
 
 

ROLLO: NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO 
 
Thành phần lãnh đạo ý thức về sứ mạng của mình khi lãnh nhận Bí Tích Rữa Tội, sáp nhập Chúa Kitô trong nhân 
cách của mình, nhìn thấy rõ ràng những đòi buộc của Bí Tích Rữa Tội và hăng say biến những ràng buộc này trở 
thành một thực tại trong cuộc sống với một tâm hồn luôn luôn thao thức theo những khả năng của mình. Họ là 
những giáo dân, các đấng thánh, các tông đồ, những người nam và nữ của thời đại, cộng tác với hàng giáo phẩm. 
Gắn bó với những đức tính tự nhiên và siêu nhiên của mình: 
 
Các đức tính tự nhiên: 
 Họ có một nhân cách nhân bản thực sự, đặt trọng tâm vào trục Kitô giáo. 
Các đức tính siêu nhiên: 
 Khai triển khả năng vô tận của phép Rữa Tội. 
 
“Những Người Lãnh Đạo” là Rollo cuối cùng của ngày thứ hai. Rollo này chấm dứt giai đoạn thứ ba – đó là giai 
đoạn “Phát Triển Đời Sống Kitô Hữu” – một lời kêu gọi cải đổi hay hoán cải (metanoia) và nó chuẩn bị cho giai 
đoạn cuối cùng của Khóa Cursillo – là giai đoạn “Đề Xướng Kế Hoạch”. Giai đoạn ba nhằm giúp các Cursillistas 
gặp gỡ Chúa Kitô. Sự mật thiết với Chúa Kitô lần này phải là đặc tính đáng lưu ý nhứt và nổi bật nhứt trong đời 
sống người Kitô hữu. Ta phải loại bỏ cái tư tưởng sai lạc mà ta có về Chúa Kitô. Ta phải trình bày một Chúa Kitô 
sống động, có thực, riêng tư và gần gũi với chúng ta. 
 
Vì lý do này mà ngày hôm ấy khởi đầu với bài nguyện gẫm “Con Người Chúa Kitô”. Ai là Chúa Kitô? Chúa Kitô 
như thế nào? Bản thể người phàm của Chúa, trái tim, sự thông minh, quyền năng của Chúa – đức tính kiên quyết 
song song với lòng nhân từ của Chúa. Đây là Đức Kitô mà chúng ta có trong Phép Thánh Thể. Bài Rollo “Học 
Đạo” nhằm hướng dẫn các Cursillistas đào sâu kiến thức mình đã có về Chúa Kitô. Khả năng của mỗi người trở 
thành thủ lãnh phải được trau dồi và củng cố.  Bài Rollo “Nhiệm Tích” giúp các Cursillistas học cho biết cách liên 
hệ với Chúa Kitô. Bài này giới thiệu một phương thức hữu hiệu và thực tế để tạo được mối liên hệ mật thiết và 
riêng tư với Chúa Kitô, qua hai mục tiêu mà ta phải đạt cho được. Mục tiêu thứ nhứt là lời kêu gọi sống trong 
Tình Bạn với Chúa. 
 
Mục tiêu thứ hai là chỉ dẫn làm sao cho thấy bài Rollo “Những Người Lãnh Đạo” là một nhịp cầu nối kết giữa 
chiếc kiềng ba chân, tức là Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo, với thông điệp của những bài Rollos còn lại – đó là 
thông điệp “đề xướng kế hoạch”.  Rollo “Hành Đạo” vừa là sự bày tỏ vừa là kết quả của tình yêu chúng ta dành 
cho Thiên Chúa. Rollo “Những Người Lãnh Đạo” minh họa đời sống của người Kitô hữu chân chính trong thế 
giới ngày nay.  Các Rollos còn lại nhấn mạnh đặc biệt làm cách nào đạt được điều này, nhưng Rollo “Những 
Người Lãnh Đạo”, do chứng từ của người chia sẻ, phải chỉ cho thấy đó là điều có thể làm được.   
 
Giai đoạn thứ tư nhằm giúp các Cursillistas đưa kinh nghiệm sống động của Khóa Cursillo vào trong các môi 
trường hàng ngày của mình.  Kinh nhiệm này phải truyền cảm hứng cho người lãnh đạo cái ý tưởng về những gì 
một nhóm người, cả nam lẫn nữ, đều có thể đạt được trong thế giới này khi họ sử dụng hết mọi khả năng tự nhiên 
và siêu nhiên của mình trong việc phục vụ lý tưởng cao quý của Kitô giáo.  
 
Bài Rollo “Những Người Lãnh Đạo” xác quyết rằng tất cả chúng ta phải là thành phần lãnh đạo; mọi nguời trong 
chúng ta làm một điều gì, với tinh thần trách nhiệm, trong tư cách là những thành phần năng động của Nhiệm Thể 
Chúa Kitô.  Là người lãnh đạo trong trường hợp này không có ý ám chỉ những kẻ có “chức quyền cao trọng”, như 
là chủ tịch các đoàn thể, hoặc những người có khả năng siêu việt, hay những người giàu sang phú quý, hoặc nổi 



tiếng trên thế giới. Người lãnh đạo ở đây muốn nói đến những kẻ có ảnh hưởng với người  khác và do đó có thể 
giúp biến đổi xã hội chúng ta. 
 
Là Kitô hữu nghĩa là “làm người” với đầy đủ ý nghĩa của nó, phấn đấu và tăng trưởng để trở nên nhân bản và 
thánh thiện. Mọi người, theo cách thức riêng của mình, là một thủ lãnh; chỉ có một điều kiện là ta phải phó thác 
hoàn toàn cho Chúa Kitô. 
 
Những đức tính tự nhiên mỗi con người đều có thể sở hữu. Nhưng đối với các Kitô hữu những đức tính này được 
tái định hướng; được sử dụng để phục vụ lý tưởng Kitô giáo. Thí dụ, một người không phải là Kitô hữu hay là 
Kitô-hữu mà không giữ đạo có thể rộng rãi hay giúp đỡ kẻ khác, nhưng các Kitô hữu có lòng rộng lượng bởi vì họ 
yêu mến Chúa Kitô. Trái lại, những đức tính siêu nhiên là những đức tính chỉ người nào tin mới có. Đó là những 
đức tính mà chúng ta triển khai nhờ mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa; chính Chúa ban những đức tính này 
ngay trong con người chúng ta. Nói chung, khi một người phó thác hoàn toàn cho Chúa thì có hai sự việc xảy ra: 
các đức tính tốt tự nhiên của người ấy sẽ được sử dụng để phục vụ Chúa Kitô và cũng có một cái gì mới được ban 
cho họ bởi vì cái gì mới ấy trong đời sống họ chính là mối liên kết với Chúa Kitô. 
 
Đây không phải là một cơ hội, cho dù dễ bị lôi cuốn, để trình bày một chứng từ cá nhân về sự hoán cải trở về đời 
sống Kitô hữu. Chứng từ khởi sự tiếp theo sau mốc điểm ấy và nơi chốn mà người Rollista đang hiện diện trong 
lúc này. Trong thời gian đó, sự nhân đạo của Rollista phải được thể hiện rõ ràng; tất cả những thí dụ và/hay những 
chứng từ  không nên coi đó là những thành công nhãn tiền, nhưng phải cho thấy làm thế nào một người có thể tiếp 
tục thăng tiến ngay cả khi bị thất bại nữa. 
 
Phải cho thấy rõ ràng người lãnh đạo lệ thuộc vào Chúa, nhưng cũng phải cho thấy người lãnh đạo đã bỏ công sức 
đáng kể của chính mình, và làm cách nào cả hai sự kiện này lồng vào nhau được thông suốt. Bài Rollo này phải 
trình bày một hình ảnh người lãnh đạo như một người “cầu nguyện như thể mọi sự đều tùy thuộc vào Chúa (mà 
đúng như thế!) và hành động như thể mọi sự đều tùy thuộc vào họ (mà cũng đúng như thế!).”  
 
Bài Rollo phải thật giản dị trong văn phong, thẳng thắn và rõ ràng. Người Rollista phải chia sẻ thông điệp đơn sơ 
này đó là mọi người đều có khả năng trở thành lãnh đạo. Như vậy cách thức làm chứng nhân phải thích hợp với 
trình độ tâm tưởng của những người  tham dự Khóa Cursillo hầu mỗi người có thể nhìn thấy vị trí của họ trong 
chương trình của Thiên Chúa.  
 
 


