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Như nhiều người trong chúng ta rất xúc động và tâm hồn hưng phấn sau khi hân hoan tham dự
Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Thường Niên kỳ 19 tại San Bernardino, và Hội Ultreya Hoàn Vũ
tại Anaheim Convention Center, TB California, Hoa Kỳ, chúng ta cảm thấy đã được giải thoát
khỏi tình trạng “trẻ con vui hưởng thái bình” trong PT Cursillo® của chúng ta để trở nên trưởng
thành phấn chấn với lòng hăng hái nhiệt thành và tâm tình biết ơn Chúa Thánh Linh về món quà
tuyệt vời cho Giáo Hội, đó là Phong Trào Cursillo® của chúng ta qua đặc sủng Chúa ban cho ông
Eduardo Bonnín để hình thành Phong Trào.
Cho dù có cảm giác hứng thú và lạc quan về PT Cursillo® của chúng ta, thỉnh thoảng chúng ta
cũng nên dừng chân để có dịp nhìn lại chuyến hành hương Ngày Thứ Tư của chúng ta và lượng
giá những bước đi mà chúng ta đã dấn thân nhằm thi hành sứ mệnh của Phong Trào chúng ta và
cũng là của Giáo Hội. Lúc nào cũng có những điều cần được khích lệ cũng như có chỗ cần cải
tiến. Con số tham dự không nhiều của các thành phần lãnh đạo đang điều hành PT Cursillo® cấp
giáo phận và cấp miền trong các Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Thường Niên cho thấy sự quyết
tâm dấn thân của thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo® chúng ta còn yếu kém. Chúng ta phải
thành thật thú nhận rằng hiện đang có tình trạng thiếu thốn thành phần lãnh đạo quyết tâm dấn
thân thực sự và hiểu biết sâu sắc về Phong Trào để hăng hái tham gia Trường Lãnh Đạo, phục vụ
trong các Văn Phòng Điều Hành PT Cursillo® cấp giáo phận cũng như các Nhóm Phục Vụ Miền.
Do đó, một vài người lãnh đạo hầu như không thể tìm được người thay thế mình. Chúng ta
không cảm thấy bi quan về hoàn cảnh này, nhưng trái lại chúng ta chấp nhận trực diện thử thách
này với lòng tự tin và ra tay làm việc, vừa cầu nguyện, để thay đổi tình trạng này!
Quyển Sách “Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi” (Whom Shall I Send?) của Linh Mục Frank S.
Salmani là một tài liệu về lãnh đạo trong PT Cursillo® được xem là thực tiển và thẳng thắn nhứt.
Sách này từng được xem như quyển “thánh kinh” của thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo®, đã
được chuyển ngữ sang tiếng Tây Ban Nha và Việt Nam. Thành phần lãnh đạo hiện nay hoặc
trong tương lai chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích nếu đọc và học hỏi hết sức cNn thận và
chu đáo quyển sách này trước khi quyết định dấn thân hay không dấn thân phục vụ Phong Trào
trong bất cứ lãnh vực nào và thứ bậc nào. Tài liệu học tập này không thể thiếu được trong tiến
trình đào luyện thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo® và nó cần được nồng nhiệt giới thiệu để
học hỏi trong Trường Lãnh Đạo của Phong Trào chúng ta. Sách này có 19 chương với những
chủ đề rõ rệt được xác minh bằng những câu trích dẫn Thánh Kinh để tham chiếu. Cuối mỗi
chương đều có những câu Tóm Lược về chương ấy và những câu hỏi để Suy N iệm và Thảo
Luận. Xin vui lòng hỏi ngay về quyển sách này của LM Frank S. Salmani tại Trung Tâm
Cursillo® Toàn Quốc, ĐT. # 214-339-6321 hoặc Trang N hà www.Cursillovietinusa.com.
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Lãnh Đạo Trong Phong Trào Cursillo® và Trách Nhiệm
Nhận Thức Rõ Rệt Tiếng Chúa Gọi
Trong bài suy niệm “Việc Chọn Lựa N hóm Mười Hai”, Sách Xem Lễ ‘Magnificat’ ngày 8-72009, Cha André Louf, O.C.S.O., đã viết như sau, “Chúa Giêsu đã mời gọi đến với N gười những
kẻ mà chính N gười muốn. N hư vậy việc chọn lựa không do phía những kẻ được gọi, mà ngay từ
đầu chính Chúa Giêsu là người chủ động. Chính Chúa là người muốn họ hoặc không muốn họ,
một thái độ rõ ràng chứng tỏ rằng trong sự lựa chọn này Chúa Giêsu có được sự tự do quan trọng
nhứt. … Một kẻ được chọn đơn giản chỉ vì Chúa Giêsu thích kẻ ấy hơn, chứ không vì bất kỳ một
lý do nào khác. Khi chọn lựa ai, điều thiết yếu không phải những kẻ này là ai là gì, mà chỉ đơn
giản do Chúa thích họ hơn bởi vì Chúa yêu thương họ, từng cá nhân một. Không có gì khác hơn
ngoài tình yêu và sự ưu ái của Chúa Giêsu để giải thích sự chọn lựa này.”
Trong Chương Kết (Lời Bạt) của quyển sách nói trên, Cha Frank S. Salmani đã phát biểu rằng
nếu chúng ta xác tín chúng ta được gọi để làm người lãnh đạo trong PT Cursillo®, chúng ta phải
hiểu tiếng gọi ấy giống như bất cứ tiếng gọi nào khác của Chúa cũng đều là một ơn gọi, chứ
không phải cái chúng ta chọn. Chúa chọn chúng ta. Chấp nhận tiếng gọi ấy có nghĩa là thực hiện
sự cam kết gắn bó với Chúa và với việc của Chúa. Sự cam kết ấy đòi hỏi chúng ta hướng ý chí
chúng ta vào những gì Chúa muốn chúng ta thực thi. Điều ấy có nghĩa là chúng ta phải là những
người quản gia có trách nhiệm, biết chia sẻ cho thế giới thời giờ, tài năng và kho tàng của chúng
ta. N ếu chúng ta nhận lãnh nhiệm vụ làm người lãnh đạo Cursillo®, thì cũng hàm ý rằng nhiệm
vụ ấy phải là nhiệm vụ tông đồ hàng đầu của chúng ta. Không phải ai cũng được gọi để làm hết
mọi thứ đâu. Chúng ta không được gọi để làm mọi việc, nhưng một khi chúng ta đã nhận thách
đố nào thì hãy tập trung chú tâm vào thách đố ấy.
Việc Chúa Giêsu truyền cho những kẻ theo N gười “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở
thành môn đệ” đã khuyến khích họ ra đi và chẳng phải chỉ để rao giảng Tin Mừng mà thôi, song
còn để tuyển mộ thêm nhiều người khác tiếp tục rao giảng sứ điệp, chọn thêm nhiều môn đệ khác
nữa, những “môn sinh” của Phúc Âm có khả năng tiếp tục công việc của các tông đồ tiên khởi.
Chúa Giêsu không kêu gọi mọi người đáp lại cùng một tiếng gọi như nhau. Chúa kêu gọi mọi
người đón nhận Phúc Âm, và nhờ phép Rửa Tội, tất cả chúng ta đều được gọi làm môn đệ, là
môn sinh của Chúa Giêsu Kitô, nhưng thực ra Chúa chỉ gọi một ít người làm lãnh đạo để giúp đỡ
kẻ khác đón nhận tiếng Chúa gọi họ. Một số người còn được gọi để lãnh đạo người khác. Họ là
những Cursillistas sẵn sàng đi thêm một dặm nữa vì Chúa Giêsu, sẵn sàng phục vụ trong Văn
Phòng Điều Hành, trong Tiền Cursillo®, Khóa Cursillo® Cuối Tuần, trong Hậu Cursillo® điều
hành các buổi Hội Ultreyas và trong Trường Lãnh Đạo. Họ tin tưởng rằng PT Cursillo® là một
món quà Thiên Chúa đã ban tặng cho họ, như vậy họ phải chia sẻ quà tặng này cho thế giới.
Cuộc sống mới này mà họ chia sẻ trong Chúa Kitô không thể nào giữ riêng cho họ được. Họ có
bổn phận phải vinh danh và ngợi khen Thiên Chúa về tất cả những gì Chúa đã chia sẻ với họ.
Theo lời khuyên của Cha Salmani, chúng ta là thành phần lãnh đạo Cursillo®, chúng ta có thể
canh tân các cộng đồng của chúng ta bằng cách hiến dâng thời giờ, tài năng và kho tàng của
chúng ta để mở mang N ước Chúa nhiều hơn nữa. N ền tảng chương trình mục vụ giáo dân này
căn cứ vào ý niệm về giao ước, Thiên Chúa đã hứa N gười sẽ ở cùng chúng ta mọi lúc và cung
cấp cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần. Trong tinh thần biết ơn, chúng ta có nghĩa vụ thiêng
liêng là hiến dâng lại cho Chúa một cái gì đó để đền ơn. N ếu chúng ta xem xét các nguyên tắc
của tinh thần người quản gia trong Thánh Kinh, chúng ta sẽ dễ dàng trông thấy lời mời gọi làm
người lãnh đạo và lời mời gọi làm người quản gia trung tín đều là một và giống nhau.
Tất cả chúng ta đều được gọi để thực thi N gày Thứ Tư của chúng ta thật trọn vẹn, nhưng chỉ có
vài người được gọi để thi hành công việc đặc biệt của PT Cursillo®. Không phải ai cũng được gọi

tới Trường Lãnh Đạo cả đâu. Chúng ta không bao giờ có thể bỏ đi các nguyên tắc của PT
Cursillo® hoặc Trường Lãnh Đạo chỉ vì sợ rằng tất cả mọi người không được vào. Vậy thì làm
cách nào chúng ta nhận thức được là Chúa muốn chúng ta phục vụ ở đâu? Câu trả lời thật đơn
giản – nhờ cầu nguyện.
Hoán Cải và Học Hỏi Liên Tục
Việc hoán cải liên tục thật cần thiết trong PT Cursillo®. Đời sống Sùng Đạo, Học Đạo và Hành
Đạo cần thiết cho chúng ta để sống trọn vẹn N gày Thứ Tư. Cuộc sống Kitô hữu sẽ không trọn
vẹn nếu thiếu vắng 3 chiều kích nói trên của Kitô Giáo. Hội N hóm và Hội Ultreya cũng cần thiết
cho Cursillistas bởi vì hai phương cách này giúp giữ vững và hỗ trợ đời sống Sùng Đạo, Học
Đạo và Hành Đạo của họ trong Chúa Kitô. Một phần của tiến trình hoán cải liên tục này là lòng
quyết tâm phục vụ không ngừng, cho nhau và cho công việc của PT Cursillo®, mà cũng là công
việc của Chúa Kitô và Giáo Hội của N gười.
Linh Mục Salmani kết thúc Chương nói về ‘Cầu N guyện Là “Hiệp Thông” Với Thiên Chúa’ như
sau: Việc chúng ta làm là do tiếng Chúa mời gọi, và việc ấy càng được tiếp tục càng nuôi dưỡng
sự cầu nguyện được liên lỉ hầu giúp chúng ta tiếp tục hoán cải. Việc làm và cầu nguyện được đan
dệt với nhau theo chiều dọc (với Thiên Chúa) và chiều ngang (với tha nhân) trong đời sống
thiêng liêng của chúng ta. N ếu chúng ta sẵn sàng đón nhận lời kêu gọi làm người lãnh đạo
Cursillo®, thì sự cầu nguyện và học hỏi sẽ là trợ lực cho công việc của PT Cursillo®. Cuộc sống
tâm linh phong phú mà thôi chưa đủ. Chúng ta cần những Kitô hữu làm lãnh đạo chẳng phải vì
họ có cuộc sống tâm linh phong phú, mà vì họ là những người lãnh đạo sẵn lòng đặt ra các tiêu
chuNn khả dĩ phục vụ được PT Cursillo®, Giáo Hội và thế giới theo tinh thần Kitô Giáo.
Cộng với việc họ hoán cải liên tục nhờ họ thường xuyên kết hiệp với Thiên Chúa, các thành phần
lãnh đạo PT Cursillo® phải luôn luôn tìm cách học hỏi nhiều hơn nữa và đào sâu hơn nữa vào
mầu nhiệm Chúa Kitô. Vả lại, nếu chúng ta tin rằng Cursillo® là phương pháp tốt nhất để đem
Đạo Chúa Kitô vào thế gian, thì chúng ta phải am hiểu phương pháp của nó nhiều chừng nào tốt
chừng ấy. Hiểu biết “ít ít” là điều nguy hiểm. Cái chúng ta cần là đào luyện liên lỉ. Các Đại Hội
Cursillo® Toàn Quốc Thường N iên, các cuộc hội họp của Miền trong mùa Xuân và mùa Thu mỗi
năm, và nhiều buổi hội thảo dành cho thành phần lãnh đạo, như Khóa Cursillo® de Cursillos®,
chẳng hạn, được tổ chức ở cấp giáo phận và miền là những dịp tốt dành cho các thành phần lãnh
đạo đang phục vụ hay sắp sửa phục vụ trong tương lai để gia tăng sự hiểu biết của mình về
Phong Trào của chúng ta hầu có thể phục vụ hữu hiệu các Cursillistas. Tôi đã từng nghe vài vị
lãnh đạo trong Phong Trào phát biểu một cách nghiêm khắc nhưng sâu sắc như sau: “N ên để cho
Phong Trào Cursillo® nghỉ yên thì tốt hơn là để Phong Trào được điều hành bởi thành phần lãnh
đạo thiếu hiểu biết và không quyết tâm.”
Phát Huy Đặc Sủng Nền Tảng và Tính Xác Thực của Phong Trào Cursillo®
Chính Ông Eduardo Bonnín Aguiló, trong sách “Lời Trần Tình Tâm Linh của Tôi” mới xuất bản
năm 2009, đã giải bày về người sáng lập đích thực PT Cursillo® như sau: “Mỗi khi tôi được hỏi
ai là tác giả của mọi thứ về Cursillo® thì tôi trả lời dứt khoát đó là Chúa Thánh Linh, nhưng khi
người ta hỏi tôi ai đã hình thành cơ cấu, ai đã thu thập các giai thoại, ai đã soạn thảo những bài
‘Rollos’ của giáo dân, ai đã nghĩ ra Hội N hóm và Ultreya, thì để tránh khỏi nói dối tôi đã phải
nói đó là tôi.”
Phong Trào Cursillo® là hồng ân Thiên Chúa ban cho ta và Giáo Hội. Chúa Thánh Thần đã ban
cho chúng ta Phong Trào này với phương pháp của nó. Chúng ta không có quyền gì làm xáo trộn

Phong Trào ấy. Cursillo® không hề chế ra cái gì là nền tảng để trở nên người Kitô hữu đích thực.
Chúng ta chỉ làm công việc thực thi sứ mạng của Chúa Kitô, nay là sứ mạng của Giáo Hội.
LM Salmani nhắc chúng ta nhớ tâm thức của Cursillo® có quan hệ với những yếu tố trở nên
chính yếu đối với Cursillo®. N hững yếu tố chính yếu ấy làm cho Cursillo® phân biệt hẳn với các
phong trào khác trong Giáo Hội, đồng thời cũng tạo cho Cursillo® có được cái căn tính độc đáo
của nó. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thêm vào nhiều ý kiến và những phóng tác không phù hợp với
Đặc Sủng Hình Thành Phong Trào. Điều này trở thành hiển nhiên qua phần trích dẫn trong sách
của ông Bonnín “Lời Trần Tình Tâm Linh của Tôi” như sau: “N ếu chúng ta so sánh PT Cursillo®
với một cái cây, chúng ta vui mừng khi thấy cái cây đã phát triển, bởi vì hạt giống truyền giáo đã
được gieo trong nhiều tâm hồn và được nuôi dưỡng với sự cầu nguyện đã cho ta hoa quả; nhưng
điều đó cũng làm cho chúng ta đau lòng khi thấy ở vài nơi, chắc chắn là với ý định ngay lành,
người ta đã xem các Khóa Cursillos® như cây thông Giáng Sinh và đã treo vào đó những bóng
đèn và đồ trang trí (tức những ý kiến đắc ý nhất của họ) và dần dần phá hủy tiến trình đơn sơ và
trong sáng của Khóa Cursillo®…..” Ông Bonnín kể tiếp nhiều phóng tác khác nữa đã được thêm
vào Khóa Cursillo®, như sau: “Có những trường hợp kỳ dị khác xảy ra vào ngày cuối Khóa trước
nghi thức Bế Mạc: tại một vài nơi một bữa ăn đặc biệt được chuNn bị mà người ta gọi là “agape”.
N ơi khác nữa một mớ thư từ được chuyển tới mỗi người tân Cursillista do những người gởi mà
hai bên không hề quen biết nhau, trong thư là lời chúc mừng anh hay chị tân Cursillista đã trải
qua kinh nghiệm Khóa Cursillo® Cuối Tuần. N hững thư này đã được viết do lời đề nghị của
thành phần lãnh đạo với mục đích khuyến khích các tân Cursillistas. Khi nhận những thư này, dĩ
nhiên họ không có gì khác hơn là ngạc nhiên. Điều này làm cho họ phân tâm đến độ chỉ còn chú
ý tới các thư từ này hơn là nghi thức bế mạc.” Và Ông Bonnín nêu thêm một trường hợp phóng
tác khác: “Vào cuối Khóa Cursillo®, các trợ tá rửa chân cho các tân Cursillistas …..” Tất cả
những sự kiện vừa kể đều được trích dẫn từ quyển sách của Ông Bonnín trong chương sách nói
về “N hững Khuyết Điểm của các Khóa Cursillos®.”
Trước tiên và trên hết là tình yêu Thiên Chúa dành cho ta. Không có Chúa Tình Yêu, không có
Cursillo®. Không có tình bạn giữa chúng ta với Chúa Giêsu, không có đời sống Kitô hữu đích
thực. Cursillo Cursillo® mà không có tình bạn đoan chính, chắc đó KHÔN G PHẢI là Cursillo®
chân thực. Thánh Tôma Thành Aquinas, trong tác phNm ‘Summa Theologica’ (Toàn Bộ Thần
Học), đã đưa ra một điều khẳng định có ảnh hưởng sâu rộng về lý do tại sao con người cần có
bạn bè, “Vì để cho một người được thành công, hoặc trong những công việc của cuộc sống tích
cực, hay là trong những công việc của cuộc sống chiêm niệm, con người cần có nhóm bạn hữu’
(Epilogue: Friendship; The Art of Happiness, John Cuddeback, 2003).
Chúng ta được mời gọi sống một đời sống chân thực. Không có tính cách chân thực, mọi sự
chúng ta nói hay làm đều là giả dối. Chúng ta phải tin điều chúng ta sống và sống điều chúng ta
tin. N ếu chúng ta không thực hành điều chúng ta nói, chúng ta chỉ phục vụ Chúa Kitô và phục vụ
cho mục tiêu của Cursillo® bằng môi miệng mà thôi. N ếu chúng ta bảo Cursillo® là công tác tông
đồ mục vụ hàng đầu của chúng ta, thì công tác ấy phải thực sự là hàng đầu, chứ không phải là
một môn tiêu khiển mình ưa thích rồi nhét đại vào trong chương trình bận rộn của chúng ta. Bất
cứ điều gì chúng ta cam kết gắn bó vào Chúa Kitô thì phải dồn hết mọi nỗ lực vào công việc ấy.
Những Cám Dỗ Người Lãnh Đạo Cursillo® Phải Đương Đầu
Tấm gương khiêm nhường Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta (rửa chân các tông đồ) nhằm nhắc
nhở chúng ta, điều trước tiên người lãnh đạo phải làm là giủ sạch mọi tham vọng và mọi thèm
khát quyền lực. Khi chúng ta bàn về việc chúng ta làm người lãnh đạo cho Chúa Kitô, vấn đề đặt

ra không phải là ở quyền điều khiển, mà chính là ở tư cách phục vụ, tình thần trách nhiệm và thái
độ chịu trách nhiệm về việc mình làm.
Là người lãnh đạo Kitô hữu và lãnh đạo Cursillo®, chúng ta phải quan tâm đến việc bảo vệ cái gì
là phải, là đúng, chứ không phải giữ cho địa vị mình không bị lung lay. N gười lãnh đạo Kitô hữu
cần phải có những quyết định quyết liệt, cả khi những quyềt định ấy không được lòng mọi người.
Trong phạm vi PT Cursillo®, các Chủ Tịch Văn Phòng Điều Hành Giáo Phận (VPĐH/GP), các
vị Linh Hướng, các Thành Viên VPĐH được gọi để bảo vệ sự thật cho dầu sự thật ấy có được
lòng mọi người hay không, cho dầu làm như vậy có đe dọa đến sự “an nguy của chức vụ” của họ
hay không.
Các môn đệ chân thực của Chúa Giêsu phải hiểu rằng họ không phải là thành phần không thể
thiếu được. Kitô Giáo, Hội Thánh Chúa và Phong Trào Cursillo® được phát triển hay bị lụn bại
đâu phải do thành tích của thành phần lãnh đạo của họ. Lắm lúc người lãnh đạo không hữu hiệu
chỉ vì họ tiêu tốn nhiều thời giờ hơn để tập trung vào quyền lực và quyền bính mà họ đang nắm
giữ hay đang tìm kiếm hơn là tập trung vào làm cái công việc hiện tại. Hết thảy mọi Cursillistas
đều có vai trò quan trọng là đưa thế giới đến với Chúa Kitô, không cần biết họ chính thức có hay
không có “chức danh’ gì.
Có quá nhiều Cursillistas chú trọng vào việc có mặt trong toán trợ tá Khóa Cursillo® hơn là vào
việc thực hiện công việc loan truyền Phúc Âm. Thực ra, một Cursillista có thể làm rất được việc
cho Phong Trào mà không cần phải tham gia toán trợ tá Khóa Học. Làm người lãnh đạo
Cursillo® không phải nhắm mục đích làm trợ tá Khóa Học, mà nhằm dẫn đạo các Cursillistas
khác thực hiện nhiệm vụ của họ là tiếp tục sứ mạng tông đồ mà Chúa Giêsu và Mười Hai Tông
Đồ đã khởi xướng. Một trong những lý do khiến cho Tiền Cursillo® và Hậu Cursillo® thường yếu
kém là vì mọi năng lực của chúng ta đều dồn cả cho Khóa Cuối Tuần. Khóa Cuối Tuần chỉ là
một phần của công việc, và trong phạm vi rộng lớn hơn thì Khóa Cuối Tuần lại là thành phần
kém quan trọng nhất của PT Cursillo® – nó chỉ là một phương tiện để đưa người ta từ giai đoạn
Tiền Cursillo® chuyển sang giai đoạn Hậu Cursillo® mà thôi.
Sống trong xã hội hướng về tiêu thụ hiện nay, chúng ta dễ bị ám ảnh bởi nhu cầu muốn trông
thấy ngay kết quả trong bất cứ việc gì chúng ta làm. Chúng ta bị cám dỗ ngã lòng thất vọng chỉ
vì thấy nhiều việc mình làm đã không tiến hành nhanh chóng đủ hoặc thấy không đạt kết quả
trước mắt. Chúng ta nhiều khi muốn buông xuôi trong công việc tông đồ chỉ vì chúng ta gặp
nhiều thất bại quá. Trong trường hợp này, chỉ có một điều chính yếu là chúng ta cứ làm công
việc của chúng ta cho Chúa Kitô, không cần thấy kết quả rõ ràng hay không.
Chỉ chú trọng đến thành công hay thất bại tức là chỉ quan tâm tới số lượng. Chúng ta chỉ để tâm
làm sao cho đầy các Khóa Cuối Tuần, con số tham gia Trường Lãnh Đạo và Ultreya cho đông.
Một lần nữa, con số chỉ là thứ yếu. Trong một Trường Lãnh Đạo có mười người lãnh đạo mà
cùng cam kết gắn bó vào công việc của Cursillo® thì vẫn tốt hơn cái Trường Lãnh Đạo có tới 30
người lãnh đạo mà cũng chỉ có mười người thực sự gánh vác công việc. Con số tham dự không
quan trọng. Con số tham dự mà không cam kết gắn bó chẳng hoàn thành được gì cả. Mục đích
của Hội Ultreya không phải là làm cho phòng họp có đầy Cursillistas, mà là việc tổ chức Ultreya
được thường xuyên hay không.
N ếu chúng ta được gọi để làm công việc của Thiên Chúa thì đừng có nên phân biệt ai là người có
tư thế. Việc tông đồ vẫn là việc tông đồ, bất luận người nào là Chủ Tịch VPĐH, người nào là
Linh Hướng, người nào làm ở VPĐH hay bất cứ ai khác. Trong những Khóa Cuối Tuần, chúng

ta muốn đưa “bạn bè” cùng vào trong Toán Trợ Tá mà không cần biết họ có phải là chứng nhân
đích thực hay không. Ơn gọi của ta là do Chúa Kitô ban cho khi ta chịu phép Rửa Tội, chứ không
do một cá nhân lãnh đạo nào cả. Tất cả chúng ta đều được gọi để phụng sự Chúa Kitô, còn địa vị
quyền bính chúng ta có hay không đều không thành vấn đề. Sau cùng, LM Salmani nhắc chúng
ta nhớ rằng không một người nào là thiết yếu đến nỗi cộng đồng không thể tồn tại nếu không có
người đó. Đó là một chứng bệnh phổ biến mà chúng ta đều biết qua kinh nghiệm giáo xứ. Có
một số người đi theo một vị linh mục nào đó, và sau khi vị linh mục ấy thuyên chuyển nơi khác,
thì lại có một “phe cánh’ mới với vị linh mục mới. Chính vì vậy mà các cộng đồng không vững
mạnh. Chẳng có người nào là vô giá đến nỗi bất cứ điều gì chúng ta làm đều phải dựa trên sự có
mặt của một người ấy.
Kết Luận
Linh Mục Henri J. M. N ouwen, trong sách của ngài “N hân Danh Chúa Giêsu: N hững Suy Tư về
Tư Cách Kitô Hữu Lãnh Đạo”, đã chia sẻ viễn ảnh của ngài về một tư cách lãnh đạo mới của
Kitô hữu như sau: “Bên dưới tất cả những thành quả vẻ vang của thời đại, chúng ta lại thấy có
một luồng thất vọng sâu thẳm. Trong khi hiệu quả và quyền năng là những khát vọng lớn lao của
xã hội chúng ta, thì nỗi cô đơn, tình trạng cô lập, thiếu vắng tình bạn và sự mật thiết, những mối
quan hệ bị đỗ vỡ, nỗi buồn chán, những cảm giác trống vắng và phiền muộn, và một cảm giác vô
dụng thật sâu đậm tất cả tràn ngập tâm hồn của hàng triệu người trong thế giới của chúng ta chỉ
biết có thành công mà thôi …. Chính tại nơi này mới thấy rõ ràng sự cần thiết phải có một lớp
Kitô hữu lãnh đạo mới. N hững người lãnh đạo trong tương lai sẽ là những kẻ dám tuyên bố mình
không xu thời trong thế giới hiện đại nhờ ơn gọi Chúa ban giúp họ liên kết mật thiết với nỗi
thống khổ bên dưới tất cả những hào nhoáng của sự thành công, và mang ánh sáng Chúa Giêsu
đến đó.” Điều này làm tôi liên tưởng đến một câu nói mà tác giả tôi không nhớ: “Chúng ta sẽ
phải ăn năn hối hận trong thế hệ này, không phải vì những việc xấu xa của những kẻ ác độc mà
là vì sự im lặng khiếp đảm của những người tốt lành.” Thánh Phaolô, Quan Thầy của PT
Cursillo® chúng ta, đã trấn an tất cả thành phần lãnh đạo Kitô hữu trong thư thứ 2 gởi các Tín
Hữu Cô-rin-tô, “ Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của
Chúa Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục,
hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Chúa Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2 Cor. 12:710)

