
 
 
 
 
 

 
TIẾP XÚC CÁ NHÂN & CHỨNG NHÂN TRUNG THỰC 

 
ĐGH Phalô VI đã nói, “Công tác phúc-âm-hóa mọi người bao gồm sứ mệnh chính yếu 
của Giáo Hội … Thật ra việc rao truyền Phúc Âm là ân sủng và ơn gọi thích hợp với Giáo 
Hội, đó là căn cước sâu sắc nhất của Giáo Hội. Giáo Hội hiện diện để rao truyền Phúc Âm 
” (Phúc-âm-hóa Thế Giới Ngày Nay * Evangelii Nuntiandi (EN) #14). Mục đích của PT 
Cursillo là dùng Phúc Âm làm dậy men các môi trường nhờ những người, tương tự như 
các cột xương sống (vertebrae), hiện đang thực hành những điều căn bản để trở nên 
Kitô hữu đích thực.  
 
Việc tiếp xúc cá nhân cùng với chứng nhân trung thực là những yếu tố thiết yếu được sử 
dụng trong mỗi một giai đoạn của Phương Pháp PT Cursillo. Tiếp xúc và cá nhân là hai từ 
ngữ không thể được diễn tả sai lệch trong Phong Trào chúng ta. Khi dùng từ ngữ “tiếp 
xúc” trong các Khóa Cursillos, chúng ta nói đến phương pháp, hành động, sự liên lạc mật 
thiết giữa người này với người kia hầu đạt mục tiêu cuối cùng là mang người ấy đến 
cùng Chúa Kitô. Từ ngữ “cá nhân” có nghĩa là duy nhứt, kín đáo, cá nhân, độc đáo, hay 
đặc biệt. Nói cách khác, điều chúng ta muốn nói ở đây là áp dụng “phương pháp hành 
đạo” mà chúng ta nhấn mạnh thật nhiều trong PT Cursillo chúng ta, đó là “làm bạn, là 
bạn và mang bạn ấy đến cùng Chúa Kitô”.    
 
“Thể thức rao truyền Phúc Âm trên căn bản cá nhân với cá nhân mà không làm thương 
tổn đến tính cách hiệu lực và tầm quan trọng của việc công bố tập thể, được Tông Huấn 
‘Phúc Âm Hóa Thế Giới Ngày Nay’ tán thành:’Sự truyền đạt Phúc Âm từ người này qua 
người kia cần phải được khuyến khích và quý trọng. Đây là phương pháp mà chính Chúa 
Giêsu luôn dùng – như chúng ta thấy trong những cuộc tiếp xúc giữa Người với 
Nicôđêmô, với GiaKêu, với người phụ nữ Samaritanô và với người Pharisiêu tên là Simon. 
Đó cũng là phương pháp các Tông Đồ thường dùng. Vì vậy có thể nói rằng hình thức 
thực sự duy nhất  của việc rao giảng Phúc Âm là hình thức được dùng để người này 
truyền đạt cho người kia những chân lý mà bản thân họ đã được đức tin soi dẫn. Chúng 
ta không được để sự cần thiết phải rao giảng Tin Mừng cho quần chúng làm chúng ta 
quên lãng phương pháp ấy đi, vì chính nhờ phương pháp ấy mà  lương tâm của mỗi cá 
nhân được đánh động bởi vài lời nói ứng khẩu nghe được từ miệng người khác” (Những 
Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo (FI) # 317 & EN # 46). 
 
Trong Tiền Cursillo 
Tiền Cursillo là giai đoạn đầu tiên của PT Cursillo; vì thế giai đoạn này phải được khai 
triển như một phần vụ trước tiên, sau cùng và lúc nào cũng là mục đích của PT Cursillo 
(FI # 206-234).  
 
Tiền Cursillo không thể bị rút gọn để chỉ vỏn vẹn có việc mời gọi người đi tham dự một 
Khóa Cursillo; hoặc chỉ thông báo trên bản tin của giáo xứ mà thôi. Trước khi là “một 
cuộc nghiên cứu và chọn lựa các môi trường”, trước khi là “’việc lựa chọn và chuẩn bị 
cho các ứng viên”, Tiền Cursillo phải là một nổ lực chân thành trong việc thiết lập tình 



bạn mà chỉ thực hiện được nhờ tiếp xúc cá nhân mà thôi. Chính những kẻ thực thi Chân 
Lý Phúc Âm mới là người làm chứng nhân trong đời sống của họ. “Qua cuộc sống chứng 
nhân âm thầm này mà các Kitô hữu có thể khơi dậy những nghi vấn không kềm hãm 
được trong tâm hồn những người nhìn thấy những Kitô hữu này sống ra làm sao: Tại sao 
họ là như vậy?  Tại sao họ sống như thế? Cái gì và ai đó gây cảm hứng cho họ sống như 
thế? Tại sao họ ở giữa chúng ta?” (EN # 21).  Chúng ta nên nhớ rằng giai đoạn Hậu 
Cursillo của chúng ta – tức Ngày Thứ Tư - chính  là Tiền Cursillo của những người khác. 
Chứng từ của chúng ta chỉ có thề sánh được với những gì chúng ta sống.  
 
Việc tiếp xúc cá nhân và làm chứng nhân trung thực trong giai đoạn Tiền Cursillo sẽ tiếp 
tục trong Khóa Cursillo là nơi mà các trợ tá sẽ tiếp tục công tác này.  
 
Trong Khóa Cursillo 
Khóa Ba Ngày Cuối Tuần sử dụng một loạt các sáng kiến về kỹ thuật nhằm đạt mục đích 
của Khóa. Mục tiêu của Khóa Cursillo là cung ứng kiến thức (bằng lời nói) và lòng xác tín 
(bằng chứng từ). Thần học, tâm lý, và khoa sư phạm của Khóa Cursillo giúp ta biết phải 
nói gì, nói bao nhiêu, nói khi nào, nói làm sao, và không nên nói gì, như vậy mới khêu 
gợi những thành phần trong các decurias trò chuyện với nhau, và nhờ đó tiếp tục làm 
cho sự đối thoại cá nhân dễ dàng hơn. Việc chia sẻ này theo truyền thống được xem như 
“công việc bên lề”.  
 
Cần thiết phải biết đối tượng mình tiếp xúc: họ ra làm sao, họ nên như thế nào, và làm 
cách nào họ trở thành con người mà Cursillo dự kiến muốn họ như vậy. “Những người 
lãnh đạo Khóa Cursillo (trợ tá) phải luôn luôn theo sát thời đại; họ phải hòa hợp với 
những người đang ở chung quanh ngay bây giờ.” Mãnh lực và hiệu quả của việc Truyền 
Bá Phúc Âm sẽ yếu đi rất nhiều nếu đối tượng của công tác này không được lưu tâm 
đến, nếu không sử dụng ngôn ngữ, dấu hiệu và biểu tượng của họ; nếu những thắc mắc 
liên quan đến họ không được giải đáp; và tóm lại, nếu công tác này không với tới và ảnh 
hưởng lối sống của họ.” (FI # 261 & EN # 63). 
Chúng ta nên thường xuyên tiếp xúc cá nhân trong Khóa Cursillo Cuối Tuần; tận dụng kỹ 
thuật “thăm dò” và “đột kích” mặc dù luôn luôn và trước hết phải tôn trọng sự tự do của 
các tham dự viên. Trong ngày đầu tiên của Khóa Học, việc thăm dò và trò chuyện diễn 
ra khi các tham dự viên làm quen nhau qua cuộc đối thoại tự nhiên. Trong ngày thứ nhì, 
cuộc đối thoại bây giờ là kết quả của tình bạn; việc các trợ tá thăm dò được tiếp tục 
bằng cách khôn khéo áp dụng kế hoạch đột kích, do đó soi sáng cho họ nhìn thấy Chân 
Lý, và hướng dẫn để họ tất cả trở nên bạn hữu của Chúa Kitô và bạn hữu với nhau. 
Trong ngày thứ ba của Khóa Học cuộc nói chuyện trở nên thân mật như anh chị em 
trong Chúa Kitô – nhờ tin chắc là con cái cùng một Cha trên trời.  Trong ngày thứ ba 
những lần tiếp xúc quan trọng nhứt  trong Khóa Cursillo được diễn ra. Các tân 
Cursillistas muốn đem ra thực hành những gì họ đã khám phá nơi kẻ khác trong môi 
trường của họ. Vì thế, người trợ tá nên soi sáng hướng dẫn lối đi để họ có thể giúp kẻ 
khác nhìn thấy rõ ràng, và hướng dẫn tất cả hướng về Ngày Thứ Tư của họ. (Xin đọc 
thêm chi tiết trong sách “Leaders’ Manual pp. 49-54, (Cẩm Nang Lãnh Đạo) và 
“Structure of Ideas” pp. 26-34 (Cấu Trúc các Tư Tưởng) -  chưa có ấn bản Việt ngữ). 
 
“’Công việc bên lề’ của đối thoại riêng tư nhắm vào mục đích khác nhau của từng ngày 
trong Khóa. Ngày đầu tiên, mục đích là để làm quen với khóa viên; ngày thứ hai giải 
thoát họ khỏi những thiên kiến về chân lý được công bố bằng cách chứng minh mối liên 
hệ giữa chân lý ấy và những hoàn cảnh riêng của họ; và ngày thứ ba là để giúp họ lập 



kế hoạch trở lại môi trường hiện tại của họ, môi trường họ sống trước ngày nhập Khóa” 
(FI #316). 
 
Mặc dù không phải tất cả chúng ta đều được mời gọi để chia sẻ một bài “rollo” trong 
Khóa Cursillo Cuối Tuần, nhưng một số ít trong chúng ta đã được gọi làm chứng nhân 
trong vai trò trợ tá.  Chia sẻ một bài “rollo” không giống như trình bày một bài thuyết 
trình. Chia sẻ cách ta sống trong nhiều phương diện khác nhau được nói đến trong thông 
điệp được trình bày, đó là nói bài “rollo”. Vì vậy, công tác này gồm có việc chia sẻ một 
chứng từ cá nhân làm thế nào chúng ta sống những tư tưởng nền tảng của bài “rollo”.  
 
Chúng ta hãy nhớ rằng ý hướng của mỗi bài “rollo” là trình bày một phần của toàn bộ 
thông điệp. Điều quan trọng là các chứng từ phải liên quan đến các ý tưởng trong bài 
“rollo”.  Nếu chứng từ không bổ túc  ý tưởng đề ra, thì thông điệp muốn nhắn gởi có thể 
gây hoang mang. Trong một vài trường hợp có thể cho một giai thoại nào đó để minh 
họa một ý tưởng rõ ràng hơn.  
 
Hậu Cursillo 
“Mọi công việc được thực hiện bằng các phương pháp của Cursillo để đạt đến mục đích 
của Phong Trào nói chung đều nhằm vào giai đoạn Hậu Cursillo. Hậu Cursillo có nghĩa là 
sự tiếp nối của một tiến trình bắt nguồn từ Khóa Ba Ngày, một tiến trình hoán cải và 
sống những căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực” (FI #452) 
 
“Người lãnh đạo Hậu Cursillo đảm nhận hai vai trò: 
a) như một cá nhân, tiếp xúc cá nhân với từng Cursillista; và 
b) như một thành viên của một Nhóm, tại Trường Lãnh Đạo, tại buổi Hội Ultreya” (FI 
#514). Vì lý do ấy, những người lãnh đạo phục vụ trong một Khóa Cursillo có trách 
nhiệm tiếp tục công việc Tiếp Xúc Cá Nhân trong giai đoạn Hậu Cursillo. “Những thành 
phần lãnh đạo, trong một thời gian thích hợp, lãnh trách nhiệm về việc kiên trì của 
những người đã tham dự một Khóa Cursillo, trong khi những tân Cursillistas này kết nạp 
hoàn toàn vào cộng đồng Kitô hữu của họ” (Đại Hội Cursillo Thế Giới kỳ II). 
 
“Cũng giống như một nhóm trợ tá làm cho Khóa Ba Ngày thành tựu được thì cũng có 
một nhóm làm cho Hậu Cursillo thực hiện được. Mục tiêu gần của nhóm lãnh đạo trong 
Hậu Cursillo là cố gắng cổ động và giúp đỡ tân Cursillistas tìm và gia nhập một Nhóm 
Thân Hữu để họ có thể tham dự vào một cộng đồng Kitô hữu. Sự gia nhập này sẽ làm 
cho họ nhận trách nhiệm tông đồ trong hoàn cảnh sống của họ”(FI # 513). 
 “Trên hết Phúc Âm phải được chứng nhân rao truyền. Hãy lấy thử một cá nhân hay một 
nhóm Kitô hữu, ngay trong chính cộng đồng của họ, họ biểu lộ khả năng hiểu biết và 
chấp nhận việc chia sẻ đời sống và vận mạng của họ với kẻ khác, bày tỏ tình đoàn kết 
của họ với những nổ lực của mọi người cho bất cứ cái gì là tốt lành và cao quý. Ngoài ra, 
chúng ta hãy thử cho rằng, bằng một cách hoàn toàn đơn sơ và thản nhiên, họ chiếu giải 
đức tin của họ trong những giá trị vượt xa hơn những giá trị hiện hữu, và chiếu giải niềm 
hy vọng của họ vào cái gì không trông thấy được và cũng không ai dám hình dung ra … “ 
(EN # 21 
 
“Sau cùng, kẻ được Phúc-âm-hóa tiếp tục đi Phúc-âm-hóa những người khác. Đây là sự 
thử thách đối với chân lý, là tiêu chuẩn của việc rao truyền Phúc-Âm: thật không thể nào 
hình dung một người khi chấp nhận Lời Chúa và hiến dâng chính mình cho Vương Quốc 



của Chúa mà không trở thành một kẻ làm chứng và loan truyền Lời Chúa khi đến phiên 
mình … (EN # 24).  
 
Trong khi nói về đề tài này, điều quan trọng là phải nhắc đến việc chia sẻ chứng nhân 
trong Hội Ultreya. Khi chúng ta đề cập đến bài “rollo” của giáo dân tại Hội Ultreya, chúng 
ta ám chỉ ngay việc chia sẻ chứng nhân. Chứng từ chia sẻ không thể khác với chứng từ 
ta sống trong Ngày Thứ Tư (cho dù nên nói về một cái gì gần đây nhứt); việc sống và 
chia sẻ tình yêu Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Nói cách khác, tôi đóng góp như 
thế nào vào công việc mở mang Nước Chúa trong cuộc sống hằng ngày của tôi? Làm 
cách nào tôi mang Chúa Kitô để chiếu sáng trong các môi trường của tôi? Nói chung, làm 
sao tôi mang Cursillo mà tôi đang sống đến cho kẻ khác?  
 
Người ta có thể nghĩ  rằng làm chứng nhân tức là chia sẻ một cái gì thật phi thường. Một 
chứng nhân là người chia sẻ những gì họ sống.  Khi một người nói về những gì họ đang 
sống, thì hầu như luôn luôn những gì nói ra đều tốt lành. Những nhân vật sáng giá sẽ 
làm kẻ khác vui, nhưng những kẻ sống gần Thiên Chúa sẽ phản ảnh Người. “Khi tôi đến 
với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu 
nhiệm của Thiên Chúa” (I Cor. 2:1).   
 
Sau bài chia sẻ chứng nhân trong buổi Ultreya, cũng có một bài chia sẻ khác để xác 
nhận hay phản ảnh tính cách trung thực của chứng từ vừa mới được nghe. Đây không 
phải là bản tóm tắt chứng từ đã được chia sẻ hoặc là chia sẻ một chứng từ khác. Lời chia 
sẻ kế tiếp này chỉ là một lời xác nhận vắn tắt về những điều mà người anh chị em vừa 
mới chia sẻ. Thí dụ như nói “Tôi cũng đã sống hay thực hành như thế, v.v….” chỉ nhằm 
xác nhận về một vài điều của người chia sẻ chứng nhân cho thấy làm cách nào cả hai 
sống hay thực hành tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân được Kiềng Ba Chân của 
PT Cursillo hổ trợ: Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo.. 
 
Để kết luận, chúng ta hãy trích dẫn vài đoạn trong Thông Điệp “Evangelii Nuntiandi” về 
những “Chứng Nhân Chân Thật trong Cuộc Sống” 
“Chúng ta hãy xem xét chính con người của những kẻ rao truyền Phúc Âm.  
 
Ngày nay người ta thường nói thế kỷ hiện tại khao khát sự chân thật.  Đặc biệt đối với 
các bạn trẻ, người ta nói rằng giới trẻ sợ những gì là nhân tạo hoặc giả mạo và trên hết 
họ đang đi tìm chân lý và sự lương thiện.  
 
Những “dấu chỉ thời gian” này cần phải cảnh giác chúng ta. Chúng ta phải đặt nghi vấn – 
hoặc một cách  ngấm ngầm hay công khai – nhưng phải luôn luôn mạnh mẽ: Bạn có 
thật sự tin những điều bạn rao giảng không? Bạn có thật sự sống những điều bạn tin 
không? Bạn có thật sự rao giảng những điều bạn sống không? Việc sống chứng nhân 
(cho Chúa Kitô) càng trở nên một điều kiện thiết yếu hơn bao giờ hết cho việc rao giảng 
có hiệu quả. Đúng thế, bởi vì sống làm chứng nhân cho Chúa, tới một mức nào đó chúng 
ta chịu trách nhiệm cho sự phát triển của Phúc Âm mà chúng ta đang rao truyền 
 
Tất cả chúng ta chịu trách nhiệm về những câu giải đáp cho các vấn nạn nói trên.  
Vì thế chúng ta nói lên lời hô hào… Chúng ta nói cho mọi người rằng: lòng sốt sắng của 
chúng tôi rao truyền Phúc Âm phải nổi lên từ sự thánh thiện chân thật trong cuộc sống, 
và như Công Đồng Vaticanô II khuyên bảo, việc rao giảng đến lượt mình phải làm cho 



người rao giảng tăng trưởng trong sự thánh thiện, được nuôi dưỡng bằng lời câù nguyện 
và trước hết bằng lòng yêu mến Thánh Thể.   
 
Thật là nghịch lý, mặc dù có vô số dấu hiệu từ chối Thiên Chúa, tuy nhiên, thế gian vẫn 
đang đi tìm Thiên Chúa trong những cách bất ngờ, và cảm nghiệm một cách đau xót 
mình cần Thiên Chúa – thế gian đang kêu gọi các nhà truyền giáo nói cho họ về một 
Thiên Chúa mà chính các nhà truyền giáo biết rõ và thân thiết với Người đến độ dường 
như các ngài có thể nhìn thấy Đấng vô hình. Thế gian kêu gọi và mong đợi chúng ta 
sống đơn sơ, có tinh thần cầu nguyện và lòng bác ái đối với mọi người, nhứt là đối với kẻ 
thấp hèn và nghèo nàn, có tinh thần vâng phục và khiêm nhường, vô tư và hy sinh quên 
mình. Thiếu sự biểu hiện của thánh thiện nói trên, thế giới chúng ta sẽ khó lòng gây xúc 
động được tâm hồn con người thời nay. Thế giới chúng ta có nguy cơ trở nên rỗng tuếch 
và vô ích. 
 

De Colores! 
 


