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TRUYỀN GIÁO TRONG KHUÔN KHỔ KHÔNG GIAN DI ĐỘNG CỦA BẠN  
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“Hãy truyền giáo các môi trường của  Kitô Giáo trong Thiên Niên Kỷ Thứ Ba: đây là một 
thách thức đối với Phong Trào Cursillo”  (Chân Phước Gioan Phaolô II trong Hội Ultreya 
Hoàn Vũ kỳ III, Roma, ngày 29 tháng 7 năm 2000). 
 
Khóa Cursillo phát sinh từ sứ vụ Tông Đồ Giáo Dân, một cách đặc biệt mang Tin Mừng 
đến các môi trường mà trong đó mỗi người đang sống.  Khóa Cursillo được sinh ra, 
không phải là một giải đáp của Giáo Hội dành cho thế giới, nhưng đây là phương cách 
để truyền đạt cho con người sứ điệp này là Thiên Chúa yêu thương họ. Khóa Cursillo 
đã được thiết lập, cấu trúc và cầu nguyện không phải để phúc-âm-hóa thế giới, nhưng 
để phúc âm-hóa con người.   
  
Khóa Cursillo đến để đánh thức lòng đói khát Thiên Chúa trong thế giới ngay nay và với 
bối cảnh trong đó Kitô Giáo tăng trưởng và phát triển một cách bình thường.  Trong 
Khóa Cursillo hướng đi của người giáo dân được tuyển chọn một cách đặc biệt bởi vì 
sách lược tập trung vào cá nhân con người và môi trường, chứ không phải các cơ cấu. 
 
Trong ngày Chúa nhật của Khóa Cursillo Cuối Tuần, chúng ta được giới thiệu bài chia 
sẻ (Rollo) được dùng đặt nền tảng cho tất cả các Rollos khác trong Khóa Cursillo, đó là 
Rollo ‘Nghiên Cứu Môi Trường’.  Trong giai đoạn này của Khóa Cursillo, chúng ta chú ý 
đến các lãnh vực khác nhau mà sự hoạt động của con người cần phát triển, hầu con 
người có thể trở nên men cho một thế giới tốt hơn.  Những hành động của một Kitô 
hữu luôn luôn được thực hiện trong mọi hoàn cảnh, thời gian và không gian mà con 
người đã chiếm hữu, có nghĩa là, tại nơi chốn mà chính con người hiện diện trong 
không gian và thời gian nhất định. Khóa Cursillo, vào lúc này, thông thường đã có thể 
truyền cho các tân Cursillistas một bầu khí tràn đầy ơn sủng và lòng ngưỡng mộ dành 
cho nhau, và tình trạng này sẽ tiếp tục phát triển. Người Cursillista đã quan tâm làm thế 
nào truyền đạt cho những người khác trong môi trường của mình những gì họ đã khám 
phá, thu thập, và trải qua kinh nghiệm sống. 
 
Mỗi người phải trải qua một sự thay đổi liên tục và tiến bộ của các tiêu chuẩn và thái 
độ, trong tư cách con người và tư cách Kitô hữu.  Tuy nhiên, sự thay đổi này (hoán cải) 
không thể chỉ giới hạn cho chính bản thân mình, cho riêng một mình, hoặc trong nội 
tâm mình mà thôi.  Thế giới, tức là cuộc sống của toàn thể xã hội chúng ta phải trải qua 
một sự hoán cải như vậy. Giải pháp cơ bản và duy nhất cho các vấn đề của thế giới lúc 
nào cũng vậy, vẫn là Chúa Giêsu Kitô và ân sủng của Chúa.  Sứ vụ của giáo dân là 
biến đổi xã hội trong Chúa Giêsu Kitô.  Khóa Cursillo cho ta một sách lược và phương 
pháp để thực hiện sứ vụ này.  
    
Kitô giáo là cộng đồng – “Những ai chân thành chấp nhận Tin Mừng, qua sức mạnh của 
sự chấp nhận này và của đức tin được chia sẻ, thì kết hiệp với nhau nhân danh Chúa 
Giêsu để cùng nhau tìm kiếm, xây dựng và sống Vương Quốc của Chúa.  Những người 
này tạo thành một cộng đồng rồi đến lượt thì thực hiện việc truyền giáo.”  (Evangelii 
Nuntiandi #13, ĐGH Phaolô VI) 
 



Người ta sống cuộc đời của họ như một phần không thể thiếu của các nhóm.  Trong 
mỗi nhóm này những ý tưởng và thái độ nào đó được chấp nhận, các loại thái độ hay 
hành vi nào đó được khuyến khích và những nhân cách nào đó nổi bật hay chiếm ưu 
thế.  Lý tưởng của nhóm có thể là sự kết hợp của những lý tưởng cá nhân chịu ảnh 
hưởng bởi những hoàn cảnh.  Một tinh thần nào đó được nẩy sinh.  Vì thế, môi trường 
là tổng kết của những ý tưởng, của những con người và của những hoàn cảnh hiện 
hữu khi người ta quy tụ lại với nhau, đó là tinh thần của hoàn cảnh. 
       
Môi trường có một tác động quan trọng trên con người.  Người ta có xu hướng thích 
ứng với tinh thần được nẩy sinh ra.  Những con người với lý tưởng và nghị lực có khả 
năng cấu tạo, thay đổi, và ảnh hưởng môi trường.  Mục đích là làm thế nào ảnh hưởng 
môi trường chứ không để môi trường ảnh hưởng chúng ta.  
    
Trong bài “Nghiên Cứu Môi Trường”,  Khóa Cursillo chỉ cho thấy cách thức để biến đổi 
môi trường trở nên tốt hơn.  Thế nhưng, trước khi đi xa hơn, chúng ta phải minh định rõ 
ràng rằng khi Cursillo nói về môi trường, tức là đề cập đến con người và những hoàn 
cảnh của con người ngay trong phạm vi ảnh hưởng hoàn cảnh vào đúng thời điểm 
chính xác này.  Nếu bạn hồi tưởng lại, trong Rollo Lý Tưởng chúng ta được cho biết 
như sau: chúng ta có thể phong phú hơn và khá hơn và trong Rollo “Giáo Dân Trong 
Giáo Hội”, chúng ta đã được cho biết như sau: chúng ta có thể làm như vậy từ nơi 
chúng ta ở.  Vì thế, điều chúng ta đã học được là chúng ta không cần phải đi đâu cả để 
có thể trở nên những Kitô hữu đích thực và chúng ta có thể ảnh hưởng (phúc-âm-hóa) 
con người mà Thiên Chúa đặt để trên bước đường chúng ta đi, tại nơi chốn chúng ta 
hiện diện lúc ấy, có nghĩa là, bên trong khuôn khổ không gian di động của chúng ta.  
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy chính mình di động từ môi trường này đến 
môi trường kia.  
    
Là thành phần lãnh đạo chúng ta được gọi để nghiên cứu môi trường (con người) trước 
khi chúng ta có thể cải đổi nó.  Chúng ta phải xác định lý tưởng, bản chất và hoàn cảnh 
của môi trường.  Trong mỗi môi trường một vài người tạo nhiều ảnh hưởng hơn những 
người còn lại.  Để tìm thấy những người này, chúng ta phải làm quen với cá tính. nhân 
cách của họ.   

•  Những kẻ a-dua (chiều theo người khác) – thường cảm thấy thỏa mãn khi bắt 
chước hành động của kẻ khác, họ thiếu quyết tâm. Gắn bó với họ bằng sự tôn 
trọng hay phục tùng trước khi đề nghị với họ điều gì.  
 
• Những kẻ bốc đồng (bị thúc giục) – hay lưỡng lự vì dựa theo nhịp điệu của 
những cảm xúc của họ, niềm tin của họ không kiên định. Những kẻ vào thời 
điểm phải chọn lựa giữa chân lý và sự giả dối thì không có khả năng chống đỡ ý 
tưởng của họ. 
  
• Những thành phần lãnh đạo (là những kẻ hăng say) – sử dụng khả năng của 
họ để đạt được những gì họ tin là đáng giá hay đáng làm.  Bởi vì chân lý được 
tìm kiếm, được tìm thấy, được sống và được chia sẻ hết cả tâm hồn, cho nên tốt 
nhất là cần có những người hăng say để hiện thân chân lý ấy trên đời này một 
cách rõ ràng, sống động, có tính cách thuyết phục, và thật trung thực.     



 
Khóa Cursillo tìm kiếm những nhà lãnh đạo, là thành phần lãnh đạo tự nhiên, là những 
người thiện chí, có tài, và có khả năng sử dụng ảnh hưởng của mình để xây dựng Kitô 
Giáo trong các môi trường của họ. 
 
Trước khi bước sang Chúa nhật của Khóa Cursillo Cuối Tuần, đầu óc của các 
Cursillistas đã chứa đầy các ý tưởng và con tim của họ đầy sự háo hức; họ cảm nhận 
lời mời gọi đáp lại Chúa Kitô và với tay đến các môi trường xung quanh.  Rollo “Nghiên 
Cứu Môi Trường” mời gọi và khuyến khích họ biến đổi các môi trường, nhấn mạnh rằng 
họ không nên chê ghét và chạy trốn thế gian, nhưng được mời gọi mang ảnh hưởng 
Chúa Kitô đến cho thế giới đó. 
     
Bài “Nghiên Cứu Môi Trường” đề nghị một phương pháp thực tiển để lôi cuốn môi 
trường (tức con người) về với mình và mang họ đến với Chúa Kitô.  Có ba lĩnh vực mà 
chúng ta được yêu cầu xem xét để có thể trở thành các nhà truyền giáo hiệu nghiệm.  
Phương pháp này đòi hỏi lòng can đảm và nỗ lực trong tiến trình hoán cải.  
  

 Thứ nhứt: chính bản thân chúng ta – củng cố và thuyết phục chính bản thân 
rằng Chúa Kitô là giải đáp.    

 Thứ nhì: tha nhân – những người quen biết, cộng tác viên, bạn bè xã giao và 
quá trình quen biết họ, đặt để họ, khai sáng họ, và đồng hành với họ.   

 Thứ ba; môi trường - những người xung quanh chúng ta trong khuôn khổ 
không gian di động của chúng ta. 

Bước thứ nhứt – Chính Bản Thân Chúng Ta – sự hiệu quả trong việc dậy men môi 
trường tùy thuộc vào mối quan hệ của mỗi người đối với chính mình sâu đậm như thế 
nào. Trước hết là ý chí chúng ta, chúng ta phải muốn đặt ý chí của chúng ta ở mức độ 
cao nhất để có thể chuyển đổi từ câu nói “Tôi có thể” thành “Tôi sẽ”.  Thứ hai là cầu 
nguyện; cầu nguyện phải là cốt lõi của tất cả mọi công việc tông đồ của chúng ta.  Sức 
mạnh của chúng ta xuất phát từ việc cầu nguyện.  Thứ ba là tâm trí của chúng ta, điều 
cần thiết là phải sử dụng trí thông minh Chúa ban cho chúng ta trong mọi nỗ lực truyền 
giáo của chúng ta, cũng giống như khi chúng ta làm mọi việc khác.  Và thứ tư là con 
tim chúng ta, con tim phải rộng mở cho tất cả mọi sự, mọi người để dành lấy tất cả về 
cho Chúa Kitô.  
    
Bước thứ hai – Tha Nhân - các mối quan hệ với những người cùng đồng hành  với 
chúng ta trong cuộc sống: gia đình, hàng xóm láng giềng và bạn bè.  Trong bước này, 
chúng ta chủ yếu sử dụng đảo ngược trình tự như được áp dụng trên đây cho bản 
thân.  Trước tiên, chúng ta phải thu phục lòng người, thứ hai mở tâm trí của họ, thứ ba 
ý chí của họ và cuối cùng, giới thiệu họ cầu nguyện.  Nếu chúng ta không đạt được và 
không thu phục được con tim trước tiên, thì sẽ không có gì nhiều xảy ra. Từ con tim, 
hãy mở tâm trí của họ.  Việc này không khó khăn như ta nghĩ bởi vì là Kitô hữu, chúng 
ta có hạt giống của ân sủng được gieo trồng trong chúng ta trong Bí Tích Rửa Tội của 



chúng ta.  Chúng ta phải thu phục ý chí của con người để mang theo bạn hữu với 
chúng ta. Và cuối cùng, Ơn Sủng từ Chúa Cha sẽ dẫn con người đến việc cầu nguyện.    
 
Bước thứ ba- Môi Trường - các mối quan hệ với những người xung quanh chúng ta với 
những tình huống của họ trong một thời gian và không gian nào đó. Bước này là một 
hệ quả tự nhiên khi bắt đầu quá trình quan hệ với chính chúng ta trước tiên và kế tiếp 
là với tha nhân.  Việc hoán cải đời sống chúng ta một cách có ý thức và tiến bộ là yếu 
tố mang lại hiệu quả trong môi trường.  Hậu quả của việc phản ứng của các Cursillistas 
đối với Chúa Kitô sẽ dẫn đến việc chìa tay ra một cách tự nhiên cứu vớt con người 
nhằm giới thiệu họ đến với Chúa Kitô qua tình bạn và chứng từ cá nhân trong việc sống 
những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. 
 
Phần còn lại của bài viết này được trích từ tập sách “Nghiên Cứu Đặc Sủng” do OMCC 
xuất bản: đấu bột, vị trí, môi trường là lĩnh vực hoạt động của mục đích Phong Trào 
Cursillo.  Để làm dậy men các môi trường, những chỗ thâm sâu của cuộc sống hàng 
ngày phải được tiếp cận, đó chính là cửa hàng, văn phòng, quán nhậu, sân chơi thể 
thao, bãi biển, trường học, đại học, xe taxi, xe lửa và tất cả các vị trí mà mỗi người 
chiếm ngụ trong cuộc sống hàng ngày của họ.  Những người nam cũng như nữ, là 
những kẻ sau khi tham dự một Khóa Cursillo đã được thức tỉnh cảm thấy đói khát về 
Thiên Chúa, nên tiếp tục ở lại các vị trí của họ.  Không nên di dời họ ra khỏi những thực 
tại mà họ đang sinh hoạt bấy lâu nay và đẩy họ vào làm việc trong một thực tại khác 
nhau. cho dù thực tại mới này có tốt đẹp đến thế nào đi chăng nữa.     
 
Những người nam và nữ ấy đã hiểu sự đơn giản của sứ điệp Cursillo, nên ở lại trong 
thực tại của họ, trong cùng môi trường, làm dậy men Kitô Giáo bằng tình bạn.  Với 
những người trong môi trường đó họ vui sống và giao tiếp, như trong gia đình, nơi làm  
việc và giải trí.  Những nơi các linh mục không đến được bởi vì công việc của các ngài 
bị giới hạn. 
 
Mục đích của Phong Trào Cursillo trong Kitô Giáo không chủ trương thiết lập các cấu 
trúc trong Hội Thánh (xem Cấu Trúc Các Tư Tưởng), nhưng để tạo nên một thế giới 
bạn hữu bằng cách xây dựng Kitô Giáo, trong các môi trường tự nhiên.  Chân Phước 
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bày tỏ một cách cụ thể mục đích của Cursillo như sau: 
Phong Trào của các bạn kêu gọi các bạn trở nên men trong bột của thế giới … hành 
động trong thế giới.'    
 
Mục đích gần của Cursillo là cung cấp kiến thức, niềm tin sống động và kinh nghiệm 
sống được chia sẻ về những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, phổ biến 
những điều này trong môi trường, là đấu bột của thế giới, nơi người ta sống cuộc sống 
bình thường. Chúng ta nên chìa tay ra cho mọi người, làm chứng cho tình bạn hầu họ 
có thể gặp gỡ Chúa Kitô mà không có ý định di chuyển họ ra khỏi vị trí của họ để đưa 
họ đến nơi khác. Đây là cách duy nhất mà những người sống xa Chúa có thể chấp 
nhận chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục tạo tình bạn giữa mọi người mà chúng ta gặp 
trong khuôn khổ không gian di động Chúa đã đặt để mỗi người chúng ta, hầu cho mọi 
người, đặc biệt những kẻ xa Chúa, có thể biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  
 


