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SỐNG NGÀY THỨ TƯ VỚI LÒNG XÁC TÍN, QUẢ QUYẾT VÀ 
TRUNG KIÊN   
Source: National Cursillo Center Mailing – June 2011 
 
Tựa đề bài viết này nhắc nhớ những điều Ông Eduardo Bonnín ám chỉ khi nói về “Tâm 
Thức của Cursillo”. 
 
Ông Bonnín xem Tâm Thức Cursillo như là lời rao truyền về: 
“Tin vui nhứt về thực tế khả quan nhứt, đó là Thiên Chúa trong Đức Kitô yêu thương 
chúng ta. Tin này được loan truyền bằng phương tiện hữu hiệu nhứt, đó là Tình Bạn. Tin 
này nhắm vào mỗi người, chính con người họ, nhắm vào khả năng xác tín, quả quyết và 
trung kiên của họ.”    
 
Tâm Thức này như Ông Bonnín đã diễn tả, bén rễ từ Tiền Cursillo. Chúng ta dành hầu 
hết thời gian và công sức đi tìm ứng viên lý tưởng nhứt. Tuy nhiên, nếu chúng ta chú tâm 
nhiều hơn về con người nào có khả năng xác tín, quả quyết và trung kiên, chúng ta có thể 
an tâm quả quyết họ sẽ bắt lấy sứ điệp được trình bày trong Khóa Cursillo Cuối Tuần, và 
do đó họ sống Ngày Thứ Tư giúp đở kẻ khác cũng sống với lòng xác tín, quả quyết và 
trung kiên như họ. 
 

 Xác Tín (sùng đạo) – trong khi hướng trọn đời mình về với Thiên Chúa, 
chúng ta thiết lập mối liên kết mật thiết với Người, một tình bạn thân mật và 
cởi mở. Điều hoàn toàn cần thiết đối với chúng ta là phải liên kết mật thiết với 
Chúa Giêsu Kitô để giúp lòng sùng đạo của chúng ta được chân thật. 

 Quả Quyết (học đạo) – sử dụng trí tuệ chúng ta để phụng sự chân lý hay bắt trí 
tuệ chúng ta học hỏi chân lý. Về thực chất, đây là tiến trình học hỏi để yêu 
mến và đáp trả bằng đức tin hầu đạt được tiềm năng của chúng ta trong tư 
cách là con người, hoàn toàn nhân bản và hoàn toàn Kitô hữu. Chỉ khi nào 
chúng ta phát huy hết tiềm năng của mình thì chúng ta mới có thể bắt đầu thấu 
hiểu tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và bắt đầu sống trong tình 
yêu ấy. 

 Trung Kiên (hành đạo) – đạt tới sự tuyệt hảo của lòng sùng đạo, dâng hiến 
chính cuộc đời chúng ta cho Chúa bằng cách phục tùng Thánh Ý Chúa, và sau 
đó thực hiện những gì chúng ta được yêu cầu phải làm. Hành đạo là đáp lại 
lệnh truyền của Chúa Giêsu được ghi lại trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, 
13:34-35. Chỉ vỏn vẹn như sau: Hành Đạo sử dụng quyền yêu thương giống 
như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.   

 
Khóa Cursillo đưa ra lời mởi gọi trở nên Kitô hữu, hiến dâng đời mình cho Chúa Kitô và 
sống trọn vẹn và đầy đủ. Như sách “Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo” (NTTNT) 
ghi lại rõ ràng như sau: 
 
“Đời sống Kitô “khuấy động mọi người đã nhận lãnh Phép Rửa và buộc họ phải … theo 
chân và bắt chước Chúa Giêsu, ôm ấp các Mối Phúc Thật, lắng nghe và làm theo Lời 
Chúa, tham gia một cách có ý thức và tích cực vào đời sống phụng vụ và bí tích của Giáo 
Hội, tham dự vào việc cầu nguyện riêng tư, trong gia đình và ngoài cộng đồng, khao khát 



 

 
 
 

công lý và mang ra thực hành giới răn Yêu Thương trong mọi hoàn cảnh đời sống và 
phục vụ tha nhân, đặc biệt là đối với những người hèn mọn nhất, nghèo khó và đau khổ 
57” (NTTNT # 424).  
 
“Tóm lại, đây là “lối sống mới mẽ” mà ĐGH Gioan Phaolô II đã đề cập đến nhiều lần: 
đó là nền “văn minh của dân tộc mới”.” (NTTNT # 425) 
 
Chúng ta đã chứng kiến tinh thần rộng lượng tràn ngập các Cursillistas sau Khóa Cursillo 
Cuối Tuần. Trong thực tế, nhiều người đã sống qua một Khóa Cursillo thường có lòng 
mong muốn phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của Chúa qua các công tác mục vụ khác 
nhau của giáo xứ. Đây là một thực trạng rõ ràng trong Giáo Hội. Tuy nhiên, điều nói trên 
không phỏng đoán sự kiện ấy, mặc dù dịch vụ này được sẵn sàng cung cấp cho Giáo Hội, 
đó là Cursillo phải được dành riêng cho những hoạt động này. Cursillo đánh thức lòng 
ham muốn phục vụ của chúng ta, do đó các Cursillistas cam kết tham gia các sinh hoạt, 
các nhóm, các mục vụ khác nhau, v.v. của giáo xứ địa phương của họ. 
 
Chúng ta cũng có thể công nhận nhiều ơn gọi linh mục, phó tế, ơn gọi sống đời tận hiến, 
v.v.  do Phong Trào Cursillo mang lại. Điều này cũng không có nghĩa đây là mục tiêu của 
Phong Trào. Dầu vậy, chúng ta cảm ơn Chúa về những ơn lành này. Tuy nhiên, chúng ta 
không nên quên mục đích chính của Phong Trào Cursillo, đó là, mục tiêu chúng ta muốn 
đạt được nếu chúng ta muốn thực hiện Phong Trào "như thế nào" và "tại sao". 
 
Như Giám Mục Juan Hervás phát biểu trong Thư Mục Vụ của ngài, nam giới nên được 
yêu cầu cho một đáp ứng tuyệt vời: "những mục tiêu rất cao vời nên được đề nghị cho 
giáo dân, xét rằng chúng ta nhận ra chính mình trong một thời điểm mà hơi thở Chúa 
Thánh Thần đang kêu gọi nhiều linh hồn sống anh dũng và hoàn toàn hy sinh chính mình. 
Chúng ta hãy can đãm một cách thánh thiện, đề nghị những mục tiêu thánh thiện cao quý 
nhất. Nếu nam giới không được đòi hỏi nhiều, họ sẽ không cho, ngay cả những gì họ 
được yêu cầu. " 
 
Cursillo cho chúng ta một phương pháp qua đó chúng ta học cách sống Tin Mừng trong 
các hoàn cảnh hàng ngày của cuộc sống. Đây là một lộ trình cho cuộc sống của chúng ta 
là Kitô hữu - để sống Tin Mừng như người giáo dân. Phương pháp này làm cho người 
Kitô hữu chúng ta đáp ứng ơn gọi của Phép Rửa Tội và lời mời gọi của Giáo Hội. Một 
Kitô hữu là người đã chấp nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để làm cho tình yêu của 
Chúa Cha hiển nhiên và được cảm nhận bởi những người khác. Nhiệm vụ chính của Kitô 
hữu là nuôi dưỡng những người khác bằng niềm xác tín về giá trị, nhân phNm và tính 
cách quan trọng của họ trong con mắt của Chúa Cha. Cuộc sống của mọi Kitô hữu và sự 
hoán cải cá nhân họ trải qua sự thay đổi liên tục khi họ nhận ra rằng mỗi người, mỗi biến 
cố, tất cả mọi việc họ làm là một phương tiện truyền bá những khả năng mới và khác 
nhau cho Tin Mừng. 
 
“PT  Cursillo muốn thực hiện thông điệp Phúc Âm, đó là Tin Mừng, và tiến hành nhờ Ơn 
Sủng của Thiên Chúa. Mọi người vui mừng khi nghe tin này và tin này mới mẻ vì nó canh 
tân chúng ta.  Tin Mừng đạt tới số người đông hơn cả, và nhất là tiếp cận những người 
bình dân, trong cuộc sống hàng ngày của họ. Những người không có thời gian để thư 



 

 
 
 

giãn, vì họ phải làm việc để sinh sống và để tồn tại. Những người không có hình thức giải 
trí khác, ngoại trừ hối hả đọc báo, nghe đài, và rốt cuộc ngủ gục trước máy TV mà không 
có bất cứ những sinh hoạt này giúp giải quyết những vấn đề quan trọng của cuộc sống. 
Đó là con người, nam hay nữ, hiểu biết và nhận ra Thiên Chúa qua Đức Kitô, một Đức 
Kitô đang sống, đang hiện diện, và có nhân tính. Rồi con người phát hiện ra rằng không 
cần nỗ lực đi đâu xa, ta vẫn có thể làm bạn và gần gũi Chúa Kitô" (Eduardo Bonnín - 
Lịch Sử Đặc Sủng). 
 
Toàn thể bản chất của Cursillo chỉ đơn giản là để giúp con người, không những để sống 
Tin Mừng, nhưng cũng để trở thành Tin Mừng cho người khác trong phạm vi bình 
thường của cuộc sống của họ, ngay tại nơi họ đang ở vào thời điểm này. 
 
Là Kitô Hữu/Là Giáo Hội 
Có một câu nói rằng: "Tôi không đếm giây (đồng hồ), tôi làm cho giây (đồng hồ) có giá 
trị." (I don’t count the seconds, I make the seconds count). Đây là một sự so sánh khá lý 
thú (theo lối chơi chữ trong tiếng Anh vì chữ “count” có 2 nghĩa trong câu này) để giải 
thích “có lòng xác tín như một Kitô hữu” nghĩa là gì.  Đó không phải là vấn đề làm "một 
việc tông đồ" vào buổi tối sau một ngày làm việc, hoặc bất cứ khi nào chúng ta rỗi rãnh.  
Về thời gian còn lại trong ngày của chúng ta thì sao? Chúng ta được gọi trở thành tông đồ 
24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, 365 ngày một năm. 
 
Cấu trúc các Tư Tưởng (N ền Tảng của PT Cursillo) tóm lược ý tưởng trên một cách rất 
đơn giản như sau: "Là Kitô hữu bao gồm nhiều thứ một cách đáng kể so với “làm những 
điều của Kitô hữu.” Là Kitô hữu có nghĩa là sống Chúa Kitô. Làm những việc của Kitô 
hữu là sống cho chính mình nhân danh Chúa Kitô ". Người ta có thể làm những việc của 
Kitô hữu, nhưng họ không phải là Kitô hữu, do đó họ không tự động trở thành Kitô hữu. 
 
Ông Eduardo Bonnín đã cho biết, Cursillo không có nghĩa là để thỏa mãn những khao 
khát về Thiên Chúa, nó có nghĩa là tạo ra một sự khao khát về Chúa. Điều này không có 
nghĩa trả lời những câu hỏi, mà thật ra nhằm thúc giục ta đặt ra các câu hỏi, đó là loại câu 
hỏi sẽ dẫn đưa mỗi người chúng ta vào một hành trình khám phá của riêng chúng ta, để đi 
càng ngày càng sâu hơn vào tất cả những gì là Cursillo, không phải để trở thành một 
Cursillista tốt hơn, nhưng để trở thành những Kitô hữu ngày càng đạo đức hơn. 
 
N ét đẹp của Phong Trào Cursillo là điều này: Thiên Chúa gửi cho chúng ta những người 
bạn đồng hành trong cuộc hành trình của chúng ta, những người mà con đường họ đi 
chắc chẳng bao giờ gặp chúng ta nếu đã không có Khóa Cursillo, và tuy nhiên, họ vẫn trở 
nên quan trọng đối với cuộc hành trình của chúng ta đến độ chúng ta phải tự hỏi làm thế 
nào chúng ta thực hiện được mà không có họ. 
 
Với tư cách là Kitô hữu, là Giáo Hội, chúng ta đã là một cộng đồng rồi. Trong đời sống 
nội tại, cộng đồng tín hữu đã được biểu thị bằng bốn đặc tính “kiên trì” của thời Giáo 
Hội sơ khai, được mô tả trong Sách Tông Đồ Công Vụ (TĐCV 2, 44-47) – (TTNT # 428).  
 
Cũng như Sách Tông Đồ Công Vụ mô tả làm thế nào các Kitô hữu tiên khởi đã sống sứ 
điệp được trình bày trong các sách Phúc Âm, thì cũng thế, Kitô Giáo Thực Hành cho 



 

 
 
 

chúng ta thấy làm thế nào để trở thành những Kitô hữu đích thực trong thế giới thực ngày 
nay, mà nhân đây,  làm thế nào chúng ta thâm nhập vào các môi trường của chúng ta.  
 
Trong Cursillo, chúng ta biết được rằng trọng tâm chính của chúng ta trong mọi nỗ lực 
truyền giáo phải bắt đầu với chính mình (Rollo Nghiên Cứu Môi Trường), chúng ta phải 
hoàn toàn xác tín về tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta trước khi chúng ta có thể ra 
đi và chia sẻ tình yêu và tình bạn với người khác. 
 
Đôi khi, trong thuật ngữ Cursillo, từ ngữ "việc truyền giáo" hoặc "đi truyền giáo" nghe 
hơi lạ tai đối với chúng ta; tuy nhiên, Ông Eduardo Bonnín giúp làm sáng tỏ ý nghĩa của 
nó: "Khi chúng ta nói về truyền giáo trong bối cảnh của Cursillo, chúng ta không có ý 
muốn nói, hay hầu như không muốn nói theo ý nghĩa đơn giản là trao cho hoặc truyền bá 
Tin Mừng của Phúa Âm, mà là để thành công trong việc làm cho con người 'trở thành' 
Tin Mừng, và Tin Vui Mừng ấy chính là Chúa Kitô đang sống trong dân Chúa ngày nay 
và ở giữa họ, như Chúa đã hiện diện 2000 năm trước.” 
 
Chúng ta phải bắt đầu với chính mình và trở thành Tin Mừng cho những người chúng ta 
gặp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta; trong phạm vi nhỏ hẹp thường hay thay đổi 
của mình. Bằng cách trở thành một nhân chứng sống sứ điệp Phúc Âm, chúng ta mới có 
thể thực sự phúc- âm-hóa môi trường tương ứng của chúng ta được hiệu nghiệm. N hững 
nỗ lực truyền giáo của chúng ta trong tất cả các giai đoạn của Phong Trào Cursillo phát 
xuất từ một Kitô Giáo Thực Hành đầy hứng thú và sống động. 
 
Chính trong Kitô Giáo Thực Hành, tức là, tại Hội N hóm Thân Hữu và Ultreya, chúng ta 
sống N gày Thứ Tư của mình trong những ngày còn lại của cuộc đời. Trong Hội N hóm 
Thân Hữu chúng ta cùng hành trình với một nhóm bạn hữu, chia sẻ cuộc sống và kinh 
nghiệm của chúng ta với nhau, chia sẻ với nhau những thành công và chiến thắng cũng 
như những cuộc phấn đấu của chúng ta. Chúng ta đều có những kinh nghiệm khác nhau, 
nhưng chia sẻ một mối liên kết thông thường với nhau; chúng ta được kết hiệp bằng tình 
yêu chung của chúng ta với Thiên Chúa và chia sẻ các cuộc hành trình của Kitô hữu với 
nhau. Chúng ta là bạn bè, mặc dù giống như một gia đình hơn bởi vì chúng ta không chỉ 
gặp nhau trong hội nhóm hằng tuần, nhưng trong tuần, một vài người trong chúng ta còn 
chia sẻ các hoạt động tương trợ khác trong xã hội và ở nhà thờ. 
 
Cuộc sống của mỗi thành viên trong nhóm trở thành một chứng nhân thu hút người khác 
đến với chân lý của Phúc Âm. Chúng ta là những mẫu gương sống động về những gì 
Chúa Kitô đã dạy. Bằng lời nói và hành động của mình, chúng ta hy vọng sẽ cải đổi 
những người đang sống xa Chúa. Chúng ta không cần phải đứng ở góc đường phố và 
công bố Lời Chúa; các hành động của chúng ta phải có ý nghĩa hơn lời nói. Đây là cách 
chúng ta có thể tác động tích cực đến những người chúng ta gặp mỗi ngày, và kết quả là, 
biến đổi môi trường của chúng ta trở thành môi trường thấm nhuần Kitô giáo hơn. 
 
Để kết luận, xin nêu một trích dẫn từ sách “N gười Môn Đệ Chúa Sai Đi” (Whom Shall I 
Send?), nhằm giúp suy xét nhận ra Thánh Ý Chúa, của LM Frank Salmani: "Tất cả chúng 
ta đều biết, nhiệm vụ mà Chúa Giêsu đặt trước mắt chúng ta là nhiệm vụ khó khăn đáng 
nể biết chừng nào. Nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều và hy sinh nhiều. Lúa chín đầy 



 

 
 
 

đồng. Như vậy có biết bao việc phải làm, nhưng thợ gặt thì ít. Sứ vụ tông đồ là một công 
việc to tát, không thể thực hiện được bởi một ít người. Đã đến lúc những thành phần lãnh 
đạo, trong số các tu sĩ hay giáo dân, phải tỏ rõ lập trường và gạt qua một bên mọi lời 
thoái thác. Công việc của Chúa phải được thực hiện, nếu chúng ta không nhân cơ hội mà 
vùng lên, thì công việc ắt sẽ bị bỏ bê. Vì vậy, chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giêsu ủy thác 
cho chúng ta: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Môn Đệ Chúa Sai Đi, 
Ch. 11, tr.109).   
 
PT Cursillo không chỉ là rao giảng Tin Mừng, nhưng là trở thành Tin Mừng cho càng 
nhiều người càng tốt khi chúng ta sống N gày Thứ Tư của mình qua một cuộc sống với 
lòng xác tín, quả quyết và trung kiên. 
 
Ultreya! 
 


