“SÙNG ĐẠO”
Trong Thư Tín VPTƯ vừa qua chúng tôi đã chia sẻ với các bạn 2 Rollos “Lý Tưởng” và “Giáo Dân”. Theo tiến
trình các Rollos (của giáo dân), trong Thư Tín này chúng tôi chia sẻ về một trong những cột trụ vững chắc giúp
chúng ta duy trì Đạo Chúa, đó là Sùng Đạo.
Bầu Khí -- Lúc trình bày bài Rollo ‘Sùng Đạo” này, các khóa sinh có thể rất bối rối, bởi vì mặc dầu họ đã thấm
nhuần những tư tưởng của các bài Rollos trước đó, nhưng họ không nhìn thấy làm cách nào có thể xoay xở thực
hiện điều này một cách cụ thể và chính xác trong cuộc sống của họ.
Bối Cảnh – Đây là bài Rollo cuối cùng của ngày thứ nhứt, hoàn tất giai đoạn thứ hai (Loan Truyền Sứ Điệp) của
Khóa Cursillo và chuẩn bị cho giai đoạn thứ ba, đó là “Cải Đổi” hay là “Phát Triển Đời Sống Kitô-hữu”. Rollo
“Sùng Đạo”, nếu trình bày thành công, sẽ là một trong những Rollos có hiệu quả nhứt của Khóa Cursillo. Bài này
phải được trình bày thế nào để cho các khóa sinh có thể nhìn thấy những chân lý đã ‘nhập thể’ trong người lãnh
đạo, được thể hiện trong bài “Ơn Sủng” và bài “Đức Tin” qua chứng từ về lòng quyết tâm và niềm hân hoan của
đương sự.
Rollo “Sùng Đạo” thường giúp nhiều nhứt các khóa sinh hay tham dự viên sắp xếp lại những giá trị của mình.
Sùng Đạo là hướng cuộc đời mình đến cùng Thiên Chúa. Các khóa sinh bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp, đặt Chúa
vào vị thế ưu tiên trong cuộc đời mình. Có được hiệu quả như thế là nhờ Rollista khéo léo trình bày những quan
niệm sai lạc về Sùng Đạo; tuy nhiên, cũng không nên mất quá nhiều thì giờ về đề tài này (10 phút tối đa cũng đủ
rồi). Bài Rollo này phải phản bác những thành kiến và những quan niệm sai lầm về Sùng Đạo bằng cách mô tả
một cách sinh động những dáng điệu Sùng Đạo lố bịch hơn. Ý tưởng sai lạc đầu tiên phải được trình bày một cách
khôi hài; ý tưởng sai lạc thứ hai có thể pha chút hài hước song phải được trình bày với lòng thương cảm. Ý tưởng
sai lạc thứ ba nên được trình bày thật mạnh mẻ. Những tư tưởng sai lạc thường chọn lọc các hình ảnh của những
gì tôn giáo đã và đang tác động các tham dự viên, thường thuộc về tiềm thức. Một khi những tư tưởng này được ý
thức rõ rệt, chúng sẽ được giải quyết cách dễ dàng. Điều chính yếu là phải cương quyết thiết lập quan niệm đúng
đắn về Sùng Đạo và nhấn mạnh những điểm cá biệt của Sùng Đạo chân thực.
Nhưng tác động khá mạnh của bài Rollo này là do chứng từ cá nhân của Rollista mà các tham dự viên nhìn thấy
một cách cụ thể con người này sống cuộc đời sùng đạo ra làm sao. Họ nhìn thấy Sùng Đạo có kết quả và hấp dẫn
dường nào! Những gì trước đây đáng ghê tởm hoăc vô nghĩa nay trở thành một cái gì họ nhìn thấy không những
vô giá và hấp dẫn mà còn có thể khả thi.
Chứng từ về sự cải đổi và thăng tiến đều đặn của người Rollista được tỏ bày trong suốt bài Rollo. Điểu quan trọng
là phải làm sao cho các tham dự viên biết rằng người Rollista chỉ là một con người bình thường, sống cuộc đời
giống như mọi người. Người Rollista phải nhớ quan niệm này không nhằm gây sửng sốt, nhưng là để cho thấy bất
cứ người nào, ngay chính các khóa sinh, cũng có thể quay về với Chúa và trở thành “con người mới”.
Rollista cố gắng truyền đạt cho các khóa sinh hiểu việc sống hoàn toàn cho Chúa có ý nghĩa gì. Rollista không
cần thiết phải nói về một sự thay đổi kỳ diệu hay một sự cải đổi vĩ đại. Hướng trọn cuộc đời mình về với Chúa
thường là một tiến trình, và cho dù nếu có sự thay đổi đột ngột vào một thời điểm nào đó, thì thường thường cũng
có một số thời điểm khác mà người Rollista đã thực hiện được những tiến bộ đáng kể trong đời mình.

Bài Rollo này cần được khuyến khích trình bày một cách thuyết phục. Lời phát biểu phải giữ sao cho đơn giản,
trực tiếp và đi thẳng vào điểm chính , chỉ có sự đáp ứng thích hợp đối với món quà ơn sủng của Thiên Chúa là
hoàn toàn phục tùng Người.
Rollo “SÙNG ĐẠO”:
Việc phục hồi Đạo Chúa trên thế giới cần đặt trên căn bản Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. Sùng Đạo là:
Hướng trọn cuộc đời mình về với Chúa: Lý Tưởng Đích Thực
▪ Hướng về – Hiểu chính xác điều chúng ta cho là ưu tiên
▪ Trọn cuộc đời mình – Mọi khả năng và những gì thực sự thuộc về ta
▪ Về Chúa – Thấu triệt sứ vụ của chúng ta theo tinh thần siêu nhiên
▪ Lý Tưởng Đích Thực – Cuộc đời chúng ta được quyết định bởi việc Chúa
việc chúng ta chinh phục thế giới về cho Chúa.

chinh phục chúng ta và

Những điểm chính yếu cần nêu lên trong bài Rollo này:
▪ Sùng Đạo Đích Thực là một đời sống Ơn Sủng có ý thức rõ ràng.
* Ý thức rằng nhờ Ơn Sủng mà tôi là phần tử của Nhiệm Thể Chúa Kitô
* Ý thức về tình Yêu của Chúa, và Chúa hiện diện liên tục giữa chúng ta trong Phép Thánh Thể.
* Ý thức rằng đã đến lúc chúng ta tự hỏi mình: “Tôi có phải là một phần tử sống động trong Nhiệm Thể
Chúa Kitô, hay chỉ là một phần tử chết mất rồi? Tôi có phải là một cản trở (giống như cục máu đông đặc)
không đến được những phần tử khác chăng?
▪ Sùng Đạo Đích Thực cũng là một đời sống Ơn Sủng đang tăng trưởng.
* Việc ta liên kết với Chúa và cuộc sống Ơn Sủng phải thăng tiến thường xuyên.
* Cuộc sống Ơn Sủng của chúng ta tăng trưởng bởi vì chúng ta hướng cuộc đời chúng ta đến với Chúa,
mỗi hành vi trong cuộc đời ta gia tăng Ơn Sủng, “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh
Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Col. 3:17).
▪ Sùng Đạo là Đời Sống Ơn Sủng được chia sẻ
* Bởi vì chúng ta là Giáo Hội, tạo chúng ta cơ hội thật sự hiện diện với kẻ khác, để làm máng thông Ơn
Sủng.
* Chia sẻ Đạo Chúa Kitô; chia sẻ Ơn Sủng của chúng ta, cởi mở với tha nhân và bày tỏ với họ lý do
chúng ta vui mừng và hạnh phúc, đó là bởi vì CHÚA YÊU THƯƠNG TA!
▪ Sùng Đạo là sự sống, và sự sống là Biết, Muốn và Làm.
1. Biết – Điều gì được làm và lý do mình làm, không kể những gì làm theo thói quen, làm một
cách máy móc, một cách vô ý thức, và một cách phi lý.
2. Muốn – Chúng ta muốn sống trong một ơn sủng được ý thức rõ ràng và tăng trưởng, bởi vì
chúng ta muốn nên thánh bây giờ, ngay lúc này.
3. Làm – Chúng ta phục vụ Thiên Chúa, làm những gì Chúa bảo chúng ta làm, những gì Chúa
mong chờ chúng ta.
▪ Sùng Đạo là yêu mến và phục vụ trong Vương Quốc của Thiên Chúa.
* Chính điều này chuyển thành việc hướng trọn cuộc đời chúng ta về với Chúa.
▪ Sùng Đạo là Lý Tưởng Đích Thực.
* Nếu Lý Tưởng là tổng hợp các tư tưởng, các kế hoạch hay các mục tiêu nhằm thúc đẩy chúng ta đạt
mục đích, thì Sùng Đạo của chúng ta cấu tạo một lý tưởng chân thật và hoàn hảo, bời vì lý tưởng ấy
chẳng có gì kém hơn cuộc sống trọn vẹn của chúng ta hiến dâng cho Chúa. Như thế Sùng Đạo là phương
tiện để đạt mục đích của ta, đó là Nên Thánh.
▪ Sùng Đạo phải được sống hay cảm nghiệm:
a) Tự Nhiên: Chúng ta muốn Đạo Chúa được đặt nền tảng trên tình nhân loại; lòng tin tưởng của
đứa trẻ vào người Cha của nó.

b) Can Đảm: Chúng ta biết thế giới thuộc về Thiên Chúa và Chúa cho người can đảm mượn sử
dụng.
c) Nồng Nhiệt: Chúng ta ước muốn nhìn nhận đức tin chúng ta tuyên xưng, không hỗ thẹn cũng
không quan tâm bất kỳ ai nghĩ gì.
d) Vui Mừng: Chúng ta làm cho câu nói bất hủ sau đây thành sự thật: “Một vị thánh buồn là một
vị thánh đáng buồn” (Un saint triste est un triste saint).
▪ Sùng Đạo (của chúng ta) phải được nuôi dưỡng
* Tương tự như mọi đời sống đều được nuôi dưỡng bằng loại thực phẩm nào đó, và người ta huấn luyện
bằng thực hành, chúng ta thực tập Sùng Đạo của chúng ta bằng những hành vi thiêng liêng nào đó, như
thực hành các Phép Bí Tích và dâng cúng mọi sự chúng ta làm cho Chúa. (Mặc dầu điều này sẽ được thảo
luận chi tiết hơn trong Rollo “Đời Sống trong Ơn Sủng”, các Rollistas nên làm chứng nhân về cách thức
họ đã nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của họ như thế nào).
▪ Sự hoàn thiện Sùng Đạo của chúng ta sẽ là công tác Tông Đồ, làm cho cuộc sống này được linh
động trong tha nhân.
* Chúng ta rộng lượng và chúng ta muốn điều tốt đẹp nhứt cho kẻ khác, hầu Chúa Kitô có thể sống trong
họ nữa; và đời sống của họ được hướng trọn vẹn về Chúa, sống một đời sống Ơn Sủng được ý thức rõ rệt
và tăng trưởng, sống Đạo Chúa thật trọn vẹn.

