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Phương pháp này được biết đến như PT Cursillo hay Khóa Học Hỏi Kitô-Giáo giúp con người
hoán cải trong ba giai đoạn rõ rệt mà chúng ta gọi là Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu
Cursillo. Trong giai đoạn Tiền Cursillo chúng ta cố gắng nhận diện, kết bạn, rồi giúp bạn là kẻ
đang đi tìm kiếm một cái gì mà họ nhận diện là hạnh phước của họ hoặc là thành quả của họ, hay
là lý tưởng của họ, và điều mà chúng ta biết thật sự đó là con người nào đó – tức là Chúa Kitô!
Khi làm điều này chúng ta mở rộng và gia tăng tốc độ tìm kiếm của họ và hướng họ tiến đến ba
cuộc gặp gỡ thiết yếu.
Khóa Học Hỏi Kitô-Giáo được định nghĩa như một phong trào và nhờ có một phương pháp độc
đáo là tình bạn mà Phong Trào này tìm kiếm từ bên trong Giáo Hội tính cách nguyên thủy và
sáng tạo của mỗi người mà các thực tại của đời sống Kitô-hữu có thể được sống trong sự độc đáo
của phương pháp này. Từ ngữ “method” (tiếng Anh), tức phương pháp, có nguồn gốc từ hai từ
ngữ Hy-Lạp: meta (vượt qua) và odos (con đường), và theo nghĩa đen là vượt qua con đường.
Trong ý nghĩa nguyên thủy của nó, từ ngữ này ám chỉ con đường dẫn tới một nơi chốn. Vì thế,
phương pháp, nếu ta hiểu và sống phương pháp này thì đó là con đường người ta theo để vượt
qua nơi đang ở hầu tiến đến nơi chốn Thiên Chúa muốn họ phải tới.
Phương pháp của PT Cursillo, là con đường PT theo đuổi để đạt được mục đích, đó chính là tình
bạn giữa con người với nhau. Phương pháp này gồm có việc kết bạn, làm bạn, và là bạn hữu của
Chúa Kitô. PT Cursillo tìm một phương pháp hữu hiệu để tiếp cận con người, nhất là những
người nam và nữ là những kẻ cho rằng họ không tin Chúa Giêsu Kitô hoặc họ không biết họ có
đức tin chăng. Đây là một phương pháp hữu hiệu giúp ta đi vào nơi chốn mà những người nam
nữ này đang sống và làm thế nào tại “nơi chốn của họ” Tin Mừng ‘Thiên Chúa yêu thương họ’
có thể “lọt” tai họ.
Tiền Cursillo tương ứng với bầu khí của môi trường chúng ta hay của những kẻ khác. Tiền
Cursillo gắn liền với tiến trình tuyển chọn và chuNn bị các khóa sinh với ý hướng ngay lành là
công lao khó nhọc sẽ sản sinh nhiều hoa trái. Kết quả khả quan và sung mãn, trước tiên, tùy
thuộc vào chương trình của Thiên Chúa và quyền tự do của con người. Nhưng công việc người
gieo giống cực kỳ quan trọng. Người gieo giống phải chuNn bị đất đai và chăm lo hạt giống. Hạt
giống sẽ trổ sinh hoa quả nếu hạt giống rơi vào đất phì nhiêu.
Khi nói về Tiền Cursillo, chúng ta thường nghĩ đến những người có thể, nên, hoặc không nên trải
qua kinh nghiệm của một Khóa Cursillo. Nhưng điều suy niệm đầu tiên trong Tiền Cursillo
hướng đến những người mời gọi kẻ khác sống kinh nghiệm của Khóa Cursillo và nhóm lãnh đạo
sẽ phục vụ trong Khóa Cursillo. Gương chứng nhân của những người đi mời gọi và công việc
của thành phần lãnh đạo cũng giống như người gieo giống. Gương chứng nhân của các người
bảo trợ và việc chuNn bị của thành phần lãnh đạo đứng ra tổ chức Khóa Cursillo thì quan trọng
vô biên trong giai đoạn Tiền Cursillo.
Tông Đồ Phi-li-phê, đã được Chúa Giêsu mời kết bạn và trở nên tông đồ (Gioan 1:43) và ý thức
về sự mong đợi của bạn mình là Na-tha-na-en về Đấng Thiên Sai, đã hồ hởi tuyên bố, “Chúng tôi
đã gặp Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới … (Gioan 1:45). Đáp lại phản ứng của
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Na-tha-na-en, Phi-li-phê không nản chí mà trái lại mời bạn mình “Cứ đến mà xem!” (Gioan
1:46). Lời mời gọi kết bạn và trở nên tông đồ của Chúa Giêsu đang tiến triển. Chúa Giêsu yêu
mến họ vô điều kiện, nhưng kêu gọi họ qua tình bạn để tiến triển thêm! Việc Chúa Giêsu hiệp
thông với Chúa Cha có kết quả như khi Chúa “nghiên cứu môi trường của mình”, “không gian di
động vuông vức” của mình trong khi tuyển chọn, kêu gọi, và chuNn bị các “ứng viên” của mình.
Sau đó Chúa Giêsu thêm sức cho họ để họ cũng làm giống như thế.
Trong Khóa Cursillo, chúng ta hiểu điều vô cùng cần thiết là chuNn bị cho ứng viên tham dự
Khóa, là bạn mình, có một cái nhìn đúng đắn về giai đọan Hậu Cursillo. Không có gì khả quan
hơn để chuNn bị và hầp dẫn các ứng viên cho bằng cá nhân mình làm chứng nhân trung thực về
Ngày Thứ Tư của chúng ta. Một trong những phương tiện hữu hiệu nhứt được Giáo Hội và PT
Cursillo sử dụng để chia sẻ Tin Mừng là “Thiên Chúa yêu thương chúng ta” nhờ việc Tiếp Xúc
Cá Nhân và làm Chứng Nhân Chân Thực.
ĐGH Phaolô VI, trong Tông Huấn “Truyền Giáo Trong Thế Giới Ngày Nay” nói về việc Tiếp
Xúc Cá Nhân không thể thiếu được, # 46. Phương pháp tiếp xúc từng người một để truyền đạt
Tin Mừng vẫn còn có giá trị và quan trọng. Ngài cũng nói về việc làm Chứng Nhân Trung Thực
trong Đời Sống, # 76 – Thế giới khao khát sự Trung Thực. Mọi giáo dân ý thức được vai trò
truyền giáo của mình trong nỗ lực phục vụ Giáo Hội, hoặc ở giữa xã hội và thế giới, đều được
nhắc nhở rằng lòng hăng say truyền giáo xuất phát từ cuộc sống thánh thiện chân thực.
PT Cursillo là một hình thức rõ rệt và cụ thể của sứ mệnh tiên tri của Giáo Hội, song song với
Kerygma, tức là hân hoan loan truyền Tin Mừng. Trong mỗi giai đoạn của nó, và trong PT
Cursillo nói chung, “kerygma” là chìa khóa cho mọi sự: thông điệp, phương pháp, phong cách,
làm chứng nhân, và cam kết. Một lời thông báo phải được công bố bởi các chứng nhân – việc
công bố được thực hiện với niềm xác tín phải được biểu lộ trong đời sống thực sự của mình.
Việc công bố được thực hiện bằng “chứng từ của đời sống”, đó là “sự tỏa sáng của đức tin, đức
cậy và đức mến” (Ánh Sáng Muôn Dân, 31). Mỗi lời hân hoan loan truyền đều có khuynh hướng
trực tiếp và mau mắn kích động lòng ước muốn có một sự thay đổi tràn ngập mọi sự, như các
nguyện tắc, thái độ, toàn bộ cuộc sống của con người.
Nhằm cải thiện sự hữu hiệu của giai đọan Tiền Cursillo, mà từ đó sẽ cải thiện giai đọan Hậu
Cursillo nữa, những người bảo trợ phải hiểu rõ vai trò rất quan trọng của họ. Trường Lãnh Đạo
và Văn Phòng Điều Hành phải chịu khó tiếp xúc cá nhân với các người bảo trợ qua những buổi
hội thảo trong giáo phận. Một khóa hội thảo dành cho người bảo trợ để các PT giáo phận sử
dụng. Xin liên lạc với Điều Hợp Viên Miền liên hệ.
Điều quan trọng người bảo trợ cũng vừa là bạn hữu, phải:bảo đảm ứng viên được tuyển chọn và
chuNn bị qua “tình bạn” nhờ tiếp xúc cá nhân. Nếu tình bạn chân thật được hình thành trong gđ
Tiền Cursillo, thì sẽ loan tỏa vào gđ Hậu Cursillo nữa và do đó người bảo trợ sẽ muốn sánh bước
với bạn mình trong Ngày Thứ Tư. Người bảo trợ phải xem ứng viên như một con người, là hình
ảnh giống Thiên Chúa, chứ không phải là một con số cho Khóa Cuối Tuần. Tiến trình “kết bạn,
làm bạn và đưa bạn mình đến với Chúa Kitô” cũng quan trọng khi tìm hiểu cả con người lẫn
hoàn cảnh của người đó. Câu nói này thường bị hiểu lầm là kết bạn, làm bạn và đưa bạn đi dự
Khóa Cursillo. Là Cursillistas, chúng ta hiểu rằng chúng ta không phải đi đâu xa xôi để truyền
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giáo; ta có thể truyền giáo tại nơi đang ở -- trong môi trường Chúa đã đặt để ta; trong không gian
di động vuông vức của ta (môi trường).
Tất cả ba giai đoạn của PT Cursillo đã triển khai nhằm phát huy và làm cho tình bạn dễ dàng
triển nở nhờ ba cuộc gặp gỡ. Một giai đoạn Tiền Cursillo thành công hàm ý một Hậu Cursillo
lành mạnh. Việc đồng hành trong tình bạn không chấm dứt với Khóa Ba Ngày. Nếu chấm dứt
như vậy thì chứng tỏ tình bạn nông cạn. Sử dụng tình bạn nhằm gia tăng “con số ứng viên” do
mình bảo trợ chắc chắn làm hỏng và giảm giá trị tình bạn. Tình bạn là một cuộc hành trình phải
tiến triển một cách tự nhiên. Không có thời khóa biểu cho tình bạn – có thể mất nhiều năm đề
“sinh hoa kết quả”.
Điều quan trọng là phải nhớ rằng Palanca cực kỳ thiết yếu cho Tiền Cursillo (và Hậu Cursillo)
nữa cũng như cho Khóa Cursillo Ba Ngày. Chúng ta được mời gọi ăn chay, hy sinh, và cầu
nguyện cho ứng viên và cho thiện chí của chúng ta cùng sánh vai với người đó bằng tình bạn
Kitô hữu chân thật.
Giai đoạn Tiền Cursillo không nên được xem đó là việc loan truyền Tin Mừng như một lý
thuyết. Mục đích của Tiền Cursillo không phải chỉ để “đưa” người nào đó đi tham dự Khóa
Cursillo, nhưng để đưa người ta đến Khóa Cursillo hầu người ấy có thể “hiểu biết” Chúa Giêsu
Kitô.
Là con người có nghĩa là ước ao trở nên chính mình và trở nên chính mình là biết rằng đời sống
có tính cách cứu cánh, có một ý nghĩa, có một lý do để trở thành và chỉ mình Chúa Kitô, là
Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, mới là giải đáp trọn vẹn cho chân lý này. Nhân loại tiến triển
bất kỳ nơi nào, nhưng nếu không tiến triển theo hướng đi như Chúa Kitô, là ĐƯỜNG, là ánh
sáng của CHÂN LÝ và là động lực CUỘC ĐỜI của Chúa, thì nhân loại sẽ không phát triển tự
nhiên. Để tiến bộ, điều cần thiết là người ta biết hỏi “tại sao”, có lý do, có thể tin được, có thể
được, có thật, phàm tục, có tình huynh đệ, hấp dẫn, lôi cuốn, có khả năng soi sáng … có thể lý
giải sự hiện hữu, sự sống … không phải cho một cái gì nhưng mà cho NGƯỜI NÀO ĐÓ, bởi vì
bất kỳ việc gì chúng ta làm, Chúa trước hết đã yêu thương chúng ta rồi.
Kết luận, điều quan trọng hơn hết là phải hiểu rõ là tình bạn của chúng ta với Chúa Giêsu phải
được thể hiện trong tình bạn của chúng ta với kẻ khác. Chính tình bạn này mới có sức mạnh sáng
tạo cần thiết để cải đổi thế giới trong khi những Kitô hữu, nam cũng như nữ, hành xử giống như
men muối trong các môi trường của mình. Điều này chắc chắn có thể thực hiện được nếu chúng
ta quyết định khởi đầu với chính mình trước đã.
De Colores!
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