
 
 

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH 
 
Là những thành phần lãnh đạo, dấn thân phát huy Ơn Sủng của Vị Sáng Lập, và chính mình sống Ơn Sủng ấy, 
chúng ta hiểu rõ ràng rằng PT Cursillo không phải là những gì chúng ta làm, mà là những gì chúng ta sống, bởi vì 
sống Cursillo tức là sống Phúc Âm.  
 
Trường Lãnh Đạo (TLĐ) và Văn Phòng Điều Hành (VPĐH) là hai đơn vị có tính cách cơ chế trong Phong Trào 
thì bất khả phân chia bởi vì mỗi đơn vị lệ thuộc vào đơn vị kia và không đơn vị nào có thể hoạt động một cách 
đúng đắn nếu thiếu vắng đơn vị nọ. Chính ngay trong Trường Lãnh Đạo mà các thành viên của VPĐH được chọn 
và bổ nhiệm, và sau đó chính TLĐ hỗ trợ công việc của VPĐH. Chỉ có những thành phần lãnh đạo ấy từng tích 
cực tham gia TLĐ mới có thể hiểu một cách trung thực các nhu cầu của Phong Trào mà họ phục vụ. Không PT 
nào có thể nói rằng họ hoạt động đúng ý hướng mong muốn nếu VPĐH và TLĐ của họ không hiệu nghiệm. 
 
Hãy thử sử dụng một hình ảnh ông Eduardo Bonnín đã dùng. Ông Bonnín so sánh PT Cursillo với một cây dù mà 
VPĐH là toàn thân cây dù và TLĐ là những chiếc que chèn chống đỡ để cả cây dù đứng vững. Ông Bonnín đã nói 
dứt khoát trong câu định nghĩa về những điều mà VPĐH và các thành viên cần quan tâm: “Cursillo không phải để 
nuôi người ta ăn mà để làm cho người ta đói khát về Thiên Chúa.” “Các VPĐH hiện diện để đơn giản hóa, điều 
động và giúp thực hiện việc sống những điều căn bản Kitô giáo và trở nên những người bảo vệ sự tinh tuyền của 
phương pháp này.” Như thế, các thành viên của VPĐH là tôi tớ của các tôi tớ; vai trò của họ chung quy chỉ là 
phục vụ Phong Trào. Rất đáng tiếc, thông thường VPĐH trở thành một nơi có uy thế, quyền lực và hay ra lệnh 
thay vì phải là nơi mà mọi thành phần lãnh đạo cam kết cùng nhau hoạt động hầu tìm phương cách để hướng dẫn 
Phong Trào; chính họ phải là men muối như các Cursillistas là men muối trong thế gian. 
 
Một trong những điều mỉa mai lớn nhứt của lịch sử Kitô giáo là các thành phần lãnh đạo thường xuyên chịu thua 
cơn cám dỗ về quyền lực, quyền lực chính trị, quyền lực quân sự, quyền lực kinh tế hoặc quyền lực luân lý và 
thiêng liêng, thậm chí cho dù họ vẫn cứ nói nhân Danh Chúa Giêsu là Kẻ không hề bám lấy quyền lực siêu phàm 
của Người, nhưng đã trút bỏ mọi sự và trở nên phàm trần như chúng ta. Chước cám dỗ mạnh hơn hết khi nó coi 
quyền lực là một khí cụ hữu ích trong việc loan truyền Phúc Âm.” “Có lẽ sử dụng quyền lực thì dễ dàng hơn tình 
yêu thương, một công tác thật khó khăn. Xem ra dễ làm Chúa hơn là yêu Chúa, dễ điều khiển người ta hơn là yêu 
người ta, dễ làm chủ đời sống hơn là yêu đời sống.” “Tôi đang nói về sự lãnh đạo không bao giờ màng đến quyền 
lực mà chỉ màng đến tình yêu thương. Đây là một cách lãnh đạo thiêng liêng chân thật. Sự trút bỏ quyền lực và 
lòng khiêm cung trong đời sống thiêng liêng không ám chỉ những người lãnh đạo thiếu bản lĩnh (ví như cột sống 
trong thân thể con người) và để kẻ khác quyết định mọi sự cho họ; nhưng trái lại họ là những người say mến Chúa 
Giêsu đến độ họ sẵn sàng theo Chúa bất kể nơi nào Chúa dẫn đưa họ, luôn luôn tin tưởng mãnh liệt Chúa sẽ cho 
họ tìm được sự sống và sống sung mãn.” (In the Name of Jesus, Reflections on Christian Leadership by Henri 
Nouwen).   
 
Những lời trích dẫn của LM Henri Nouwen trong sách của ngài, “Nhân Danh Chúa Giêsu, Suy Gẫm về Lãnh Đạo 
trong Kitô Giáo” nói rất rõ về mối nguy nhưng cũng đề cập đến giải pháp cho những ai phục vụ Phong Trào trong 
Văn Phòng Điều Hành. Chính trách nhiệm và chức năng của họ là phải luôn luôn đào sâu sự hiểu biết của họ về 
Ơn Đặc Sủng Sáng Lập PT Cursillo và áp dụng những nguyên tắc của Ơn này vì lợi ích của Phong Trào. Nếu 
VPĐH thừa nhận một danh xưng tương tự như một hội đồng quản trị thì người ta chỉ có thể nói rằng VPĐH bị lôi 
đi quá xa bối cảnh Kitô giáo.  Mọi quyết định được thực hiện phải vì lợi ích của Phong Trào; luôn luôn nên ghi 
nhớ điều ấy trong Cursillo; mọi sự cần thực hiện phải được làm với lợi ích của con người như là trọng điểm hàng 
đầu. Bí quyết giúp ta an toàn nhứt, đó là: “Chúa Giêsu sẽ làm gì nếu Người có mặt ở đây?” Trường Lãnh Đạo và 



Văn Phòng Điều Hành không bao giờ đồng hành chỉ để làm một cái gì, nhưng trên hết, phải luôn luôn để trở nên 
cái gì chung với nhau. 
 
Các Cursillistas phục vụ PT Cursillo trong các VPĐH và TLĐ, một cách chính xác nhứt, có thể được mô tả như là 
những kẻ duy trì ngọn lửa viễn ảnh của Vị Sáng Lập, giữ cho nó sáng ngời như đèn hiệu cho tất cả những ai đi 
trên các con đường được ngọn đèn này chiếu sáng. 
 
Có ba loại VPĐH trong PT Cursillo tại Hoa Kỳ: 
Văn Phòng Điều Hành cấp Giáo Phận (VPĐH/GP) gồm có giáo sĩ và giáo dân, nam và nữ. Toàn bộ VPĐH được 
vị giám mục tín cẩn giao trách nhiệm phát huy, khai triển và điều hành PT Cursillo trong một giáo phận. Uy 
quyền trao cho VPĐH là để tiếp nhận, nghiên cứu và phát huy Ơn Đặc Sủng của PT. Vị Chủ Tịch phải luôn luôn 
là một giáo dân lãnh trách nhiệm về cơ chế và phương pháp của PT. Vị Linh Hướng, luôn luôn là một linh mục, 
phó tế hoặc một tu sĩ có lời khấn, chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến tín lý và lương tâm. Những 
thành viên còn lại của VPĐH gồm có Điều Hợp Viên TLĐ, Tiền Cursillo, Khóa 3 Ngày và Hậu Cursillo và một 
Thủ Quỹ và Thư Ký. Tất cả thành viên của VPĐH đều có quyền phát biểu và bầu cử. Các thành viên VPĐH đều 
được chọn từ TLĐ, để họ ở vào vị thế có thể phục vụ PT hữu hiệu hơn. 
  
Văn Phòng Điều Hành cấp Miền (VPĐH/Miền) bao gồm tất cả chủ tịch/trưởng (lay directors) VPĐH/GP và các 
vị linh hướng VPĐH/GP trong Miền liên hệ. Một trong những trách nhiệm của các ngài là xác định và thỏa mãn 
các nhu cầu của các PT Cursillo cấp giáo phận thuộc mỗi miền. VPĐH/Miền có quyền phát biểu, bầu cử và chịu 
trách nhiệm tuyển chọn các thành viên cho Nhóm Phục Vụ Miền để Nhóm này phục vụ mọi PT của giáo phận 
trong Miền đó. Những thành viên không có quyền bầu cử gồm có Điều Hợp Viên Miền (ĐHV/Miền), Linh 
Hướng Nhóm Phục Vụ Miền (LH/Miền), và ba Thành Viên Nhóm Phục Vụ Miền. 
 
Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc (VPĐH/TQ) gồm có 28 Điều Hợp Viên Miền (ĐHV/Miền) thuộc 12 Miền trên 
toàn quốc Hoa Kỳ. Những thành viên Nhóm Phục Vụ Miền và các Linh Hướng Miền tuyển chọn ĐHV/Miền. 
ĐHV/Miền vừa được chọn đương nhiên trở thành một thành viên của VPĐH/TQ với nhiệm kỳ 3 năm. VPĐH/TQ 
gồm có một vị Linh Hướng Toàn Quốc (LH/TQ), hiện nay là LM Einer R. Ochoa, và một Giám Mục Linh Hướng 
Toàn Quốc (GM/LH/TQ), hiện nay là GM James A. Tamayo. VPĐH/TQ lãnh trách nhiệm đưa ra một Chính Sách 
Toàn Quốc và bản Nội Lệ Điều Hành nhằm phát huy sự hiệp nhứt trong sáng kiến bày tỏ tâm tưởng của vị sáng 
lập PT Cursillo và cung ứng các tiêu chuẩn để xác định những gì cấu tạo nên một PT Cursillo chính thống trong 
một giáo phận, được quyền sử dụng danh xưng và tài liệu Cursillo. 
 
VPĐH/TQ phục vụ các nhu cầu của 12 Miền, VPĐH/Miền phục vụ các nhu cầu của các giáo phận và VPĐH/GP 
phục vụ các nhu cầu của toàn thể các Cursillistas trong giáo phận. Tất cả VPĐH đều có cùng một tôn chỉ, đó là 
một cộng đồng phục vụ -- những tôi tớ của các tôi tớ. 
 
Sau đây là hai đoạn trích từ Những Tư Tưởng Nền Tảng đáng được lưu ý liên quan đến cơ cấu tổ chức, quyền 
hành và tinh thần tình bạn. 
 
“Tổ chức này phải thăng tiến, chứ không tạo trở ngại, cản bước tiến của PT; quyền hành của PT không được đi 
ngược lại tự do của cá nhân, nhưng phải trân quý và nuôi dưỡng các đặc sủng. Các tiêu chuẩn được dùng cốt chỉ 
để mang lại hiệu quả khả quan hơn cho các sáng kiến. Các cơ cấu không thể thay thế đời sống. Các tiêu chuẩn 
phải hướng dẫn (tập trung) tinh thần mà không làm ngột ngạt nó. Những mục tiêu chung đạt được nhờ những ơn 
gọi riêng biệt.” (Ấn bản 1974 của Những Tư Tưởng Nền Tảng”, trang 176). 
 
Trong Những Tư Tưởng Nền Tảng (tr. 178), điều này được trình bày thật rõ ràng là tinh thần của VPĐH phải là 
tinh thần của Hội Nhóm, đặc trên căn bản tình bạn. “Thật khó khăn cho VPĐH muốn trở thành một thực tại năng 
nổ ngay trong cộng đồng rộng lớn hơn nếu chính nó không có được một tinh thần cộng đồng chân thực,” (cũng là 
tinh thần tình bạn). Tài liệu viết tiếp, “Trong một bầu khí làm việc trong tinh thần đồng đội (hay tình bạn): nơi 
đây việc nói sự thật và biểu lộ ý kiến riêng tư của ta không những có thể thực hiện được mà còn được trân quý 
nữa; nơi đây, mỗi khi tìm ra những khác biệt, tình bạn không bị tổn thương hoặc thiện ý tiến đến sự đồng thuận 
cũng không bị ngăn trở; nơi đây, một khi đã có quyết định, tất cả sẽ trung thành thực hiện quyết định ấy một cách 
vô điều kiện.” Đấy mới là tình bạn đích thực! 


