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1. Khó Khăn Trong Việc Định Nghĩa 
Điều Căn Bản Để trở Nên Kitô Hữu Đích Thực  
Do bản chất đơn giản triệt để của ý tưởng này nên rất khó khăn, nếu không phải là 
vô phương, trong việc xác định và mô tả sự kiện này, nhưng có lẽ còn khó khăn hơn 
nhiều trong việc cập nhật bởi vì Chúa Kitô trở thành một con người phàm. Chúa đã 
chứng minh một cách rõ ràng với cuộc sống của mình. Chúa đã khẳng định với cái 
chết của mình và Chúa đã xác nhận với sự phục sinh của mình, và do đó Chúa Kitô 
đã làm sáng tỏ thông điệp của Thiên Chúa Cha khá rõ ràng để tất cả mọi người của 
mọi thời đại biết rằng Thiên Chúa Cha yêu thương tất cả chúng ta trong Chúa Kitô. 
Đây là thực tại làm nền tảng cho mọi thực tại khác. 
 
2.Được Bày Tỏ Qua Chứng Nhân 
So sánh với những gì mà thực tại này muốn diễn tả khi con người tin và sống thực 
tại ấy, tất cả các thực tại khác mờ dần và trở nên tương đối. Và, nếu thực tại này 
trở thành một sức mạnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và được phép cai 
quản cuộc sống, và trở thành nguyên tắc hướng dẫn, thì tất cả các thực tại khác sẽ 
không chỉ đơn thuần là phai mờ khi so sánh, mà còn được sắp đặt ưu tiên theo thứ 
tự giá trị thực của chúng. 
 
Sau đó, những giá trị mà con người quý trọng, được ưa chuộng từ một quan điểm 
luôn luôn mới mẻ, đó là quan điểm rao truyền Phúc Âm, sẽ trở thành có ý nghĩa, và 
do đó chúng ta sẽ dần dần có được một cái nhìn nhất quán tươi mát về cuộc sống 
và sự việc, cống hiến cho cuộc đời chúng ta sự nhiệt tình, sức sống và sự hứng 
khởi, sẽ làm cho chúng ta thấy sự việc như chúng ta có thể cho rằng Thiên Chúa 
nhìn những sự việc ấy. 
 
Điều này có nghĩa là chúng ta học cách tính toán và đánh giá những thành công và 
thất bại chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta, sử dụng một cái cân không 
bao giờ dao động; cái cân sẽ được sử dụng trong Ngày Phán Xét. 
 
3.Cuộc Đời Phải được Sống  
Cuộc đời phải được sống, người ta không thể đứng yên, bạn hoặc phải tiến về phía 
trước hoặc  chạy trốn cuộc sống. Cuộc sống như dòng nước chảy trong một thế giới 
hay thay đổi. Mọi thứ thay đổi, mọi sự, các tư tưởng, các biến cố, các cấu trúc, mọi 
người, nam và nữ. Chỉ có NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN ĐỂ TRỞ NÊN KITÔ HỮU ĐÍCH 
THỰC thì luôn luôn có lực hấp dẫn của những gì là đơn giản. Đó là hạt giống tốt và 
hiệu quả khi nó rơi vào đất tốt, tức tâm hồn con người, và được chấp nhận, đó là 
Vương Quốc Thiên Chúa, mà Chúa Kitô trong Phúc Âm đã nói, hiện diện trong mỗi 
người chúng ta, được sinh ra trong tâm hồn chúng ta. 
 
Tất cả lầm lỗi và những sai sót của các Kitô hữu mọi thời đại luôn luôn được gây 
nên bởi sự bướng bỉnh cứ muốn có Vương Quốc Thiên Chúa một nơi nào khác thay 
vì ngay trong con người chúng ta, nơi đây mới là thực sự, - một quyết định bướng 
bỉnh lại thường được huấn lịnh. 



 
Nếu đây là trường hợp, khi chúng ta đã cố gắng một cách vô ích để xác định vị trí 
và tìm kiếm Vương Quốc Thiên Chúa ở nơi khác, thì kẻ bị lạc lối luôn luôn là người 
mà những công việc đạo đức không bao gồm nền tảng thiết yếu của con người 
phàm.  Điều này thường dẫn đến cuồng tín, thói hay răn dạy, trọng nghi thức, linh 
đạo độc quyền, hoặc truyền đạo hung hăng. Tất cả những nỗ lực rổng tuếch này 
nhằm tìm kiếm Vương Quốc Thiến Chúa, ngoài việc gây ra hoang mang, lại có xu 
hướng phân cách con người bình thường và đơn sơ ra khỏi môi trường của họ. Điều 
Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực chỉ có thể được nhập thể, biểu hiện, tỏ 
ra rõ rệt, diễn tả, truyền đạt và mở rộng thông qua con người. 
 
4. Con Người Phàm Là Phương Tiện  
Để Diễn Tả điều Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực 
Thật khá rõ ràng điều mà Thiên Chúa mong muốn nơi con người là sự phản ứng 
mật thiết từng cá nhân đối với tình yêu của Chúa, bởi vì Chúa biết rất rõ cách tốt 
nhất để tiếp cận con người, cả nam lẫn nữ là phải nhờ những người nam và nữ 
khác. 
 
Khi người phái nam hay phái nữ, ý thức về phẩm giá của mình như là những con 
người được cứu độ, quyết định đặt Phúc Âm vào trung tâm điểm của cuộc đời mình, 
cố gắng sống với quyết tâm, với niềm tin và lòng kiên trì, thì có thể nói một cách 
trung thực rằng họ đang chứng kiến những điều Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu 
Đích Thực, và do đó họ trở thành một phương tiện để biểu hiện những điều ấy. 
 
Điều Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực còn hơn một lý thuyết để nghiên 
cứu, phân tích và do đó làm phong phú cuộc sống của ta và của tha nhân. Đây là 
một cuộc phiêu lưu kỳ thú để bao gồm toàn bộ cuộc sống và khi sử dụng phương 
tiện thích hợp, sẽ cung cấp cho cuộc sống ánh sáng và động lực cần thiết, hầu được 
chính xác và kiên định để sống một đời sống viên mãn. 
 
Điều Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực như đã được nói rồi, không thể 
được định nghĩa hoặc mô tả từ bên ngoài. Nếu không đuợc sống, những điều căn 
bản ấy không thể được cảm nghiệm và bày tỏ ra ngoài bằng cách làm nhân chứng 
cho những điều ấy. Tuy nhiên, trong thế giới này chúng ta sẽ không có thể nắm bắt 
hoặc hiểu điều ấy, và huống chi có thể thi hành toàn bộ; điều này không thể thực 
hiện bây giờ. Tuy nhiên, ta có thể bắt đầu hiểu một số khía cạnh của điều này khi 
ta dám phiêu lưu sống thực sự điều này. 
 
5. Đây Là Động Lực Giúp Ta đạt được những Mục Tiêu Của Đời Sống  
Điều Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực không phải để bị phai mờ trong 
cách cư xử thứ yếu, được đúc sẵn, bị các ảnh hưởng bên ngoài kiểm soát, nhưng để 
hỗ trợ và quảng bá các mục tiêu của cuộc sống từ trong chính mình, với một niềm 
xác tín sắc son bắt nguồn từ đức tin, mà không bị mất ý thức về những gì có thật 
và đúng đắn. 
 
Khi Điều Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực được sống mà không nghi 
ngại, ý muốn nói, như là ơn gọi mà mọi Kitô hữu có thể cầu mong, do ân sủng của 



Thiên Chúa, ơn gọi này, bất chấp những khó khăn, luôn luôn bổ ích, hấp dẫn và dễ 
thương như một ơn gọi được mong đợi. 
  
Điều Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực là trung tâm bất biến và là nền 
tảng lâu dài của những gì thực sự thuộc về Kitô hữu, của Chúa Kitô. 
 
Thật tuyệt vời là Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta, nhưng có lẽ biến cố tuyệt hảo 
của ơn cứu chuộc có thể che khuất một thực tại sâu sắc đến độ có những lúc có vẻ 
như chúng ta không thể cảm nhận thực tại ấy với cường độ cần phải có để chiêm 
ngưỡng và, ít nhất, quý trọng và biết ơn thực tại ấy. 
 
Chúa Kitô, bằng cách nhập thể trong cuộc sống chúng ta, đã cung cấp cho chúng ta 
động lực, định hướng, và mục tiêu để có thể sống và tận hưởng cuộc sống ấy. 
 
Bất kỳ biện pháp nào, hoặc trong bất kỳ tình huống nào, có mâu thuẫn hay không, 
Chúa Kitô vẫn là Đường, là sự Thật và là sự Sống. Chúa Kitô không chỉ giải quyết 
bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra, nhưng cũng đảm bảo rằng cho dù có lâm vào 
hoàn cảnh nào đi chăng nữa, hoặc có thể xem ra phức tạp đến thế nào đi nữa, thì 
kết quả vẫn luôn luôn tốt đẹp và tích cực. 
 
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, Chúa Kitô sống động - trong con người nào sống 
trong Chúa nhờ  ơn sủng -, như Con Đường chỉ cho phương hướng, như Chân Lý 
làm cho rõ nghĩa, và như Cuộc Sống là nguồn gốc của sự năng động, nghị lực, sức 
sống, và sức mạnh để không bỏ cuộc cho đến khi đạt được giải pháp đầy đủ, thỏa 
đáng và hiệu quả nhất, bởi vì những gì thuộc Kitô hữu thì luôn luôn và trong bất kỳ 
tình huống nào, vẫn là cực điểm của những gì có thể xảy ra. Tiêu chuẩn này đòi hỏi 
và là biểu hiện của thái độ cụ thể, chính xác và trung thực mà chúng ta phải có khi 
chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho những điều không thể có, bởi vì chỉ có Thiên Chúa 
mới có thể làm cho mọi sự trở nên có thể. 
 
6.Ơn Gọi Của Mỗi Kitô Hữu 
Khi Điều Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực được sống như một phong 
cách sống sinh động, có ý thức và hăng hái, thì những phẩm chất tốt nhất của con 
người được nổi bật, và hỗ trợ trong việc giúp đỡ người đó thực hiện một quyết định 
riêng tư chứng tỏ người đó là một Kitô hữu; nghĩa là, để tích cực đáp ứng lời mời 
gọi của Chúa Kitô khi Chúa bảo: "Hãy vác thập giá và đi theo Ta." Đối với bất cứ ai 
muốn theo Chúa Kitô, điều này có nghĩa là ta phải tiến bước không nao núng đến 
mọi hoàn cảnh phải chịu đóng đinh mà ta đang gặp hoặc sẽ gặp trong cuộc sống. 
Điều này có nghĩa là bất chấp trường hợp nào, đầu tiên và trước hết, ta phải là một 
Kitô hữu. 
 
Khi Điều Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực được những người hào phóng 
thấu hiểu, họ thường cảm thấy được kêu gọi thực hiện những gì là Căn Bản Để Trở 
Nên Kitô Hữu Đích Thực, và họ được thúc giục vác thập giá cho người khác, nhiều 
người trong họ tin rằng hành động này xảy ra một cách tự nhiên.  
 
Điều Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực: Quyết định này chắc chắn là tốt 
lành, miễn là ta không có ý định bỏ lại thập giá đằng sau. Sự kiện này sẽ là nguy 



hiểm, bởi vì đôi khi ta ưa thích “làm việc đạo đức” hơn là cố gắng sống tốt đẹp 
trong tinh thần và trong chân lý. Cách hành xử này thậm chí có thể đi quá xa, bởi vì 
tính nhu nhược của ta có thể xô đẩy ta đến chỗ cực đoan, như làm việc đạo đức để 
khỏi phải sống tử tế, lương thiện,  
 
7. Vác Thập Giá Cho Tha Nhân  
Vác thập giá cho người khác là một sự kiện đòi hỏi chúng ta làm như vậy với niềm 
tin tuyệt đối rằng điều này không được đền bù, cho nên chúng ta không bao giờ nên 
mong đợi được đền bù  hoặc được tưởng thưởng về những gì chúng ta làm. 
 
Bất cứ khi nào có ai hy vọng sẽ nhận được ngay cả  một chút xíu của lòng biết ơn 
đối với những nỗ lực của họ làm thay cho kẻ khác, thì thái độ của họ đã bị xuyên 
tạc rồi, và nếu điều bạn mong đợi là lời khen ngợi, và nhất là bạn trông mong điều 
đó, thì bạn không sớm thì muộn sẽ thất vọng và cay đắng, do đó gia tăng con số 
những người từng bị mệt mỏi vì làm việc thiện, làm ra vẻ họ đã tự cứu được mình 
khỏi rơi vào một tình trạng oán giận đau đớn và bực bội. 
 
8. Không Tránh Khỏi Gặp Gỡ Chính Mình   
Đây là lý do tại sao điều quan trọng hơn hết tất cả khi cố gắng sống cuộc phiêu lưu 
của Kitô hữu là cuộc gặp gỡ chính mình, với mục đích chấp nhận chính mình khi 
hiểu rằng chúng ta có thể trở nên khá hơn, và yêu thích đồng hành với tha nhân. 
 
Nếu không có khuynh hướng này, chúng ta có nguy cơ về mối liên hệ của chúng ta 
với Chúa Kitô có thể dẫn đến một chủ nghĩa thần bí phi vật chất, trong đó hành vi 
của chúng ta quan trọng hơn niềm xác tín của chúng ta. Chúng ta cũng có nguy cơ 
về mối giây liên lạc với anh chị em  của chúng ta, đặc biệt với những kẻ nghèo túng 
nhứt, sẽ biến chúng ta thành một nhà hoạt động tự lực – là kẻ chủ trương dựa vào 
khả năng và nỗ lực của bản thân mà thôi - và là kẻ bắt đầu lên đường để sửa chữa 
thế giới, sửa chữa Giáo Hội, sửa chữa các bí tích, sửa chữa linh mục, vv… 
 
9. Ba Quy Tắc Hành Động Thiết Yếu 
Phong Trào Cursillo, do được hình thành cốt yếu nhằm để sống và truyền đạt Điều 
Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực, cho nên cũng cam kết biểu hiện ba 
quy tắc thiết yếu để hành động, thay vì can thiệp vào sự sáng tạo và độc đáo của 
những người đã sống kinh nghiệm của một Khóa Cursillo, thì nỗ lực làm việc để 
mang lại một ý thức đồng nhất tại bất cứ nơi nào Thiên Chúa đã sắp đặt cho họ và 
để thâu thập kiến thức hầu có thể quyết định những gì tốt nhất cho họ để sống một 
đời sống Kitô hữu với niềm vui và hạnh phúc, ngay cả khi họ bị khó khăn vất vả với 
những lời cám dỗ họ từ thị trường tông đồ thật dồi dào. 
 
10. Khởi Đầu Với Chính Mình 
Ba Quy Tắc Hành Động Thiết Yếu gồm có: Chấp nhận chính mình như là một kẻ 
phải hiểu rằng mình có thể trở nên khá hơn, và để đồng hành với tha nhân. 
 
Chấp nhận chính mình, cũng như chấp nhận thời gian và không gian mà Thiên Chúa 
đã có ý muốn cho bạn được sinh ra và sinh sống, như là một kẻ cảm tạ Chúa về 
những tài năng của bạn, mà khi được chú ý tới, sẽ giúp bạn chấp nhận những giới 
hạn của mình. 



 
Hiểu được rằng bạn có thể trở nên khá hơn. Điều này không có nghĩa là bạn phải nỗ 
lực và phấn đấu bất kỳ như thế nào có thể, và phải trở nên bướng bỉnh cho đến hồi 
kết thúc cay đắng để trở thành tốt nhất. Có nghĩa là thay vì bạn nên luôn luôn phấn 
đấu để cải thiện bản thân trong mọi phương diện của khả năng bạn và tin tưởng 
hoàn toàn rằng Thiên Chúa thực sự có thể cho xảy đến những gì xem ra đối với 
chúng ta không thể nào được. Một thái độ như vậy là rất quan trọng, nhứt là nếu 
chúng ta dự định lên đường để gặp gỡ những người khác, bởi vì chúng ta được 
khuyến cáo bởi Thánh Kinh "trước tiên hãy lấy cái xà ra khỏi con mắt của chính 
mình " ... 
 
Đồng hành với tha nhân. Tin Mừng, khi đó là động cơ và mục tiêu của cuộc sống 
mình, thì bao giờ cũng mới mẻ và thú vị, với sự tử tế và tính lạ thường có xu hướng 
khuếch trương và được truyền đạt. Nhưng sự khuếch trương và truyền đạt này phải 
khởi sự với chính mình và từ bên trong và phải được thấm sâu trong sự xác tín và 
niềm tin vào những điều Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực. Nếu những 
hành động của bạn không phải là kết quả của niềm xác tín của bạn, thì làm thế nào 
những người khác sẽ tin rằng bạn tin Thiên Chúa yêu thương bạn? Điều này có 
nghĩa là trên hết mọi sự người ta phải luôn luôn hướng những nỗ lực để trở nên một 
người bạn thực sự đối với những người gần gũi nhứt với chúng ta. Thật vậy, chúng 
ta nên xem xét rằng tiên đề, "hãy yêu người ta như chính mình", giờ đây sẽ được 
giải thích chính xác hơn cho chúng ta như: "là một người bạn đối với những người 
gần gũi với mình". 
 
Lo lắng cho những người tại những miền đất xa xôi đang sầu khổ về mọi khó khăn, 
cầu nguyện cho họ, và thậm chí gửi cho họ sự giúp đỡ của chúng ta về kinh tế, tất 
cả đều không thể miễn trừ bạn, hay bất cứ ai, về niềm vui mà bạn có thể trao cho 
những người gần gũi với bạn, với thái độ lắng nghe và hiểu biết của bạn, và ngay 
cả với tình thương mến và dịu dàng nếu đó là vợ hoặc chồng hoặc con cái bạn ... 
bạn bè, hàng xóm, tất cả mọi người - Tầm nhìn và tinh thần mới của bạn bằng cách 
nào đó phải chạm đến tất cả mọi người. 
 
Không cần phải nhờ các bài giảng đạo đức và của các bậc trưởng thượng, nhưng chỉ 
đơn giản để  cho việc lành được phản ảnh tự nhiên từ các hành động của bạn. 
 
Là một Kitô hữu ngày nay, tại một thời điểm mà khoảng cách đã được rút ngắn rất 
nhiều, và mặc dù người ta sống xa cách nhau, có nghĩa là tạo điều kiện thuận lợi 
cho các môi trường làm cho việc thông tin liên lạc dễ dàng hơn với những người gần 
gũi nhất với chúng ta, trước tiên và có thể bất cứ lúc nào,  nhưng sau đó hoặc có 
thể cùng một lúc, với những người "Sống Xa Cách" ấy, họ là những người không 
biết Chúa Thánh Thần, bởi vì không ai nói cho họ biết, và những người đã nhận 
thông tin sai lạc về Chúa Kitô và Giáo Hội của mình và những người thiếu thông tin 
về những gì kích động, khích lệ và liên quan tới chúng ta. 
 
Chúng ta cần phải mang Điều Căn Bản Để Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực đến với 
những người "Sống Xa Cách" bởi vì có thể là, khi các cá nhân này nắm bắt ý nghĩa 
của sứ điệp này, họ có thể nắm bắt với nhiều thích thú và nhiệt tình hơn chúng ta, 



hầu những người ngày nay là mục tiêu, ngày mai có thể là tấm gương và là động cơ 
thúc đẩy chúng ta.  
 
Đời sống của Kitô hữu tự bản chất có tinh thần cộng đồng và cộng đồng là sự kết 
hiệp giữa con  người với nhau. Có người đã từng nói, không có nghi ngờ về tích cách 
xác thực của lời này, rằng Giáo Hội là ý tưởng của Thiên Chúa cho con người sống 
trong cộng đồng mà không làm mất nhân phẩm của mình. 
 
Thiên Chúa muốn được an cư vững vàng trong lương tâm của tất cả mọi người, để 
soi sáng họ với ánh sáng và nghị lực được trao ban bằng cách sống, cụ thể là ước 
muốn được sống hoặc cảm giác phiền muộn bởi vì không sống Điều Căn Bản Để 
Trở Nên Kitô Hữu Đích Thực.  
 
Điều thật sự quan trọng là dần dần làm những gì có thể làm được, trước tiên ngay 
trong khuôn khổ hiện tại của cuộc sống chúng ta, và sau đó tại nơi nào bạn có thể 
và muốn đi đến; trông cậy vào sự phong phú mà việc liên hệ với Chúa Kitô và với 
anh chị em mình sẽ mang đến cho bạn.  
 
 
 


