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Hậu Cursillo nhằm giúp đỡ nuôi dưỡng dễ dàng ba cuộc gặp gỡ thiết yếu vốn đã được thực hiện
trong Khóa Cursillo để nhờ đó mà tình bạn chân thật được triển nở. Đó là tình bạn của mỗi cá
nhân với chính mình, với Chúa Kitô và với anh chị em mình.
Dựa trên phương pháp luận, chắc chắn bí quyết của tiến trình xây dựng
tình bạn này là cuộc gặp gỡ thứ ba trong Khóa Cursillo, đó là tình bạn với
tha nhân; không những “tha nhân” bao gồm “tất cả” mà đặc biệt còn bao
gồm tình bạn với những ai dính dáng một cách thiết thân tới tiến trình cải
đổi của chúng ta, cùng những kẻ ở trong Hội Nhóm Nhỏ và Hội Ultreya.
Đúng là do các Hội Nhóm Nhỏ lúc nào cũng có nguy cơ phải chịu rủi ro biến thành những hội ái
hữu, những nhóm tự định hướng cho mình hoặc những nhóm chịu sự điều động hay điều khiển
của người điều hành hay kẻ thao túng, từ bên trong hay từ bên ngoài, cho nên các Nhóm Nhỏ nên
luôn luôn tham dự vào tính cách phổ quát và tính đa dạng do Hội Ultreya mang lại.
Chính trong môi trường “chứng nhân” của Hội Ultreya mà những người vừa mới khởi sự tiến
trình cải đổi có thể gặp gỡ và khai triển tình bạn chân thật với những người khác có tâm tưởng
tương tự đang trên đường hành hương. Bởi thế cho nên PT Cursillo luôn luôn can ngăn bất cứ nỗ
lực nào muốn biến Hội Ultreya thành một biến cố có tính cách “tập hợp” hay “công cọng” có thể
cắt đứt hay làm suy yếu bộ mặt Hội Nhóm vì nó xác định căn tính của Ultreya giống như PT
Cursillo luôn luôn ngăn cản mọi nỗ lực đề nghị các Hội Nhóm mở rộng lúc nào cũng nên quy tụ
chừng ấy người mà thôi.
Điều thiết yếu đối với Phương Pháp Cursillo là Hội Ultreya tiên vàn phải là một loại hội họp mà
các cá nhân có thể làm quen với nhau, kết bạn và làm bạn – và triển khai thứ tình bạn nào có thể
đôn đốc, củng cố, hướng dẫn và duy trì tiến trình hoán cải hay cải đổi và mọi ơn lành bất ngờ do
việc hoán cải này mang lại.
Hội Ultreya tập họp các Nhóm Thân Hữu lại với nhau – đó là Hội Nhóm của các Nhóm Nhỏ.
Các Nhóm và những thành viên của Nhóm sinh hoạt trong đó có cũng cùng những lý do giống
như khi họ tham dự các Nhóm Thân Hữu của họ vậy: đó là để chia sẻ những gì mà mỗi người và
mỗi nhóm đang thực sự sống. Họ không đến đó để kiếm thêm kiến thức hay để nhận sự chỉ dẫn.
Nếu Hội Ultreya nhằm mục đích giáo dục và tổ chức thì Ultreya chắc sẽ không có đặc tính “phổ
quát” rõ ràng xác định căn tính của Ultreya. Nếu quả thật như thế, nghĩa là Ultreya nhằm giáo
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dục và tổ chức, thì tốt hơn hết là nên phân chia thành từng nhóm cùng ngành nghề hay từng môi
trường khác nhau hoặc xác định theo đặc tính riêng. Trái lại, PT Cursillo vẫn kiên định với
những điều đã duy trì ngay từ lúc khởi đầu, mục tiêu đơn thuần chỉ nhằm tạo cơ hội cho mỗi
người và mọi người chia sẻ những cảm nghiệm hay kinh nghiệm của họ hầu củng cố và khích lệ
ý hướng hoán cải của người hành hương. Như thế, nền tảng cơ cấu của Hội Ultreya càng to lớn
và càng rộng rãi bao nhiêu thì nó càng hữu hiệu và càng có kết quả bấy nhiêu.
Vì vậy, PT Cursillo mạnh mẽ ngăn chặn ý niệm muốn kiểm soát và điều khiển các buổi Hội
Nhóm trong Ultreya bởi vì hành động điều hành và kiểm soát không thể có chỗ đứng trong một
sinh hoạt được đề ra là phải có tính cách “tự phát” nếu muốn duy trì sự hoán cải!
Người Công Giáo ngày nay than phiền về sự nổi dậy của các giáo phái và nhóm thờ cúng trong
giới dân dã bình thường và riêng trong giới trẻ, nhưng chúng ta quên rằng đa phần là do chúng ta
thiếu sự bình dị của Bí Tích Rửa Tội (đó là niềm hứng khởi về những gì đơn sơ bởi vì nó bền
vững) và thiếu sự tìm kiếm hân hoan đối với Tin Mừng CHÚA YÊU THƯƠNG CHÚNG TA, từ
đó khiến nhiều người bị thôi thúc chạy đi tìm bên ngoài Giáo Hội vốn đã được thiết lập những gì
mà đáng lý ra họ chắc chắn đã được quyền tìm thấy ngay trong Giáo Hội bởi vì đây là một phần
thiết yếu của di sản Chúa Kitô và đó là gia tài của chúng ta là con cái Thiên Chúa.
Nói như thế không có nghĩa là PT Cursillo ước ao các buổi Hội Ultreyas nên có bầu khí “không
thỏa hiệp” của các giáo phái, hay những buổi Hội Ultreyas phải được đặt trọng tâm vào việc nuôi
dưỡng các “cảm tính” nhưng lại không cách nào kiểm chế được sự chia sẻ những gì thật sự đang
được cảm nghiệm hay niềm vui tuôn tràn của những kẻ nhận ra rằng mình là con yêu quý của
Thiên Chúa.
Chẳng may, hiện có những kẻ cứ đòi biến Ultreya thành một phương thức học hỏi hay có nhiều
sinh hoạt được điều động ngoài sự kiện Ultreya là nơi chia sẻ kinh nghiệm và cảm nghiệm. Khi
điều này xảy ra, và bất chấp những ý hướng ngay lành của người đề xướng, thì trọng tâm không
còn là tiến trình hoàn cải nữa mà lúc đầu ngay cả những Cursillistas trung thành không để ý, cho
đến khi toàn bộ trọng tâm thay đổi từ thái độ là Kitô hữu và trở thành Kitô hữu đích thực sang
chủ trương làm những việc Đạo mà thôi. Nhằm ngăn chặn sự chuyển đổi này, Ultreya phải trung
thành với sứ mệnh của mình. Toàn thể PT Cursillo phụ thuộc vào Ultreya bao lâu Ultreya còn
giữ được cái nguyên trạng ấy của nó. Một khi Ultreya không còn là khí cụ giúp hoán cải và
chuyển sang hướng đi của những kẻ cho rằng mình khá hơn hay hiểu biết nhiều hơn những người
khác, thì không tránh khỏi tình trạng Ultreyas mất dần tham dự viên và cuối cùng chỉ là một nơi
tụ họp của những “ông bà thánh thiện nhứt” và những người vừa mới tham dự Khóa Cursillo
“gần nhứt”.
Tóm lại, Hội Ultreya đích thật phải là một trong số ít nơi hay số ít cơ hội mà một người đang
trong tiến trình hoán cải có thể thật sự nhìn thấy rằng mình có khả năng trở nên khá nhứt mà
không cần phải khá hơn những kẻ khác. Cái cảm giác truyền giáo độc đáo này những người đang
trở thành hoàn toàn nhân bản và trở thành Kitô hữu toàn diện có thể đạt được. Nhờ phương pháp
và bầu khí thích hợp của mình, Hội Ultreya phải cho thấy và chứng tỏ rằng, trong khi một người
phàm lúc nào cũng có thể trở thành hoàn toàn nhân bản và trở thành Kitô hữu toàn diện, chúng ta
không bao giờ có thể khá hơn thực tại của chúng ta bây giờ là con cái của Thiên Chúa.
Để giúp ngăn cản đặc tính quan trọng và thiết yếu của Ultreya biến thành pháo bông, biến thành
một buổi trình diễn hơn là một nơi trú ngụ, điều cần thiết là Ultreya phải được một Trường Lãnh
Đạo nâng đỡ và củng cố cho vững mạnh. Điều quan trọng nhứt phải ghi nhớ là mục tiêu hàng
đầu và thiết yếu của Trường Lãnh Đạo là hỗ trợ Hội Ultreya trong địa phương của mình. Một

trong những nhiệm vụ chính của Trường Lãnh Đạo là đảm bảo cho Hội Ultreya hoàn thành mục
tiêu của nó. Hội Ultreya phải được thảo luận bởi những thành phần lãnh đạo trong các sinh hoạt
của Trường để xác định xem thành phần nhân sự hướng dẫn Ultreya có chu toàn phần vụ của
mình hay không, bài chia sẻ chứng nhân có đúng cách hay không, những người hỗ trợ các chứng
từ có giữ đúng tâm tưởng hay không, để ý xem các tân Cursillistas có hiện diện hay không, và họ
cảm thấy thoải mái hay không, và những biện pháp nào có thể áp dụng hầu có thể cải tiến các
buổi Ultreyas. Thay vì tìm những gì có tính chất đổi mới để giới thiệu làm “linh động”các buổi
Ultreya, Trường Lãnh Đạo nên nghiên cứu và thảo luận những yếu tố khác nhau có sẵn trong
Hội Ultreya chính thống và tìm phương cách cải tiến những yếu tố ấy.
Khi hình thành và nuôi dưỡng những mối liên hệ chân thật giữa người với người, và mối liên hệ
nồng ấm nhứt là tình bạn, trong tất cả mọi hoàn cảnh hay môi trường của đời sống, chúng ta tạo
nên những cột sống, men và việc làm cho dậy men, điều này cần thiết để chuyển Tiền Cursillo
hôm nay đến Hậu Cursillo ngày mai, khi mọi sự sẽ được hồi phục cho Chúa Kitô và Vương
Quốc Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta sẽ được thể hiện qua tình bạn và tình yêu trong mọi vinh
quang của Vương Quốc Thiên Chúa.
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