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Chúng ta hãy bắt đầu xem một định nghĩa của từ ngữ “charisma” trong tự điển: một đặc tính gán 
cho những kẻ có khả năng xuất chúng làm cho nhiều người hâm mộ. Tiếng Hy-Lạp “kharisma” 
có nghĩa là ơn huệ, món quà tuyệt diệu (của đấng tối cao) (The American Heritage Dictionary – 
paperback edition). 

Trong sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, từ ngữ “charisma” trong mục # 799 được giải thích 
như sau: “ Dù là phi thường, hay đơn giản và khiêm tốn, các đặc sủng là những ân huệ của Chúa 
Thánh Thần, trực tiếp hay gián tiếp đều nhằm lợi ích cho Hội Thánh, để xây dựng Hội Thánh, 
mưu ích cho loài người và đáp ứng những nhu cầu của thế giới”.   

Những Quan Tâm của các Vị Sáng Lập: 
Sách CNm N ang Lãnh Đạo Cursillo ghi chú, “Trong huấn từ đọc tại Roma ngày 6-2-1940, ĐGH 
Piô XII nhìn nhận có rất nhiều người đã rời bỏ cuộc sống Kitô hữu của họ. N gài khuyến khích  
các thành phần lãnh đạo trong Giáo Hội nỗ lực tìm mọi cách mang những kẻ khác trở về các giá 
trị đạo đức Kitô giáo. Ông Eduardo Bonnín, khi đọc huấn từ này, đã được đánh động và khởi sự 
tận lực nghiên cứu bối cảnh ấy một cách có hệ thống và nghiêm túc hơn, rồi ghi ra trên giấy 
trắng mực đen một cách cụ thể. Lúc ấy ông không phải là thành viên của Giới Trẻ Công Giáo 
Tiến Hành. ‘Ông Eduardo soạn ra một bản thảo viết tay lúc bấy giờ, vào năm 1940, được đặt tên 
là  N GHIÊN  CỨU MÔI TRƯỜN G. Chúng ta hãy suy nghĩ xem làm thế nào tiếp cận MÔI 
TRƯỜN G ấy và làm thế nào biến MÔI TRƯỜN G ấy thành môi trường Kitô giáo.”  
 
Chính Rollo đầu tiên này, Nghiên Cứu Các Môi Trường, kết luận rằng thế giới trở nên càng ngày 
càng mất dần tinh thần Kitô giáo, và hậu quả là các Kitô hữu thậm chí còn giảm sút ảnh hưởng 
của mình trong các môi trường xã hội và văn hóa của họ. Hoàn cảnh này đã thôi thúc ông Bonnín 
khai triển một sinh hoạt mà chúng ta ngày nay gọi là các Khóa Cursillos, Hội Học Kitô Giáo 
(hay Phong Trào Cursillo). Để có thể đương đầu với hoàn cảnh mục vụ này mà trong đó nhiều 
người, đa số là giới trẻ, đã ruồng bỏ đức tin Kitô giáo của họ, thì Phong Trào Cursillo gắn bó với 
hai mục đích này:  

 Giúp con người hoán cải liên tục và liên hợp, tức là Phúc-âm-hóa những người đã 
được Rửa Tội, giúp họ hiểu rõ giá trị của Bí Tích Rửa Tội mà họ đã nhận lãnh, và 
khuyến khích họ hoán cải liên tục.  

 Tạo cột sống, tức biến Kitô giáo thành cột trụ vững vàng (để ảnh hưởng hay làm dậy 
men các môi trường). Chính con người sau khi được cải đổi, có khả năng quyết định 
và xác tín, có thể mang ánh sáng Phúc-âm chiếu giãi trên các môi trường khác nhau, 
đó là nơi con người đang sống và là nơi cuộc sống hằng ngày của họ diễn ra, để tạo 
một hướng đi theo tinh thần Kitô giáo cho nền văn hóa của thế giới ngày nay. 
 

Hai mục tiêu mục vụ này đặt nền tảng trên sự xác tín rằng các môi trường của thế giới ngày nay 
chỉ có thể được Phúc-âm-hóa do những con người đã được cải đổi bởi vì họ đã tìm thấy Chúa 
Kitô Phục Sinh. Để cải đổi các môi trường khác nhau, sự hiện diện của những người nam và nữ 
đã được canh tân thật cần thiết.  



 
 

 

 
Sự kiện này đưa đến một tâm thức được ông Eduardo Bonnín tóm lược như sau: 
 
Tâm Thức: 
 Thông tin tuyệt diệu nhứt là Thiên Chúa yêu mến chúng ta trong Chúa Kitô.   
 Được thông đạt bằng một phương tiện tuyệt hảo nhứt, đó là tình bạn.   
 Được hướng dẫn tuyệt vời nhứt trong mỗi con người, nam cũng như nữ, có khả năng xác 

tín, cương quyết và kiên trì.  
 
Các Yếu Tố Quan Trọng: 
Chúa Kitô, Con N gười, Tình Bạn.   
Con người không bao giờ thực sự bị tách rời khỏi Mục Đích. 
 
Mục Đích: 
Để hiểu rõ và đồng hóa sự kiện này: Phúc-âm không chỉ để chọn lựa nhân đức, nhưng là một nỗ 
lực chân thật luôn luôn dành lấy quyền để chọn Chúa Kitô và con người. 
 
Để hiểu rõ sự thật Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong Chúa Kitô. Chúa thương yêu tôi. Trên 
hết mọi sự, trở thành Kitô hữu là cảm nhận mình được Chúa yêu mến và sống trong sự kinh ngạc 
vì được yêu, bởi vì là Kitô hữu ngay thật nhứt tức là được Chúa yêu thương. 
 
“Trong khi người ta có thể dùng thần học để giúp hiểu biết về tiến trình này, còn chúng ta tin 
rằng mấu chốt của việc làm cho Tin Vui Mừng này đến với con người bình thường là làm cho họ 
ý thức rằng việc họ lâu nay đi tìm kiếm hạnh phúc, tình bạn và tình yêu thì mới tạo cho ba cuộc 
gặp gỡ thiết yếu với chính họ, với Chúa Kitô và với tha nhân trở nên dễ dàng hơn; có nghĩa là 
làm cho tiến trình này hấp dẫn và có thể đạt được” (Eduardo Bonnín – Phúc-âm hóa nhờ Hoán Cải). 
 
Đúng như lời phát biểu thật tuyệt vời của người bạn thân thiết của tôi là Cha David (Smith) như 
sau: “Mục đích của ba cuộc gặp gỡ trong PT Cursillo là giúp chúng ta sống đúng căn tính của 
mình trong Chúa Kitô một cách thâm thúy. Chúng ta sống căn tính ấy liên kết với con người của 
Chúa Giêsu Kitô thật trọn vẹn, có nghĩa là N hiệm Thể Chúa Kitô. ‘... những khí cụ Chúa Thánh 
Thần dùng để ban tràn đầy ân sủng của Ðức Ki-tô là Ðầu, cho Hội Thánh là Thân Thể.’ (Giáo 
Lý GHCG # 774).  Khi chúng ta đáp lại lời ước nguyện này “Chúa Kitô tin tưởng nơi con”, thì 
chúng ta nên nhớ đó chính là Chúa Giêsu Kitô và N hiệm Thể của N gười, là Giáo Hội, tin tưởng 
nơi chúng ta hầu chúng ta tiếp tục trở nên Tin Mừng cho một thế giới tràn ngập những tin tức 
xấu xa. N ếu Giáo Hội không thể tin tưởng nơi chúng ta, thì trong bản chất chính chúng ta đang 
“loại bỏ” Chúa Kitô, có nghĩa là tách lìa Đầu (tức Chúa Kitô) ra khỏi N hiệm Thể (tức Giáo Hội). 
 
Chúng ta được kêu gọi sống căn tính của mình trong Chúa Kitô trong toàn N hiệm Thể, không 
được phép để N hiệm Thể bị tách lìa khỏi Đầu,(tức là Chúa Kitô), cũng không nên quan trọng hóa 
bất kỳ một chi thể hay thành phần hay bộ phận nào của N hiệm Thể mà làm tổn hại đến các chi 
thể khác. Trong thân thể con người, các tế bào trong một bộ phận nào đó hay cả hệ thống mà nNy 
nở quá mức sẽ tạo ra một cái bướu, nếu không chữa trị, ắt sẽ làm suy nhược, phá nát và thậm chí 
giết chết cả thân thể.” (Cha David Smith – Thư Tín OMCC 2009).  
 
Hậu Cursillo được nghĩ ra nhằm giúp nuôi dưỡng ba cuộc gặp gỡ thiết yếu ấy được dễ dàng. Bổn 
phận của chúng ta, những thành phần lãnh đạo, là tạo sự dễ dãi cho tiến trình này mà không làm 
hỏng nó. N hư Ông Eduardo Bonnín vẫn thường nói, “Là một Kitô hữu không phải là một dự án, 
nhưng là thực hiện dự án đề ra.” N ói cách khác, chúng ta tin rằng “người ta” làm và uốn nắn lịch 



 
 

 

sử, và vì thế, khi cải đổi “con người”, lịch sử sẽ được thay đổi toàn diện từ trong ra ngoài, nhờ 
vậy mà thay đổi mọi môi trường và tất cả những hoàn cảnh của cuộc sống bằng cách sống đời 
sống mới của chúng ta. Thánh Phaolô mô tả cốt lõi thần học của sự hoán cải hay “metanoia” như 
một sự nối tiếp gồm cả sự chết của “con người cũ” và sự sinh ra của “con người mới”; hiện thân 
Chúa Kitô; mình sống trong tiến trình nên thánh mọi giây, mọi lúc, mọi nơi và với mọi người.  
 
Mục Đích Tối Hậu và Căn Bản: 
Việc gặp gỡ thân mật với Chúa Kitô nên dành cho càng nhiều người càng tốt, nhưng không chỉ 
giới hạn cho những “kẻ xa Chúa lâu ngày”. Vì vậy, với một kế hoạch được suy nghĩ cặn kẻ, 
được nghiên cứu cNn thận và cầu nguyện tha thiết, các giai đoạn Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và 
Hậu Cursillo thử sử dụng sức mạnh và năng lực một cách thích đáng và trong khả năng sẵn có 
(bằng Hội N hóm và Ultreya) để giúp những Kitô hữu “xa Chúa lâu ngày” ấy và đôi khi cũng 
chưa phải là Kitô hữu đích thực, cho dù thiếu thông tin, hoặc nhận thông tin sai lạc, hay chưa có 
thông tin, tất cả đều được lãnh nhận tin mừng này là “Thiên Chúa yêu thương họ trong Chúa Kitô”. 
 
Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo cần được tổ chức như thế nào để tâm thức, bản chất 
và mục đích (của PT Cursillo) có thể được hoàn thành một cách trọn vẹn. 
 
N ền tảng chính yếu của phương pháp ấy là Phúc Âm, Tình Bạn và (tính cách) thông dụng.  
 
Để chắc chắn điều này là có thật, phương pháp trong cả ba giai đoạn đều nhấn mạnh đến cuộc  
gặp gỡ với chính mình, vì nếu không xảy ra thì không có gì là thật hết. Phương pháp cũng bảo 
đảm một cách chắc nịch rằng “cuộc hội ngộ với chính mình” phải năng động chứ không thụ 
động; phải được phát huy và tìm kiếm luôn luôn, nếu không thì tình bạn không có thật và Phong 
Trào trở thành phi lý. Cuộc gặp gỡ chính mình đảm bảo đưa đến hai cuộc gặp gỡ kia với Chúa 
Kitô và với tha nhân, vì nhờ đó các Cursillistas có được cơ hội khám phá tính cách độc đáo, sáng 
tạo và đặc biệt của mình.  
 
Tiền Cursillo Gồm Có: 
Việc tìm kiếm những kẻ xa Chúa lâu ngày và bất kỳ nam hay nữ, phải có nhân cách (tức khả 
năng xác tín, cương quyết, và kiên nhẫn), không phân biệt tuổi tác, có thể giúp tìm được những 
ứng viên năng nỗ mà cho họ cơ hội để trải qua kinh nghiệm một Khóa Cursillo. 
 
Tiền Cursillo không thể được thực hiện hàng loạt bởi một số chuyên giảng huấn và những người 
khác thụ huấn. Tiền Cursillo đơn thuần chỉ là một tình bạn được triển nở nhờ Hội N hóm N hỏ và 
Ultreya, nếu không bị ‘thay hình đổi dạng’. 
 
Khóa Ba Ngày: 
Các Khóa Cursillos, nhờ Ơn Sủng của Chúa và lời cầu nguyện của nhiều người, cố gắng nối kết, 
truyền đạt, và kết bạn giữa các Kitô hữu với nhau, là những người nỗ lực sống đức tin của mình 
trong tinh thần và trong chân lý hầu có thể chia sẻ với những kẻ khác đang sống không có Chúa 
hiện diện trong họ, với những kẻ chỉ quan tâm đến những hoàn cảnh bên ngoài của cuộc sống 
hằng ngày của họ, hoặc là chỉ tồn tại do các đòi hỏi của đời sống, như vậy họ không có thời giờ 
để quan tâm đến chính họ hay những kẻ khác. 
 
Khóa Cursillo không phải là một biến cố của đời sống, nhưng là phương tiện, là phương cách, là 
phương thức để có được đời sống ấy trở thành một biến cố; bởi vì sự kiện là Kitô hữu cũng 
không phải là một biến cố của đời sống, nhưng là để làm cho đời sống trở thành một biến cố liên 
tục, tuyệt vời và phải được tri ơn. 



 
 

 

 
Phương pháp điều hành đúng đắn Khóa Cursillo Ba N gày phù hợp với Ơn Đặc Sủng Hình Thành 
Phong Trào Cursillo được trình bày trong CNm N ang Khóa Cursillo của PT Cursillo tại Hoa Kỳ. 
 
Hậu Cursillo: 
N hững Điều PT Cursillo dự tính, trước tiên, là gợi lại trong mỗi con người tính cách độc đáo,  
sáng tạo và đặc biệt của mình hầu sau khi khám phá ba chiều kích này của nhân cách họ, có thể 
đồng quy với ý hướng của họ và có thể thanh luyện nhân cách của họ và dự tính phát triển chính 
họ thành con người đích thực.   
 
Chúng ta hiểu rằng trong giai đoạn Hậu Cursillo theo Đặc Sủng Hình Thành Phong Trào, con 
người, một khi hiểu biết sứ điệp Kitô giáo, sẵn sàng đóng góp quan điểm và phản ứng riêng tư, 
cụ thể và rõ rệt của mình đối với Phúc Âm. Đó là lý do tại sao chúng ta không ngớt nói rằng 
những gì thực sự là phàm trần và có tinh thần Kitô giáo đều không phải là những hành vi của 
chúng ta, nói cách khác, là hình ảnh chúng ta tạo nên hoặc những thành tích của chúng ta. N hưng 
thật ra, những gì nảy sinh từ chính con người thì tương ứng với những gì được ban cho họ (Đặc 
Sủng và N hững Tư Tưởng N ền Tảng - Charisma e Ideas Fundacionales) 
 
Bất cứ ai đã trải qua kinh nghiệm sống Khóa Cursillo rồi thì hiểu rõ Khóa Học không giới hạn họ 
trong việc sử dụng những phương tiện cụ thể và riêng biệt được đề nghị: đó là Hội Nhóm và 
Ultreya. Khi được hành xử theo mục đích và cho những gì mà những phương tiện này nhằm 
cung ứng trong tinh thần và chân lý, Hội N hóm và Ultreya không những giúp duy trì lòng nhiệt 
thành và nghị lực đã khám phá được, tái khám phá và được cảm nghiệm trong ba ngày của Khóa 
Học, nhưng cũng làm cho những đức tính này năng động, và kích hoạt chúng cùng phát triển 
chúng từ chính bản thể con người ấy trong hoàn cảnh cụ thể của mình, nghĩa là tại nơi chốn mà 
Thiên Chúa đã đặt để họ. Dĩ nhiên, khoác vào mình những vai trò của “những Kitô hữu quyết 
tâm” thì có thể dễ làm hơn,  bởi vì như những kẻ ương ngạnh chỉ thích cầu nguyện, hội họp, và 
thích làm nhiều công việc “đạo đức” khác, mà một khi họ mất đi tính cách năng động của đức 
tin, niềm xác tín, lòng nhiệt thành, sức mạnh và Phúc-âm mà mỗi Kitô hữu chân chính đều phải 
có và phải biểu lộ, thì không bao lâu những kẻ này phải chịu cảnh ngộ “mệt mỏi của những kẻ 
tốt lành” (Đặc Sủng và N hững Tư Tưởng N ền Tảng - Charisma e Ideas Fundacionales). 
 
Sách Lược: 
Tình Bạn, Hội N hóm và Ultreya. 
 
Khi vun trồng và nuôi dưỡng những mối liên hệ giữa con người với nhau, và mối liên hệ nồng 
ấm nhứt là tình bạn, ngay bên trong những hoàn cảnh hoặc môi trường của đời sống, thì chúng ta 
có thể tạo nên cột sống vững vàng và việc dậy men cần thiết phải có để đưa Tiền Cursillo của 
ngày hôm nay đến với Hậu Cursillo của ngày mai, rồi Hậu Cursillo sẽ được tăng trưởng nhờ có 
Hội N hóm trợ lực và nhờ việc chúng ta chia sẻ trong các buổi Ultreyas.  
 
Hội Nhóm: 
Đời sống như một thực tại được chia sẻ trong tình bạn.   
 
Hội Ultreya:   
Một hoàn cảnh trong đó phần tuyệt vời nhứt của mỗi con người ảnh hưởng đến càng nhiều người 
càng tốt. 
 
 



 
 

 

Phong Cách Hình Thành: 
Là cách thức con người sống cuộc đời mình. Đó là Hồng Ân mà Chúa đã tạo dựng thành một cử 
chỉ, một sự tử tế, và một cách biểu hiện những gì được sống, với sự tự nhiên, niềm vui và lòng 
nhiệt thành.  
 
Là biểu thị của tính lạc quan căn bản; niềm hân hoan; lòng gan dạ và kiên quyết; lòng xác tín; 
những giá trị đạo đức. 


