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Chúng ta biết từ ngữ Ultreya có nghĩa là “tiến bước” hay “đi tới”. Đó là tiếng
hô kích động mọi người hăng hái trong chuyến hành hương của giới trẻ Tây
Ban Nha tiến đến Đền Thờ Thánh Giacôbê thành Compostela. Chúng tôi
không muốn nhấn mạnh định nghĩa của Ultreya nhưng đúng hơn muốn làm
sáng tỏ “đặc tính sống động” của nó.
Trong nhiều trường hợp vài Cursillistas hỏi chúng tôi nên chia sẻ vào thời
điểm nào trong Hội Ultreya. Nhiều lúc chúng tôi cũng hoang mang về câu hỏi
này, nhưng sau khi suy nghĩ xa hơn chúng tôi mới nhận ra rằng điều họ ám
chỉ ở đây là những sinh hoạt sau Ultreya -- như giải khát: uống cà-phê, ăn
bánh ngọt, mạn đàm xã giao, v.v.
Hội Ultreya, nói chung, là sự chia sẻ đời sống Kitô giáo. Từ điển ghi chia sẻ là
sự hài hòa tốt đẹp giữa những người chia sẻ với nhau; là sống chung với
nhau hoặc với kẻ khác trong sự hài hòa. Từ ngữ “hài hòa” thường áp dụng
trong âm nhạc như nghệ thuật hòa âm để có được hợp âm. Điều này không
có nghĩa là Hội Ultreya được đánh giá dựa theo âm nhạc hay các bài hát
được chia sẻ. Hoàn toàn không phải thế! Thật ra, âm nhạc và các bài hát có
làm sống động bầu khí của môi trường đó. Khi đọc đến đoạn cuối bài viết
này, các bạn sẽ thấy phần này ăn khớp với phần còn lại như thế nào.
Điều gì được chia sẻ trong Hội Ultreya?
Nếu Kitô giáo không được sống thì không thể được chia sẻ và nếu không chia
sẻ được thì ta không thể sống Kitô giáo được. Chúng ta chia sẻ những gì
chúng ta sống và sống những gì chúng ta chia sẻ. Đó là chia sẻ “trong sự hài
hòa” đời sống Kitô hữu của ta với nhau, kết hợp với nhau trong thái độ “Là
Kitô Hữu Đích Thực”. Chúng ta chia sẻ gì và như thế nào? Qua chứng từ về
Chúa Kitô hiện diện rõ rệt trong thế giới nhỏ bé của ta “môi trường hàng
ngày” sống do Chúa Kitô, với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô.
Thái độ “Là Kitô Hữu Đích Thực” có ý nghĩa gì?
Do bản năng con người phàm tục, chúng ta có khuynh hướng “làm việc này
điều kia”, nhưng việc Chúa Kitô nhập thể vào đời sống và các hành động của
ta, dẫn dắt ta đến cuộc sống Kitô hữu. Sự hiện diện linh động của Chúa Kitô
trong đời sống chúng ta bảo đảm hướng đi đến với Cha chúng ta. Cho nên,
khi kiểm thảo lương tâm, chúng ta hãy suy niệm về cách thức ta phản ứng
trong những hoàn cảnh, tình huống và kinh nghiệm khác nhau có thể mâu
thuẫn với cách chúng ta sống trong Chúa Kitô.
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Ultreya là buổi tập họp tất cả các Nhóm Nhỏ hay đó là Buổi Hội Nhóm của
các Nhóm Thân Hữu. Các Nhóm và những thành viên tham gia trong buổi
Hội Nhóm này với những lý do tương tự như họ tham gia trong các Hội Nhóm
Thân Hữu: đó là để chia sẻ những gì mỗi người và mỗi Nhóm đang thực hành
trong cuộc sống. Những cá nhân hay nhóm này không đến đó để có thêm
kiến thức hay để nhận những lời chỉ dẫn. Nếu mục đích của Hội Ultreya phải
có tính cách giáo dục hoặc đoàn thể, thì buổi Hội Nhóm này sẽ không còn
“phổ quát”, một đặc tính rõ ràng tiêu biểu và xác định đặc điểm của Hội
Ultreya.
Khi xảy ra sự thể này, và cho dù có những mục tiêu và mục đích thật cao
quý, trọng tâm của Hội Ultreya vẫn chuyển hướng xa rời tiến trình hoán cải
một cách thoạt đầu khó có thể nhìn thấy, ngay cả những người trung tín
cũng không để ý, cho đến khi toàn bộ trọng tâm đã thay đổi từ tình trạng LÀ
và TRỞ NÊN Kitô hữu đích thực chuyển qua tình trạng LÀM những công việc
đạo đức mà thôi. Nhằm ngăn cản sự chuyển hướng này xảy ra, ta phải giữ
cho Hội Ultreya luôn trung thành với nhiệm vụ của nó. Toàn thể Phong Trào
Cursillo tin tưởng vào Hội Ultreya luôn trung thành như thế. Một khi Hội
Ultreya không còn là khí cụ của hoán cải và biến thành nơi gặp gỡ của những
người tin rằng họ thông suốt hơn và họ giỏi hơn những người khác -Ultreya không tránh khỏi “mất khách” và rốt cuộc trở thành một chỗ tụ họp
của những “người thánh thiện nhứt”, “những người vô tư nhứt” và những
người vừa mới tham dự Khóa Cursillo “gần đây nhứt”.
* Hãy tưởng tượng những câu hỏi nào chúng ta có thể đặt ra cho
chúng ta nếu chúng ta để Chúa Kitô hiện rõ rệt trong chúng ta -- tại
nơi làm việc, “với người xếp/boss” của ta, với các đồng nghiệp, nhân
viên, v. v… Chúng ta có tạo cho kẻ khác có lòng ước muốn tìm hiểu
Chúa Kitô phản ánh trong hành động và chứng từ trong cuộc sống của
chúng ta không?
* Cũng vậy, với đời sống cá nhân trong tư cách là con cái, anh chị em
trong gia đình, hay bạn hữu, hàng xóm láng giềng, v.v. Ta đọc loại
sách báo nào? Đó có phải là những thứ mà người Kitô hữu nên đọc
không? Ta nghe chương trình phát thanh và xem chương trình truyền
hình nào? Đó có phải là những thứ Kitô hữu nên nghe và xem không?
Ta đóng góp bằng cách nào để rọi sáng tất cả những thứ này khi nó
xâm nhập gia đình ta qua phương tiện truyền thông gây tổn hại và làm
hư xã hội ta?
Như đã đề cập ở trên, đây là một vài hoàn cảnh, tình huống và kinh nghiệm
thông thường nhứt có thể mâu thuẫn với cách sống của chúng ta trong Chúa
Kitô. Trong tất cả những thứ này chúng ta không tìm cách đánh giá ta đàng
hoàng như thế nào, nhưng đúng hơn là để kiểm thảo xem ta có thật sự để

Chúa Kitô nhập thể trong chúng ta chăng hầu chúng ta được thật sự trong
sáng phản ánh Chúa Kitô trong mọi môi trường của chúng ta.
Hãy phân tích tiến trình chúng ta sống Khóa Cursillo 3 Ngày. Tối thứ Năm,
trong khi nghe bài giới thiệu của Khóa Trưởng chúng ta được yêu cầu mô tả
3 điều: mong ước, hiến dâng hoàn toàn và bác ái (Tình yêu thương). Khi mô
tả 3 điều này, tất cả hành động “LÀM” trong suốt 3 ngày Khóa Học được cải
đổi thành một kinh nghiệm sống chính sự Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo.
Mỗi ngày chúng ta bắt đầu bằng kinh sáng và dâng mình. Hàng ngày chúng
ta chia sẻ một bài nguyện gẫm, Thánh Lễ, thức ăn, các bài Rollos và chia sẻ
trong Decurias (Hội Nhóm), ca hát, nghỉ ngơi, viết bản tóm lược và vẽ tranh
về các bài Rollos trong ngày (đó là Ultreya). Những lần viếng Thánh Thể
(từng cá nhân hay Decuria), kinh tối, lần hạt và kiểm thảo lương tâm đều
giúp ta suy niệm về những gì xảy ra trong mỗi ngày. Chính sự tiếp xúc cá
nhân với nhau cải đổi thái độ “LÀM” ấy thành thái độ sống và chia sẻ. Rồi
chúng ta kết thúc Khóa Học bằng một nghi thức bế mạc (clausura), đó là Đại
Ultreya hay “cuộc hội ngộ” và chia sẻ với cộng đồng Cursillo của chúng ta ở
ngoài vào.
Bây giờ hãy phân tách và so sánh cuộc sống hằng ngày của chúng ta với
Khóa Cursillo 3 Ngày. Có gì khác biệt chăng? Trong thực tế, có một sự khác
biệt giữa môi trường của Khóa Học và môi trường của giai đoạn Hậu Cursillo.
Trong Khóa 3 Ngày, chúng ta được đóng kín trong một mảnh đất nhỏ của
thiên đàng, trong khi Hậu Cursillo của chúng ta bị những sự thế gian vây
quanh; 2 môi trường rất khác nhau. Tuy nhiên, việc chúng ta sống và chia
sẻ trong Hậu Cursillo không thể khác với sự chia sẻ trong Khóa 3 Ngày. Việc
chia sẻ và sống không được thay đổi.
Nếu Khóa Cursillo 3 Ngày của chúng ta được đổi thành một Cursillo bất diệt
(vĩnh viễn – suốt đời) thì chúng ta sẽ tiếp tục gắng sức đưa Chúa Kitô thực
sự vào trong đời sống chúng ta. Là Kitô hữu và các hoạt động tông đồ đi đôi
với nhau; “hành động” là hậu quả của “là gì”. Thánh Augustinô đã nói một
cách giản dị như sau: “Hãy yêu mến Chúa đi rồi làm bất cứ cái gì bạn thích”.
Cũng giống như Thánh Phaolô trên đường đi Damascus “chúng ta để cho
Chúa vật ngã xuống và chúng ta hỏi Người, “Lạy Chúa, con làm gì bây giờ?”
Giống như trong Khóa Cursillo, chúng ta làm:
* Do Chúa Kitô” -- đúng thế, ở sở làm, trong gia đình, trong cuộc sống
xã hội, nơi hàng xóm láng giềng, và tại cộng đồng giáo xứ. Chúng ta
phải ý thức rằng trong tất cả mọi sự chúng ta làm, đó là Chúa Kitô làm
qua chúng ta và mọi việc đều tốt đẹp. Và có được như thế là do chính
Chúa ra tay.

* Với Chúa Kitô -- bởi vì chính Người đã nói “không có Chúa chúng ta
không làm được gì cả.” và Người không làm chúng ta thất vọng. –
“Thầy sẽ ở với các con luôn mãi, cho đến tận thế”. Với Chúa chúng ta
có thể vượt qua mọi sự và sẽ trở nên trong sáng phản ánh Chúa trong
chúng ta.
* Trong Chúa Kitô -- Thánh Phaolô cũng đã nói, “ Tôi sống song không
phải là tôi sống, nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi.” Sống trong ơn
sủng của Chúa với sự dâng hiến hoàn toàn và sự rộng lượng của tình
yêu (sống Khóa Cursillo 3 Ngày của chúng ta trong giai đoạn Hậu
Cursillo). Đó chính là Chúa sống trong ta và ta làm cho Chúa phản ánh
rõ rệt trong mọi hành động của chúng ta.
Đây là công tác tông đồ. Đây là tất cả cuộc sống của chúng ta. Đây là cách
chúng ta đưa Chúa Kitô vào trong thế giới nhỏ bé của chúng ta (các môi
trường), với tất cả sự bất tiện, thất vọng, thất bại, v.v..., nhưng cũng với tất
cả tình thương, sự hân hoan, tự do, xác tín, phó dâng, v.v... mà chúng ta
phản ánh trong sự hiện hữu của chúng ta. Đó là sống trong ơn sủng (Chúa
Kitô hiện diện trong ta) để chương trình của Chúa có thể trở thành hiện thực
và thực thi Phúc Âm ngay trong sự hiện hữu của chính chúng ta.
Đây là điều chúng ta chia sẻ trong Ultreya. Hội Ultreya là chia sẻ và truyền
đạt đức tin chung của chúng ta. Đây là đời sống của Kitô hữu hài hòa với
cuộc sống ân sủng, làm sinh động cả cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó
là sống cùng một bầu khí mà ta đã được sống trong Khóa Cursillo 3 Ngày,
không hơn không kém.
Cũng thế, trong những tình huống của đời sống và thế giới nhỏ bé của chúng
ta, Hội Ultreya là dịp cho chúng ta gặp gỡ nhau một thời gian ngắn bởi vì
chúng ta quá bận rộn trong cuộc sống. Chúng ta cần chuẩn bị chu đáo để
chia sẻ đúng cách tại Ultreya. Thời gian chuẩn bị tối thiểu nhưng thật cần
thiết. Chúng ta đừng quên tầm mức quan trọng dành cho chính “con người”.
Là thành phần lãnh đạo PT Cursillo chúng ta phải hành động và phục vụ
hăng say cùng một tinh thần được thể hiện trong Khóa Học. Cho dù có phải
hy sinh tính mạng để “con người” tham gia thực sự trong cộng đồng Kitô
hữu, hiểu rõ, cảm nghiệm và trở nên một thành phần đích thực của Nhiệm
Thể Chúa Kitô (Các Thánh Thông Công). Giống như trong ngày Thứ Năm của
Khóa 3 Ngày, chúng ta không quen biết nhau trước, nhưng đến Chúa Nhật
hình như chúng ta cảm thấy đã biết nhau từ lâu rồi. Và không những thế,
chúng ta lại còn không muốn chia tay nhau nữa!
Thành phần Lãnh Đạo Cursillo đối với Ultreya như thế nào
thì Nhóm Trợ Tá đối với Khóa Học cũng như vậy!

Trong Ultreya các thành phần lãnh đạo phải quan tâm đến các tân
Cursillistas với tấm lòng rộng mở trong tình bác ái; làm cho họ cảm thấy
không lạc lõng; hăng say tiếp xúc cá nhân với họ (liên đới giữa con người
với con người) hầu giúp họ xây dựng được tình bạn chân thật. Không phải vì
họ đã đi dự Khóa Cursillo rồi mà ta chấm dứt tiến trình kết nghĩa với họ. Tiến
trình này khởi sự trong giai đoạn Tiền Cursillo và mục đích tối hậu của Khóa
Cursillo 3 Ngày là không coi cá nhân như mục tiêu, nhưng phải xem như
điểm khởi sự việc sống trong một cộng đồng Kitô hữu (Ý Hướng PT Cursillo).
Mục đích là trở thành bạn hữu chân thật, cùng nhau thăng tiến trong tình
bạn, và cùng lúc ấy “làm dậy men” các môi trường của chúng ta. Chúng ta
nên khích lệ các tân Cursillistas bằng cách hội nhóm tạm thời với họ trong
Ultreya và giúp họ ý thức tầm mức quan trọng của việc tìm kiếm các
Cursillistas khác để hình thành Nhóm Thân Hữu cho riêng họ -- một Hội
Nhóm dựa trên Tình Bạn và có tính cách thường xuyên (ổn định). Chúng ta
không áp đặt điều gì cho họ và để họ hình thành Hội Nhóm một cách thong
thả và tự nhiên.
Sau Ultreya, sự chia sẻ có thể tiếp tục với cà-phê, bánh ngọt, v.v...
Ultreya... Hãy tiến bước!!!!!!!

