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Trong Mùa Chay năm ngoái, chúng ta đã được kêu gọi đổi mới: học hỏi để yêu mến
như Chúa Kitô, suy nghĩ giống Chúa Kitô, vui cười như Chúa Kitô và, nhứt là, cầu
nguyện như Chúa Kitô, bởi vì cầu nguyện kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa Cha, giống
như Chúa Kitô là một với Cha của Người.
Trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu nói rằng, “Bởi vì xưa Ta đói, các
ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp
rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta
ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” (Mat. 25: 35-36).
Vì thế, ngoài Mùa Chay, có bao nhiêu lần chúng ta đã nghe đoạn Phúc Âm này và vô
số bài giảng giải thích đoạn này? Có bao nhiêu lần chúng ta đã nghe đoạn Phúc Âm
này trong các buổi tỉnh tâm? Có bao nhiêu lần chúng ta đã học hỏi đoạn Phúc Âm này
trong Trường Lãnh Đạo của chúng ta?
Trong toàn bộ Phúc Âm, Chúa Giêsu liên tục mời gọi chúng ta mỗi người tự suy niệm
để phân tích chính cảm nghiệm riêng của mình và sự kiện chúng ta đồng hiện hữu với
Chúa Kitô theo Thánh Ý Người để sống và chia sẻ những điều căn bản hầu trở nên
Kitô hữu đích thực.
Tuy nhiên, những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực là gì?..Không cần đi quá
sâu vào khoa thần học, chúng ta có thể nói những gì Thánh Phaolô nói với chúng ta;
“Tình yêu Thiên Chúa, tình yêu tha nhân và tình yêu chính mình”. Chỉ đơn giản vậy
thôi!...Và bởi vì mọi việc của Thiên Chúa đều rất đơn giản. Chúng ta là những con
người luôn tìm kiếm những gì sâu xa hơn, cho nên chúng ta lại đánh mất điều chính
yếu, hay chúng ta nhầm lẫn nó, hoặc chúng ta làm cho nó thêm phức tạp và nếu chúng
ta không bỏ nó, chúng ta lại thay đổi nó thành một cái gì khác theo cách chúng ta hiểu.
Chúng ta cần phải ý thức rằng Thiên Chúa tín thác cho chúng ta thực hiện một thế giới
hoàn hảo hơn. Nói cách khác, Thiên Chúa không loại trừ chúng ta là thành phần của
tạo vật của Chúa, cùng lúc chứng tỏ rằng chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác.
Khi chúng ta thấy bất công, thì không nên thốt lên 'ồ tội nghiệp quá' hoặc nói 'Tại sao
Thiên Chúa lại để xảy ra như vậy?', nhưng hãy ra tay hành động, bởi vì Đức Tin của
chúng ta được thể hiện bằng hành động của mình. Chúng ta cần phải chứng minh cho
kẻ khác thấy rằng Thiên Chúa, qua chúng ta, luôn nhớ đến họ khi họ đói, khi họ khát,
khi họ cần nơi nương tựa, khi họ cần quần áo để che thân, khi họ đau ốm hoặc khi họ
bị ngồi tù.
Chúng ta không thể bảo người hàng xóm của chúng ta trở lại trong một ngày khác, khi
chúng ta có những gì họ đang cần vào lúc đó. Chúng ta cần làm cho Chúa Kitô hiện
diện thực sự qua mọi lời nói và việc làm của chúng ta, trong suốt thời gian 24 giờ trong
ngày. Bằng cách này, qua đời sống chứng nhân của mình, chúng ta có thể đánh động
tất cả những người chung quanh ta trong bất kỳ môi trường nào mà chúng ta di chuyển
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đến, trong khuôn khổ không gian di động của chúng ta, hầu những người này mở rộng
lòng đón nhận tình yêu và tình bạn của Chúa Giêsu Kitô; tương tự như họ ước muốn
không khí họ cần phải có để thở.
Chúa Nhật, ngày 4 tháng 3, khi phát biểu về việc Chúa Kitô biến hình trên núi, ĐGH
Bênêđictô XVI đã nói với các tín hữu và những người hành hương tụ tập tại Quảng
Trường Thánh Phêrô theo thông lệ để nghe giảng mỗi Chúa nhật, như sau: “... đó là lý
do tại sao Chúa Kitô đã dẫn ba môn đệ lên núi và mặc khải cho các ông thấy vinh
quang của Thiên Chúa, nhìn thấy huy hoàng của sự thật và tình yêu.' Chúa Giêsu
muốn rằng ánh sáng này có thể soi sáng tâm hồn của ba ông khi ba ông bước qua
bóng tối dày đặc của cuộc thương khó và cái chết của Chúa, khi nỗi sỹ nhục của thập
giá trở nên quá sức chịu đựng của các ông. Thiên Chúa là ánh sáng, và Chúa Giêsu
muốn giúp các bạn hữu thân thiết nhất của mình cảm nghiệm về ánh sáng này. Vì vậy,
sau biến cố ấy, Chúa hiện diện trong các ông. Ánh sáng nội tại này có thể bảo vệ các
ông khỏi những cám dỗ của bóng tối. 'Ngay cả trong đêm u tối nhứt, Chúa Giêsu là ánh
sáng không bao giờ tắt.”
Cũng như y phục sáng chói của E-li-a, của Môi-sen và của Chúa Giêsu Kitô trong lúc
biến hình trên núi “y phục của Chúa trở thành trắng tinh sáng chói ...” (Marcô 9: 2-13),
cơ thể chúng ta cũng có thể tỏa sáng như vậy, bằng cách sống và chia sẻ với nhau
theo cách Chúa Giêsu nói với chúng ta qua Phúc Âm của Chúa. Và đó là điều cơ bản
để duy trì ánh sáng ấy của chân lý, của tình yêu và tình bạn sáng tỏa ra, để cho thấy
Chúa Kitô hiện diện thực sự vào bất kỳ thời gian và nơi chốn nào mà chúng ta hoạt
động, trong khuôn khổ không gian di động của chúng ta.
Đối với bất cứ người nào đã có một cuộc gặp gỡ với chính mình, với Chúa Kitô và với
tha nhân trong Khóa Cursillo 3 Ngày thì họ đã rất quen thuộc với khái niệm này. Bởi vì
tất cả phương pháp của Đặc Sủng Cursillo là hân hoan loan truyền, được thử nghiệm,
và thông điệp tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô được truyền
đạt qua phương tiện tuyệt hảo nhứt đó là tình bạn, nhờ ba phần hành của phương
pháp Cursillo, đó là Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo.
Phương pháp hân hoan loan truyền (kerigmatic) này thúc đẩy chúng ta để cho Chúa
Giêsu xâm nhập cuộc sống chúng ta, khi chúng ta lắng nghe Người nói và để cho chính
bản thân mình được chuyển đổi bằng chân lý của Chúa và theo cách sống của Chúa.
Và phương tiện tình bạn mà PT Cursillo sử dụng để truyền đạt tình yêu và tình bạn của
Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, thúc đẩy chúng ta sống và chia sẻ những điều căn
bản để trở nên Kitô hữu đích thực, đó là lối sống của Chúa Giêsu Kitô, 24 giờ mỗi ngày,
biến chúng ta thành những Kitô hữu chân chính là những người liên tục làm cho Chúa
Kitô hiện thực trong mỗi lời nói và việc làm đến từ chính con người mình. Điều chính
yếu là chứng từ chúng ta sống như thế nào phải chiếu rọi một Chúa Kitô Sống Động,
Bình Thường và Gần Gũi.
Là một Chúa Kitô Sống Động, hầu tất cả những ai hiện diện trong môi trường của
chúng ta và trong “trong khuôn khổ không gian di động” của chúng ta đều biết rằng
Chúa đã phục sinh như Chúa đã nói với chúng ta trong bốn Phúc Âm, và đang hiện

diện qua những lời chúng ta nói và những việc chúng ta làm. Cũng như, qua mỗi con
người phàm, qua thiên nhiên và tất cả mọi vật bao quanh chúng ta.
Là một Chúa Kitô Bình Thường, hầu tất cả những người bên trong Khuôn Khổ Không
Gian Di Động của chúng ta có thể thấy rằng Chúa là cha, là bạn và là anh của chúng ta
và chúng ta có thể nói chyện với Chúa, y như chúng ta nói chuyện với bất kỳ người nào
khác, một cách bình thường và tự nhiên.
Và là một Chúa Kitô Gần Gũi, hầu tất cả các môi trường biết và xác tín rằng Chúa vẫn
còn chờ đợi và sẵn sàng cho bất cứ ai muốn chấp nhận sự thật, tình yêu và tình bạn
mà Chúa liên tục cống hiến miễn phí.
Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta thấy sự gần gũi này trong Phúc Âm Thánh Gioan khi
Chúa nói với người phụ nữ Samaritanô, “Ai uống nước này sẽ lại khát. Còn ai uống
nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một
mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Gioan 4:5-13).
Chúng ta cần phải ý thức rằng khi làm cho Chúa Kitô Sống Động, Bình thường và Gần
Gũi trong tình trạng tự nhiên và thường tình của thực tại mà chúng ta sống 24 giờ mỗi
ngày, thì chúng ta để cho thứ nước uống này thoát ra từ trong chính con người chúng
ta, và thấm nhập tất cả những người xung quanh chúng ta. Bằng cách này, sứ điệp của
chân lý, tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô, sẽ phát sinh từ
chính cuộc sống chứng nhân của chúng ta, sẽ được cập nhật, đáp ứng với các dấu chỉ
của thời đại.
Ultreya! Hãy tiến bước!

