hàng xóm, và bạn hữu. Trong giai đoạn này, chủ yếu, chúng ta sử dụng tiến trình áp dụng cho
chính chúng ta ghi trên đây nhưng đảo ngược lại. Trước tiên, chúng ta phải chinh phục con tim kẻ khác, kế đến là
trí óc họ, sau đó là ý chí của họ, và cuối cùng là giới thiệu họ với Chúa qua việc cầu nguyện. Nếu trước hết chúng
ta không tìm đến và ảnh hưởng con tim thì sẽ không có gì đáng kể xảy ra. Từ con tim tiến đến trí óc. Điều này
không khó khăn như có thể mình trông thấy, bởi vì là Kitô hữu, chúng ta có hạt giống Ơn Sủng đã được trồng
trong con người chúng ta từ lúc lãnh nhận Bí Tích Rữa Tội. Chúng ta phải chinh phục ý chí của con người ấy hầu
chúng ta có thể mang bạn hửu chúng ta theo. Và cuối cùng, Ơn Sủng từ Thiên Chúa Cha sẽ dẫn dắt họ cầu
nguyện.
Giai đoạn thứ ba – Môi Trường – các sự giao tiếp với mọi người chung quanh ta trong những hoàn cảnh của họ
trong một không gian và thời gian nào đó. Giai đoạn này là một “hậu quả tự nhiên” khi khởi sự tiến trình với
chính chúng ta trước và kẻ khác ngay sau đó. Tất cả những ai trân quý và trung thực với Phúc Âm sẽ đối diện với
cái khó khăn là phải vượt qua những chướng ngại, những thành kiến và những ý tưởng có sẵn trong đầu, chúng
làm cản trở sự phát triển tâm linh và nhãn quan Kitô giáo.
Bài Rollo này giúp các Cursillistas hiểu điều này là ngay trước Khóa Cursillo, cuộc sống của họ đã bao gồm một
nhóm người hay nhiều hơn cùng sống với họ và cùng suy nghĩ, ưa thích và chê ghét giống nhau, và họ đã trải qua
một kinh nghiệm bồn chồn thường xảy ra, và khi họ từ Khóa Cursillo trở về, chắc không có gì đã xảy ra trong các
môi trường của họ. “Hậu quả” của việc người Cursillista đáp lại Chúa Kitô sẽ là một sự dấn thân “tự nhiên”, đi
tìm kẻ khác để giới thiệu Chúa Kitô cho họ qua cuộc sống chứng nhân của mình bằng cách sống những điều căn
bản để trờ nên Kitô hữu đích thực.

