
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO 
 
PHIẾU HƯỚNG DẪN SINH HOẠT TRONG PT CURSILLO 
Người Cursillista sẽ kiên trì một khi đã được chuẩn bị chu đáo để tìm kiếm Chúa Kitô 
trong giai đoạn Tiền Cursillo và bước theo Chúa trong giai đoạn Hậu Cursillo. Người 
Cursillista có thể thực hiện được điều này nhờ vào những gì họ đã khám phá trong Khóa 
Cursillo: đó là sống những gì căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực trong tình bằng hữu 
với chính mình, với Chúa Kitô và với kẻ khác.  
 
“Lời mời gọi quan trọng và căn bản nhất mà Thiên Chúa Cha dành cho mỗi người chúng 
ta qua Chúa Thánh Linh là lời mời gọi nên thánh; đó là sự tuyệt hảo của tình bác ái. Nên 
thánh là chứng từ cao cả nhứt của chân giá trị được ban tặng cho mỗi môn đệ của Chúa 
Kitô” (Gioan Phaolô II, Ơn Gọi và Sứ Mệnh của Người Tín Hữu Giáo Dân trong Giáo Hội 
và nơi Trần Thế). Trở thành thánh nhân là một tiến trình không phải để ‘đạt được’ mà để 
‘trở nên’.  Vì thế, người Cursillista lúc nào cũng phải cố gắng nên cao thượng và tốt lành 
hơn trong sự thánh thiện của cá nhân mình bằng cách sống những gì căn bản để trở nên 
Kitô hữu đích thực. PT Cursillo cung cấp phương tiện: Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo 
để đạt được mục đích này.  
 
Đây là trách nhiệm của thành phần lãnh đạo Cursillo lo liệu làm sao để sắp xếp người 
Cursillista vào những nơi mà các tài năng của họ mang lại kết quả phong phú nhứt. 
Nghĩa là, giúp bố trí họ thật chính xác và đúng chỗ. Tinh thần và tiêu chuẩn sẽ chỉ cho 
biết mục tiêu và con đường này. Tinh thần:  người Cursillista muốn sống trong Ơn Sủng 
lý tưởng mà mình mới tìm được, lúc nào cũng ý thức hơn và luôn luôn thăng tiến trong 
Ơn Sủng. Tiêu chuẩn: người Cursillista luôn chú tâm làm sao cho tinh thần được hòa 
nhịp với Thần Khí của Thiên Chúa; nói cách khác, là duy trì ý muốn của mình hòa hợp 
với Thánh Ý Chúa. Nhờ vậy, người Cursillista sẽ có được đức Tin – khi từ bỏ mình, đức 
Cậy – khi có lý tưởng,  và đức Mến – khi có tinh thần bác ái, và đem ra thực hành cùng 
truyền đạt ba nhân đức này trong hành động.    
 
PT Cursillo cung cấp ba khí cụ quan trọng giúp người Cursillista sống trọn vẹn Ngày Thứ 
Tư của mình: đó là, Phiếu Hội Nhóm Lãnh Đạo, Phiếu Hội Nhóm Bằng Hữu, Phiếu Cam 
Kết Phục Vụ hay Sứ Vụ Lệnh. Các khí cụ này có sẵn trên Trang Nhà của PT Cursillo Toàn 
Quốc ở địa chỉ https://www.natl-cursillo.org/orderl.html. 
 
Để Thông Tin 
Phiếu Hội Nhóm Nhỏ trong Ultreya không còn được sử dụng nữa cho nên không có sẵn. 
Hội Nhóm trong Ultreya, là loại hội nhóm thả nổi, không giống Hội Nhóm Bằng Hữu. Hội 
Nhóm Bằng Hữu nên được chia sẻ tách rời khỏi Ultreya. Hội Nhóm ‘thả nổi’ dành cho 
những người tham dự Ultreya sử dụng phương pháp Hội Nhóm Bằng Hữu và Phiếu Sự Vụ 
Lệnh làm căn bản để chia sẻ Kiềng Ba Chân ‘Sùng Đạo’, ‘Học Đạo’, và ‘Hành Đạo’ của 
mình. 

https://www.natl-cursillo.org/orderl.html


 
Phiếu Hội Nhóm Lãnh Đạo 
Người Cursillista tham dự Trường Lãnh Đạo sử dụng Phiếu Hội Nhóm Lãnh Đạo trong 
phần đầu sinh hoạt của Trường khi tất cả mọi thành viên chia thành những nhóm nhỏ để 
chia sẻ nỗ lực Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo của mình. Cách thức họp nhóm kiểu này 
khác với Hội Nhóm Bằng Hữu vì hội nhóm của Trường Lãnh Đạo khuyến khích cá nhân 
cân nhắc, lượng giá, và cứu xét các hoạt động của mình hằng ngày và làm cách nào áp 
dụng các sinh hoạt ấy để giúp thăng tiến PT Cursillo và Phúc-âm hóa các môi trường. Hội 
Nhóm Lãnh Đạo là một trong sáu sinh hoạt thiết yếu cần phải có thường xuyên trong 
Trường Lãnh Đạo.    
 
 
Phiếu Hội Nhóm Bằng Hữu 
Phiếu Hội Nhóm Bằng Hữu nhằm giúp mọi Cursillistas sinh hoạt trong suốt Ngày Thứ Tư 
của mình. Phiếu đặc biệt này dành cho một nhóm cá nhân Cursillistas là bạn hữu với 
nhau bởi vì họ là Kitô hữu; và chính họ muốn trở thành người bạn tốt hơn để trở nên các 
Kitô hữu đạo đức hơn. “Mọi thứ được sống như Kitô hữu thì phải được sống chung với 
nhau. Hội Nhóm Nhỏ chỉ là một phương tiện để sống đạo Chúa với nhau hầu mỗi người 
sống và tìm cách để sống. Hình thức sống với nhau thâm sâu nhứt là tình bạn. Vì thế, 
Hội Nhóm chính là tình bạn được nâng lên hàng siêu việt; tình bạn được cải đổi thành Ơn 
Hiện Sủng” (Structure of Ideas, p. 79).    
 
Phiếu Cam Kết Phục vụ/Sứ Vụ Lệnh 
Bài viết này nhắm vào Phiếu Cam Kết Phục Vụ hay Sự Vụ Lệnh. “Qua gặp gỡ, tiếp xúc 
thường xuyên với anh chị em, thái độ của chúng ta đối với Chúa được cô đọng thành lời 
cam kết vinh danh Người, một lời hứa mà tùy theo tiềm năng, ơn gọi và hồng ân mà mỗi 
người chúng ta đều có, là chúng ta sẽ sử dụng những phương tiện đặc biệt ngày này qua 
ngày khác để biến lý tưởng hân hoan của chúng ta làm Kitô hữu thành một thực tại” 
(Những Tư Tưởng Nền Tảng #343). 
   
Phiếu Cam Kết này là một phương tiện tiến đến một mục đích. Việc chúng ta cam kết 
nhằm vinh danh Chúa Kitô chú trọng vào các khả năng – có thực và có thể có – của mỗi 
người trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, trong cả ba dòng suối tràn trề sự thánh thiện, đó là 
Sùng Đạo (tâm hồn), Học Đạo (trí tuệ), và Hành Đạo (ý chí) – là Kiềng Ba Chân nội tâm 
của chúng ta.     
 
Vừa khi các khóa sinh nhận Phiếu Cam Kết Phục Vụ thì chắc họ đã cảm nghiệm cuộc gặp 
gỡ với chính mình, với Chúa Kitô, và sẵn sàng trên con đường đi gặp gỡ tha nhân.  Phiếu 
Cam Kết Phục Vụ tạo cơ hội cho khóa sinh khởi sự nhìn xa hơn, tức sau Khóa Cuối Tuần. 
Nó là dịp cho các Cursillistas từng cá nhân cam kết tiếp tục tiến trình ăn năn hoán cải 
sau Khóa Cuối Tuần. Phiếu Cam Kết Phục Vụ được sử dụng trong Ngày Thứ Tư như một 
lời nhắc nhớ những gì đã cam kết. Phiếu ấy sẽ là một khí cụ mà người Cursillista xem xét 
và sửa đổi (cập nhật hóa) trong khi sống Ngày Thứ Tư và tiến trình hoán cải tiếp diễn.  
 
Phiếu Cam Kết Phục Vụ được cung cấp cho mỗi Cursillista trong Khóa Cursillo Cuối Tuần 
và được phân phát trong khi bài Rollo “Đời Sống Ân Sủng” được trình bày ngày Chúa 
nhật. Các trợ tá phải sẵn sàng đầy đủ Phiếu để phân phát khi được lệnh của Vị Linh 
Hướng trình bày bài Rollo. Các Khóa Sinh được hướng dẫn tùy hoàn cảnh của mỗi người 
mà cam kết thực hiện một số việc đạo đức, như đọc kinh, dự Thánh Lễ, viếng Thánh 



Thể, v.v… Nếu muốn, các Khóa Sinh sẽ được cơ hội nói chuyện với vị Linh Hướng hoặc 
các trợ tá về những gì họ cảm thấy muốn cam kết thực hiện trong Ngày Thứ Tư.  Vào 
giai đoạn này của Khóa Học, Khóa Sinh có thể hăng hái đến độ muốn lên thiên đàng 
ngay lập tức! Thảo luận với người nào có bản lãnh vững chắc sẽ giúp họ trở nên thực tế 
hơn về những gì họ dự tính thực hiện trong Ngày Thứ Tư của mình hầu tiếp tục và làm 
sâu sắc thêm tiến trình hoán cải của mình, liên kết với chính mình, với Chúa Kitô và tha 
nhân qua việc sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Trưởng Khóa 
nhắc nhở Khóa Sinh ghi tên mình trên Phiếu Cam Kết PhụcVụ và thu lại cho vào một cặp 
nhỏ cở bằng cái ví (bóp) có ghi tên Khóa Sinh, Khóa Cursillo số mấy, ngày và địa điểm 
tổ chức, v.v… Phiếu Cam Kêt Phục Vụ kẹp trong cặp nhỏ cùng với Thánh Giá nhỏ sẽ được 
vị Linh Hướng trao cho mỗi Khóa Sinh trong Nghi Lễ Bế Mạc sau Giờ Tông Đồ. 
 
Phiếu Cam Kêt Phục Vụ dự trù sẽ giúp người Cursillista tập trung mọi chú ý vào những 
điều đã cam kết. Nó cũng giúp loại bỏ việc đọc cả một danh sách dài các việc đạo đức 
trong buổi Hội Nhóm. Đi Lễ hằng ngày thì tốt nhưng khi chia sẻ trong Hội Nhóm, mình 
muốn nói làm cách nào để việc tham dự Thánh Lễ hằng ngày giúp mình thăng tiến trong 
mối liên kết với Chúa. Hãy nhớ, đọc một danh sách dài các việc lành phước đức có thể 
gây ấn tượng nặng nề đối với những ai mới gia nhập nhóm và có thể làm họ khớp hoặc 
làm cho họ nghĩ rằng đó là những gì đòi buộc họ phải làm. Đây là một cách xét mình 
hằng ngày về những gì chúng ta đã cam kết, chuẩn bị cho chúng ta chia sẻ với các bạn 
hữu ở một mức độ có thể lôi kéo chúng ta gần gũi mật thiết hơn với Chúa Kitô và giữa 
bạn hữu với nhau. 
 
Cả ba sinh hoạt: Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo của Phiếu Cam Kết Phục Vụ phải được 
thực hiện để có hiệu nghiệm. Sùng Đạo mà thôi thì chỉ là thuyết duy linh. Chúng ta có 
được một cảm giác nồng nàn và mờ ảo. Học Đạo mà thôi thì chỉ đưa đến thuyết duy lý 
trí. Kiến thức mà không có hành động thì chắc không phải là kiến thức. Hành Đạo mà 
thiếu Sùng Đạo và Học Đạo thì chỉ quy về chủ nghĩa nhân đạo. Chúng ta đang thực hiện 
những hành vi nhân đạo mà bất cứ ai cũng có thể làm được cho dù thậm chí họ có tin 
vào Thiên Chúa hay không. Cả ba hành vi của Phiếu Cam Kết Phục Vụ phải phản ảnh 
lòng ăn năn hối cải của chúng ta. 
 
Công tác hướng dẫn tâm linh xác thực và đúng đắn chắc chắn bảo đảm giúp điều chỉnh 
Phiếu Cam Kêt Phục Vụ cho hoàn hảo, phù hợp với đời sống, vào mọi lúc, đến mỗi bước 
ngoặc; như vậy mới gọi là hoạt động trên đất phì nhiêu, mở ra những chân trời mới, 
hoặc khép cửa lại tránh sai đường lạc lối nguy hiểm, nỗ lực tác động trên những vị trí 
quan trọng của tâm hồn, nhờ đó mà việc linh hướng trở nên sắc sảo, hữu hiệu và riêng 
tư, không có nguy cơ biến thành một sự xem xét lại có tính cách hình thức và định kỳ về 
một hành vi Sùng Đạo tách rời khỏi cuộc sống và thiếu hăng hái, thì trở thành máy móc, 
và thiếu hành động thì sa lầy.  
 
Hội Nhóm Nhỏ duy trì và đảm bảo tinh thần cần thiết để thực hiện lời hứa trên Phiếu 
Cam Kết Phục Vụ. Nhóm hỗ trợ bằng sự kiên quyết có hiểu quả của những người gặp gỡ 
nhau trong Ơn Sủng nhân danh Thiên Chúa. Vì thế, ba bộ phận an toàn đảm bảo không 
những sự thường trực trong đời sống mà cả sự thăng tiến liên miên của toàn bộ tinh 
thần của một Khóa Cursillo, đó là 1) Phiếu Cam Kết Phục Vụ, một phương tiện thực tiễn 
để đạt một mục tiêu, 2) vị Linh Hướng, người hướng dẫn chúng ta về phần tâm linh và 
tập trung vào phần tín lý giúp chúng ta am tường, và 3) Hội Nhóm Nhỏ mà tại nơi đây 



mỗi người chúng ta có thể thực hiện được điều cần thiết này là sống chung với nhau bình 
thường, lâu dài và vui vẻ trong cuộc sống Kitô hữu. 
 
Tóm lại, Phiếu Cam Kết Phục Vụ là phương tiện thực tiễn giúp chúng ta trong vị thế tiên 
phong là các Cursillistas Kitô hữu Công Giáo, kết hợp với tất cả những người, từ Đấng 
Đại Diện Chúa Kitô cho đến một Kitô hữu hèn mọn nhứt, biến cuộc đời mình thành một 
cuộc hành hương liên tục tiến về Cha mình, khuyến khích và dắt dìu mọi anh chị em 
cùng đi với mình.  
 
Không cập nhật hóa Phiếu Cam Kết Phục Vụ hoặc không thực hiện những điều đã cam 
kết là tự động thụt lùi, bỏ ngỏ cho quân thù dễ dàng xâm nhập và tấn công lén lút hay 
công khai cũng như khiến cho sự kiên định của Vương Quốc Thiên Chúa trong con người 
lâm nguy trầm trọng.  
 
Để có thể giữ vững đời sống của chúng ta trong Chúa Kitô và kiên trì mãi mãi, chúng ta 
cần sử dụng phương tiện hữu hiệu do PT Cursillo đề ra trong Phiếu Cam Kết Phục Vụ hầu 
có thể nuôi dưỡng và hỗ trợ chúng ta tiếp tục thăng tiến. Những kẻ nào hiểu rõ bản chất 
Cursillo và mang ra thực hành phương tiện ấy để bản chất Cursillo trở thành một thực 
tại trong đời sống của họ thì sớm khám phá ra vai trò quan trọng mà Phiếu Cam Kết 
Phục Vụ mang lại. 
 
 


