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HÃY THỰC THI SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU
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Trong Thư Tín VPTƯ Tháng 12, 2010, chúng tôi đã viết về Việc Triển Khai một mối Liên Hệ
Mật Thiết với Chúa Kitô nhờ đời sống Sùng Đạo chân thực. Các Khóa Học Hỏi về Kitô Giáo cho
chúng ta một phương pháp chính xác để chúng ta có thể sống những điều căn bản hầu trở nên
Kitô hữu đích thực trong các môi trường Chúa đặt để chúng ta. Phương pháp này là chiếc kiềng 3
chân gồm Sùng Đạo (Tâm Hồn), Học Đạo (Lý Trí) và Sống Đạo hay Hành Đạo (Ý Chí). Ba yếu
tố cần thiết này tương ứng với những phần vụ căn bản của con người phàm; tức là suy nghĩ, ước
muốn và hành động; chính các hành vi này tương ứng với các nhân đức thần học của Đức Tin,
Đức Cậy và Đức Mến.
Chúng ta hãy hồi tưởng lại rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước hết. Làm sao chúng ta
biết được điều này? Bởi vì Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, khi thực thi Thánh Ý Thiên Chúa
Cha, đã nhập thể trong nhân loại hầu cứu chuộc nhân loại, và mang đến cho chúng ta sự hiểu
biết, đời sống, và tình thương của Chúa Cha nối dài qua và trong Chúa Thánh Linh là Đấng làm
cho Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc đời chúng ta, là đền thờ sống động của Chúa Thánh Linh.
Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã vâng phục Thánh Ý Chúa Cha đến độ Người đã chịu Khổ
Nhục và chịu Chết, và như vậy Người đã chết cho các bạn và cho tôi. Bằng những hành động
này, Chúa Giêsu đã cố ý đưa vào trong thế giới này một thứ tình thương nguyên thủy chưa được
ai biết đến cho đến khi chính Chúa đã sống tình thương ấy. Nhờ đó, Chúa Giêsu đã có thể chứng
tỏ một cách cụ thể và không thể chối cải được Chúa đã thông hiểu và biểu lộ tình thương của
Chúa như thế nào: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính
mạng vì bạn hữu của mình” (Gioan 15:13).
Trong Thư Tín VPTƯ Tháng 2, 2010, chúng ta đã đọc bài về “Việc Khám Phá Chính Mình,
Chúa Kitô và Tha Nhân” nhờ phương tiện Học Đạo. Các Khóa Học Cursillos trình bày cho
chúng ta một khái niệm về Học Đạo khác với điều mà chúng ta thường quen nghe. Đối với đa số,
khi họ nghe từ ngữ “học hỏi”, ngay lập tức họ liên tưởng đến khía cạnh giáo khoa của chữ này.
Khóa Cursillo trình bày khái niệm học hỏi trong một chiều kích mới mẻ. Cursillo định nghĩa Học
Đạo như một sự liên tục đi tìm ý nghĩa của chính cuộc đời, đây là vấn nạn căn bản nhứt của nhân
loại.
Chúng ta được kêu gọi nên trọn lành, và giống hình ảnh Thiên Chúa. Học Đạo là một phần quan
trọng của việc phát huy chính chúng ta là con người và tìm hiểu con người phàm là gì, và cuộc
đời chúng ta là gì. Mọi người đều học hỏi. Những gì họ học hỏi được hướng dẫn bởi lý tưởng
của họ. Học hỏi là một đức tính tự nhiên của con người phàm, và chúng ta nên học hỏi để sống
một cách có hiệu quả và được phong phú. Học Đạo đòi hỏi con người mở lòng ra với Thiên
Chúa, với Chính Mình và với Tha Nhân.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu hiệu quả của việc Thực Thi Sức Mạnh của Tình Yêu
trong và qua công tác tông đồ. Điều quan trọng là phải tiếp tục khám phá tình yêu của Chúa
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Giêsu qua việc học đạo của chúng ta. Chúng ta hiểu biết Chúa Giêsu khả quan hơn bằng cách sử
dụng trí khôn của chúng ta và đào luyện trí tuệ chúng ta trở thành trí tuệ của Chúa Kitô. Có nhiều
cách Thiên Chúa sử dụng để mặc khải chính Chúa cho chúng ta: trong Thánh Kinh, trong đời
sống của các Thánh, trong thiên nhiên, và trong các giáo huấn của Hội Thánh. Khi Chúa mặc
khải chính Chúa cho chúng ta, cả con tim lẫn lý trí của chúng ta tiếp nhận. LM Henri Nouwen đã
diễn tả như sau: “Sách đạo đức là lương thực cho linh hồn chúng ta. Khi chúng ta để những lời
trong Thánh Kinh hoặc trong một quyển sách đạo đức tốt từ từ thấm vào tâm trí chúng ta và tràn
xuống tâm hồn chúng ta, chúng ta sẽ trở thành những con người đổi khác. Lời Chúa dần dần trở
nên thịt máu trong chúng ta và biến đổi toàn bộ con người chúng ta. Như thế, việc đọc các sách
đạo đức là tiếp tục để Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể trong chúng ta.”
Người ta vẫn nói rằng Sống Đạo (hay Hành Đạo) là sự kiện toàn của Sùng Đạo, hiến dâng chính
đời sống chúng ta cho Thiên Chúa bằng cách kết hiệp ý định của chúng ta với Thánh Ý của
Thiên Chúa, và thực hiện những gì chúng ta được yêu cầu. Hành Đạo là vâng lời lệnh truyền của
Chúa Giêsu được viết trong Phúc Âm theo Thánh Gioan ở Chương 13:34-35. “Thầy ban cho anh
em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi
người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”
Nói một cách đơn giản, Hành Đạo là thực thi sức mạnh tình yêu để yêu mến Thiên Chúa, yêu
mến chính mình và yêu mến tha nhân như Chúa Giêsu đã yêu mến chúng ta.
Điển hình là sau một Khóa Cursillo, tâm hồn các Cursillistas bừng cháy lên bởi vì họ đã cảm
nghiệm tình yêu nồng nàn của Chúa Giêsu xâm nhập tâm hồn họ. Ngoài việc cảm nghiệm tình
yêu này, người Cursillista phát triển khả năng hiểu biết thêm về vai trò của người giáo dân và
hiểu rằng họ là một loài thụ tạo độc đáo của Thiên Chúa với một mục tiêu đặc biệt. Thật cần thiết
và cấp bách phải hành động! Khóa Cursillo Cuối Tuần có thể tạo nên một tình trạng bồn chồn
mãnh liệt trong nội tâm đến độ nhiều người có khuynh hướng khi rời Khóa Cursillo liền lập tức
tham gia thật nhiều sinh hoạt nhà thờ và mục vụ và nói với mọi người về Chúa Giêsu và PT
Cursillo.
Lòng ước muốn hành động hăng say và đầy nhiệt huyết này thường xảy ra thậm chí trước khi
chúng ta khởi sự phát triển trọn vẹn mối liên kết với Chúa Giêsu hoặc bỏ ra thời giờ để tìm hiểu
Thánh Ý Chúa dành cho chúng ta. Trong nhiều cách, chúng ta giống như những người lính đánh
giặc mà không được huấn luyện, không vũ khí, hay không có lệnh truyền. Chúng ta cũng giống
như một kẻ tham dự một bộ môn trong Vận Hội Thể Thao Olympic mà không được huấn luyện
thích hợp. Trong bất cứ trường hợp nào trên đây, chúng ta có thể thấy vài thành công sớm,
nhưng chúng ta rất dễ bị thất bại. Chắc chắn rằng nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra từ những hành
động này, nhưng đây không phải là loại hành động mà chúng ta nói đến khi chúng ta thảo luận
việc sống chiếc chân thứ ba của kiềng ba chân nói trên của chúng ta trong PT Cursillo.
Bất kỳ ai cũng có thể làm được những việc tử tế như hy sinh giúp nuôi ăn người nghèo, thăm
viếng bệnh nhân, giúp đỡ người láng giềng, v.v… kể cả những Kitô hữu và không phải là Kitô
hữu nữa. Ngoài ra, bất cứ người Công Giáo nào cũng có thể tham gia vào các sinh hoạt của giáo
xứ và làm việc mục vụ mà không có hoặc có ít liên kết với Chúa Giêsu. Đây là hành đạo, nhưng
đó không phải là công việc tông đồ. Công Tác Tông Đồ là việc làm được thực hiện do lòng yêu
mến chân thực đối với Chúa và tha nhân, và xảy ra khi người ta có thể chết cho chính mình và
cho cơ hội Ơn Sủng và tình yêu Thiên Chúa xâm nhập vào chính mình hay toàn bộ con người
mình. Từ đó, ta có thể chia sẻ tình yêu này với kẻ khác bằng cách thật sự sống Phúc Âm như
Chúa Giêsu đã sống. Thật vậy, “là” Kitô hữu đích thực hơn là “làm” công việc đạo đức!

Cộng Việc Tông Đồ nào không bắt nguồn từ tình yêu của Chúa Kitô đều sẽ rất mong manh và có
thể phai mờ nhanh chóng trong những lúc bị thử thách và bị cám dỗ. Thường thường chúng ta có
thể tạo đủ nghị lực và lòng nhiệt thành cho chính chúng ta để kiên trì trong các công tác của Kitô
hửu. Tuy nhiên, đây là một thái độ bị ép buộc và không phải là một đặc tính của bản ngả tự nhiên
của chúng ta. Nếu hành động của chúng ta không bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa và tha nhân,
chúng ta luôn luôn có nguy cơ thất bại. Loại hành động này thiếu sức mạnh của tình yêu, đây là
động lực lớn nhứt trong các loài thụ tạo.
Công Tác Tông Đồ của chúng ta sẽ có nhiều hiệu quả hơn khi được thực hiện trong và qua sức
mạnh của tình yêu, đó là lòng ước muốn phục vụ người khác. Trong Thư 1 gửi các Tín Hữu
Corintô 13:3-4, Thánh Phaolô đã viết như sau: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố
thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho
tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không
làm điều bất chính, không tìm tư lợi ……”
Không có điều gì phải lo sợ hoặc mơ hồ về những lời này trong Thánh Kinh. Hãy suy nghĩ xem
điều thật sự khó khăn không thể tưởng tượng nổi là cho kẻ nghèo tất cả những gì mình có. Thậm
chí đôi lúc cho đi vài thứ dư thừa của chúng ta cũng đã khó khăn lắm rồi. Cho đi tất cả mọi thứ
quả là một nỗ lực to lớn. Bị thiêu sống chỉ vì rao giảng Phúc Âm thì thật quá sức tưởng tượng.
Tuy nhiên, Lời Chúa nói: thiếu tình yêu, những hành động này sẽ không có bất cứ một giá trị
nào. Đây là một suy nghĩ rất nghiêm túc, và suy nghĩ này giúp chúng ta nhìn thấy nhu cầu phải
thay đổi tâm hồn, trí tuệ và ý chí chúng ta. Thực thi tất cả mọi bổn phận trên thế gian này mà
thiếu tình yêu thì mọi việc làm đều vô nghĩa.
Chúa Giêsu muốn rót đầy tâm hồn chúng ta tình yêu của Chúa để sau đó chúng ta có thể yêu
thương tha nhân. Muốn làm được điều này, chúng ta cần phải trông cậy vào Ơn Thánh Chúa, trân
quý mối liên kết với Chúa, và đi theo đường lối của Chúa … tức là những tiêu chuNn của Chúa.
Rồi chúng ta sẽ được chuNn bị chu đáo để quyết định yêu thương với niềm xác tín và không lay
chuyển. Chọn yêu thương tha nhân là một hành vi của ý chí, và có liên quan đến những quyết
định chúng ta lựa chọn cuộc sống chúng ta như thế nào. Chúa Giêsu đã phán: Không có tình
thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”
(Gioan 15:13). Việc hy sinh mạng sống không nhất thiết là phải chết nhưng là sẵn sàng chia sẻ
đời sống chúng ta trong tình bạn với kẻ khác.
Hai chân “Sùng Đạo” và “Học Đạo” của chiếc kiềng ba chân là những phương cách giúp chuNn
bị tâm hồn và lý trí chúng ta để chúng ta có thể thúc giục ý chí thi hành sức mạnh của tình yêu
qua các hành động của chúng ta. Ông Eduardo Bonnín đã nói, “Con người nhận thấy mình trong
tư thế phản ứng hơn là hành động.” N hư đã nhắc đến trước đây, chúng ta có thể ép chính chúng
ta làm hầu như bất cứ việc gì, cho người nghèo ăn, chăm sóc kẻ bệnh hoạn, v.v… Tuy nhiên,
trong một cái gì đó như là cơ hội tiếp xúc người nghèo hoặc tìm được một người bà con đang cần
giúp đỡ, chúng ta sẽ khám phá những cảm giác chân thực và tình trạng của tâm hồn chúng ta.
Việc khám phá phản ứng của tâm hồn và lý trí giúp chúng ta nhìn thấy những điều có thể cần
thay đổi. N ếu chúng ta chịu khó bỏ thời giờ đi tìm hiểu và cảm nghiệm tình yêu sâu đậm của
Chúa Giêsu, và nếu chúng ta sử dụng lý trí mình để có thể hiểu rõ hơn lý trí của Chúa Kitô, thì
chúng ta được chuNn bị khả quan cho những cuộc gặp gỡ với nhiều người mà Thiên Chúa sắp đặt
trong cuộc đời chúng ta, tức là trong các môi trường của chúng ta. Với thái độ đúng đắn, chúng
ta sẽ được lợi thế để yêu mến họ như Chúa yêu mến chúng ta. Thiên Chúa đã mặc khải cho
Thánh Catarina Thành Siena biết rằng tâm hồn càng tăng trưởng trong tình yêu dành cho Thiên
Chúa thì tâm hồn càng gia tăng tình yêu đối với tha nhân.

Trong tác phNm của mình “Truyền Giáo Nhờ Hoán Cải”, Ông Eduardo Bonnín đã phát biểu:
“Khi chúng ta nói về “Truyền Giáo” trong ý hướng của PT Cursillo, chúng ta không những chỉ
muốn nói như thế hoặc thậm chí cũng gần như vậy, trong ý nghĩa đơn sơ là truyền đạt hay phát
huy Tin Mừng của Phúc Âm, nhưng cũng muốn làm thế nào được thành công trong việc làm cho
con người “trở nên” TIN MỪN G, đó là Chúa Kitô sống động trong và ở giữa dân của Chúa ngày
nay giống như Chúa chắc chắn đã hiện diện cách nay 2000 năm. Điều này trong thực chất là
viễn ảnh và sứ vụ của PT Cursillo ngay từ lúc đầu. Đó là tìm được phương pháp khả thi nhứt
nhằm mang lại sự hoán cải nói ở đây, tức là đưa một người từ nơi họ đang sống đến một chỗ họ
có thể cư ngụ; từ tình trạng nhân bản trở thành nhân bản hơn; từ trạng thái ý thức đến ý thức
hoàn toàn về việc thừa nhận, công nhận và chấp nhận căn tính và nhân cách thực của họ là con
yêu dấu của Thiên Chúa.”
Các Khóa Học Cursillos nhằm giúp mỗi người hiểu rằng Chúa Giêsu đã mời gọi họ “trở thành”
tông đồ và thật sự “là Tin Mừng” trong nơi chốn Chúa đã đặt để họ. Mục tiêu là để hiểu biết,
yêu mến và noi gương Chúa theo cách thức đến độ thế gian phải được ngụp lặn trong Tình Yêu
của Chúa. Hãy tưởng tượng thế giới sẽ trở nên khác lạ như thế nào nếu mỗi người chúng ta sử
dụng mọi tài năng và khả năng độc đáo của mình, tìm được vị thế tích cực trong Giáo Hội, nhận
lấy Ơn Thánh Chúa, và rồi sống Phúc Âm của Chúa Giêsu mỗi ngày!
Cuộc sống cho gia đình và bạn hữu chúng ta sẽ đổi khác như thế nào nếu chúng ta yêu thương
như Chúa Giêsu yêu thương? Đời sống cho người phối ngẫu và con cái của bạn sẽ thay đổi như
thế nào nếu mỗi ngày chúng ta minh chứng được công bình, lòng thương xót, lòng từ bi, và tâm
tình hiến dâng của Chúa Giêsu? Cuộc sống cho tha nhân, những đồng nghiệp, và đồng đạo sẽ
đổi khác như thế nào nếu họ gặp một tông đồ giống như Phêrô, Phaolô hoặc Gioan? Chúng ta đã
được mời gọi “trở nên Tin Mừng”, sống sứ điệp Phúc Âm của Chúa Giêsu ngay tại nơi chúng ta
đang ở trong lúc này.
Điều này có thể dễ dàng là chỉ hưởng thụ tình bạn để được nhiều lợi nhuận xã hội và không phải
cố gắng mang Chúa Kitô vào trong mối liên hệ. N ếu không có tình bạn đích thực, đôi khi chúng
ta cảm thấy lúng túng và không thoái mái khi thảo luận về những vấn đề thuộc tâm linh với một
người bạn tốt, với con cái, mẹ, cha, hoặc một người nào khác trong gia đình. Tuy nhiên, khi
chúng ta không giúp mang bạn hữu hoặc một người thân trong gia đình đến gần với Chúa Giêsu
hơn, chúng ta bỏ lỡ một cơ hội quý giá để thực thi công việc tông đồ thực sự. N ếu chúng ta thiếu
ước muốn hoặc thiếu can đãm mang một người bạn hay một người thân trong gia đình đến gần
Chúa Kitô hơn, lại một lần nữa đã đến lúc chúng ta cần kiểm tra chính tâm hồn chúng ta và thật
lòng lượng giá mối liên kết của chính chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta không thể cho đi
những gì chính chúng ta không có. Để chia sẻ tình thương của Chúa Kitô, chúng ta phải biết và
tin vào tình yêu của Chúa Kitô. Sau đó, khi chúng ta vâng theo Thánh Ý Chúa, tình yêu của
Chúa hoạt động trong và qua chúng ta cùng đánh động mỗi người chúng ta gặp. Kết hiệp với
Thánh Ý Thiên Chúa, Thánh An-phong-xô de Liguori viết như sau: Sự trọn lành được đặt nền
tảng hoàn toàn trên Tình Yêu Thiên Chúa: “Bác ái là sự ràng buộc của sự trọn lành, và tình yêu
hoàn thiện của Thiên Chúa có nghĩa là sự kết hiệp trọn vẹn giữa ý chí chúng ta với Thánh Ý
Chúa.” Tiếp theo là ta càng kết hiệp với ý chí của ta với Thánh Ý Chúa, thì tình yêu Chúa sẽ
càng cao trọng hơn.
Trọng tâm của phương pháp Cursillo cho việc truyền giáo là tình bạn. Chúng ta chia sẻ tình yêu
Chúa Kitô bằng cách tự hiến mình cho kẻ khác trong tình bạn chân thật. N hư chúng ta đều biết,
điều này cần có thời gian, nỗ lực, và sự hy sinh, nhưng phần thưởng rất lớn lao. Trong Sách
Huấn Ca chúng ta đọc như sau: “Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp
được người bạn như thế, là gặp được kho tàng. Không gì đổi lấy được một người bạn trung

thành, và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được. Người bạn trung thành là
phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Thiên Chúa sẽ gặp được người như vậy”
(Hc 6:14-15).
Đây là loại tình bạn cho chúng ta thảo luận với kẻ khác những vấn đề quan trọng nhứt trong cuộc
sống chúng ta. Một tình bạn chân thật cho chúng ta nhiều cơ hội để chia sẻ những gì chúng ta đã
tìm được trong Chúa Kitô. Hơn nữa, có nhiều cơ hội để nâng đỡ người bạn chúng ta trong kinh
nguyện và dâng những hy sinh thay cho họ. Sau cùng, chúng ta có thể sử dụng tri thức chúng ta
để nghiên cứu hoàn cảnh, mở lòng đón nhận Ơn Thánh Chúa, và khai triển một kế hoạch hành
động để đưa người bạn của chúng ta đến gần Chúa Kitô hơn. Sau đó với lòng can đảm, niềm xác
tín và tình yêu của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta, chúng ta sử dụng ý chí chúng ta bằng
cách thật sự quyết định thi hành kế hoạch như đã phác họa.
N hư LM John Corapi đã nói với một nhóm thanh niên, để chia sẻ làm cách nào ngài đã thay đổi
lời tuyên thệ của người lính, ngài đọc lên như sau: “Tôi là một quân nhân Thánh Chiến, và tôi
tuyên hứa không bỏ lại đằng sau các đồng đội của tôi ngoài chiến trường.” N gài giải thích như
thế nào các quân nhân Mỹ của chúng ta tuyên hứa không bỏ lại đằng sau một đồng đội trên chiến
trường, cho dù còn khỏe mạnh, bị thương, hoặc thậm chí đã chết rồi.
LM Corapi chỉ cho thấy chúng ta nên thực hiện lời tuyên hứa tương tự trên chiến trường tâm
linh. N gài nhắc mọi người nhớ rằng tất cả chúng ta đều tham dự vào một trận chiến tâm linh, và
chính tội lỗi gây thương tích và tiêu diệt các đồng đội của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy một
người ích kỷ hay không tử tế, nói hành nói xấu, v.v… chúng ta không nên xét đoán họ và rồi xa
lánh họ. Thay vào đó, chúng ta nên nhìn mỗi người như một người con quý báu của Chúa và
nhìn nhận những giới hạn của họ.
Lời tuyên thệ do LM Corapi sửa đổi có thể giúp chúng ta có một suy nghĩ khác về tha nhân và
nhìn những lỗi lầm của người ta với một sự soi sáng khác. Điều này có thể cho một cơ hội kiểm
thảo tâm hồn ta. Tôi có xa lánh những kẻ không giống tôi chăng? Tôi có dành thời giờ ở với và
săn sóc người bị thương tích, hoặc tôi có đạp lên họ hay đi vòng quanh tránh họ? Tôi có cố gắng
mang họ đi theo hay bỏ họ lại đằng sau? Chúa Giêsu đã giao thiệp với những người tội lỗi như
thế nào? Tôi sẽ yêu thương như Chúa Giêsu không? Tôi sẽ săn sóc kẻ thù của tôi giống như tôi
săn sóc bạn hữu của tôi không?
Khi Chúa nói: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Luca 6:27), ngài truyền cho
chúng ta trở thành những người của tình thương và hành động. Thánh Kinh cũng ghi: N ếu kẻ thù
của bạn đói hãy cho họ ăn; nếu họ khát cho họ uống (Roma 12:20).
Thiên Chúa không bao giờ nói theo Chúa Giêsu thì dễ dàng đâu. Chúa chỉ nói đáng giá lắm,
không uổng công đâu. Tất cả chúng ta là môn đệ đương đầu với công việc khó khăn khi chúng ta
sẳn lòng vác thập giá trong một hành động của tình thương. Thánh Têrêxa đã nói: “ … Hãy quên
đi việc lành của bạn vì lợi ích của người khác cho dù bản tính tự nhiên của bạn có chống đối
nhiều đến thế nào đi nữa ….. Đừng nghĩ rằng điều đó sẽ không gây tổn thất cho bạn hoặc bạn sẽ
thấy mọi việc của bạn đều tốt đẹp. Hãy nhìn vào tình yêu dành cho nhân loại mà N gười đã trả giá
như thế nào, hầu giải thoát chúng ta khỏi sự chết: N gười đã chịu một cái chết đau đớn nhứt trên
thập giá.”
Các Khóa Học Kitô Giáo hay PT Cursillo hình dung điều này là tất cả các Cursillistas sau khi
trải qua Khóa Cursillo sẽ ước muốn đứng ở vị trí tiên phong cho Chúa Kitô và Hội Thánh Chúa.
Tiên phong là một từ ngữ của quân đội có ý muốn nói ở ngoài tiền tuyến, trước mủi gươm giáo,

ngay hàng đầu, ngoài mặt trận. Đối với chúng ta, tiền tuyến là môi trường trong đó chúng ta sống
và nhiều cuộc tiếp xúc Chúa đặt trước mặt chúng ta. Chúng ta có thể chọn lựa quyết định tham
dự cuộc chiến, đầu hàng, hoặc đơn giản không làm gì cả. Tuy nhiên, lòng ước muốn ở vị trí tiền
phong và chia sẻ tình thương của Chúa Kitô là sự đáp ứng duy nhứt hợp lý của một tông đồ đích
thực. Có đáp ứng nào khác chăng? Ví dụ, Xin Chúa đặt con ở hậu phương. Xin để con ở chỗ nào
không ai cần đến con hay không ai đế ý. Xin để con ở chỗ nào mà con không phải quyết định lập
trường, hoặc yêu thương theo cách Chúa yêu.
Ở vị trí tiền phong không nhất thiết phải đi một chỗ thật xa. Trận chiến ở ngay trong gia đình, ở
hàng xóm láng giềng, tại nơi làm việc của bạn, v.v… N ều bạn ở chỗ tiền phong, có nghĩa là
chúng ta đã chọn theo Chúa Kitô và quyết định yêu người bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Mỗi một
người chúng ta chọn để yêu thương là một chiến thắng cho Chúa Kitô.
Thiên Chúa Cha đã mặc khải điều sau đây cho Thánh Ca-tê-ri-na: “ … Cha muốn làm cho các
con nương tựa lẫn nhau hầu mỗi người trong chúng con trở nên người thừa hành cho Cha, ban
phát ơn sủng và quà tặng mà các con đã nhận lãnh từ Cha … Cha làm cho các con trở thành kẻ
thừa hành, đặt chúng con vào những vị thế và phẩm trật khác nhau để thực thi nhân đức bác ái
… Cha chỉ muốn tình thương mà thôi… Nếu các con được gắn bó bằng tình thương, các con sẽ
làm được mọi sự có thể để phục vụ bất kỳ nơi nào các con ở.” Và sau đó Chúa nói với Thánh
N ữ: “Đây là lý do tại sao Cha đặt con giữa các người láng giềng hàng xóm của con; để con có
thể làm cho họ những gì con không thể làm cho Cha, nghĩa là, yêu thương họ mà không quan
tâm được trả ơn và cũng không tìm một lợi lộc nào cả cho chính mình. Và bầt cứ điều gì con làm
cho họ con sẽ xem đó là làm cho Cha.”
N ếu chúng ta muốn ở vị trí tiền phong, chúng ta cần chuNn bị cho mình đàng hoàng. Điều này
đòi hỏi cam kết dấn thân sống một đời sống Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. Để có thể can
đảm sống cho Chúa Kitô, chúng ta phải hiểu biết Chúa, yêu mến Chúa, và rồi quyết tâm phụng
sự Chúa. Khi con tim và lý trí của một người được chuNn bị đàng hoàng và khi hiểu biết và cảm
nghiệm được tình thương sâu đậm của Chúa Giêsu, thì việc còn lại sẽ xảy ra là gặp gỡ tha nhân.
Chính trong những lần gặp gỡ này chúng ta sẽ phải chọn lựa hoặc là thực thi ý chí của chúng ta
hay không, ra trận cho Chúa Kitô, và chọn yêu mến tha nhân như Chúa Giêsu. Đây là cách thức
nhiều người trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh.
Không phải tất cả mọi người mà chúng ta tiếp xúc sẽ quyết chọn theo Chúa Giêsu. Tuy nhiên,
tình thương của Chúa Giêsu là một hấp lực, mãnh liệt và thỏa mãn nhứt trên vũ trụ này. N ếu
chúng ta sống Phúc Âm trong gia đình, người phối ngẫu và các con cái chúng ta sẽ được tình yêu
Chúa Kitô cải đổi. N ếu chúng ta chọn trở nên chất men tại sở làm, trong các xóm láng giềng, và
trong các giáo xứ của chúng ta, những nơi này sẽ biến thành những chốn dễ thương hơn. Dần dần
tất cả xã hội có thể dành lại được cho Chúa Kitô. Tuy nhiên, tất cả đều bắt đầu với việc gặp gỡ
riêng tư giữa chúng ta với Chúa Kitô, và tiếp theo đó là một loạt những quyết định riêng là có
nhận biết Chúa sâu sắc hơn và theo Chúa hay không. Khi chúng ta quy phục Chúa, trái tim chúng
ta tràn ngập tình yêu và ơn sủng Chúa. Với Chúa Kitô, mọi sự đều có thể xảy ra. Khi chúng ta
cho Chúa đến ngự trong tâm hồn chúng ta và sử dụng tài năng chúng ta, chúng ta sẽ đạt tới tiềm
năng của chúng ta đầy đủ nhứt và sống đời sống chúng ta như ý Chúa đã định khi N gười ban
tặng món quà sự sống.
Mỗi ngày đều có cơ hội nhận biết Chúa Giêsu Kitô càng lúc càng khá hơn và càng gia tăng trong
tình yêu của Chúa. Đây là điều chúng ta muốn nói đến là một sự hoán cải liên tục, có ý thức và
được chia sẻ, và chỉ có chúng ta mới có thể quyết chọn hay không để theo đuổi một cuộc sống
Sùng Đạo, Học Đạo, và Hành Đạo luôn thăng tiến. Yêu thương như Chúa Giêsu không dễ dàng

đâu. Đây là lý do tại sao chúng ta nên đồng hành chung với nhau, khuyến khích và nâng đỡ nhau.
Đây là lý do tại sao chúng ta nên chia sẻ mối liên kết của chúng ta với Chúa Kitô, với bạn hữu
trong Hội N hóm N hỏ, trong Ultreya, và trong mọi sinh hoạt của Phong Trào. Chúng ta cần sự
khuyến khích và nâng đỡ này để kiên trì làm môn đệ Chúa Giêsu trong một thế giới cam go với
nhiều thử thách.
Để kết luận, sau đây là một lời nguyện trong Thư của Thánh Phaolô gởi cho Tín Hữu Êphêxô,
cho bạn, gia đình bạn và thân hữu của bạn:
“Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Chúa Kitô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ
sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi
kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Chúa Kitô, là tình thương vượt quá sự
hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa” (Êp. 3:17-19).
De Colores!

