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Tình Bạn trong Khóa Cursillo Cuối Tuần
Tâm Tưởng của PT Cursillo, theo sự diễn tả của ông Eduardo Bonnín bao gồm việc
công bố tin tốt nhất về thực tại tuyệt diệu nhất, đó là Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu
Kitô, yêu thương chúng ta; được truyền đạt bằng phương tiện khả quan nhẩt, đó là tình
bạn, nhắm vào sự ưu việt của mỗi cá nhân, đó là con người có khả năng xác tín, kiên
quyết và chung thủy (Cẩm Nang Lãnh Đạo, Ch. 2).
Trong Bản Tin Liên Lạc của chúng ta vừa qua, chúng ta đã đọc thấy làm thế nào tình
bạn tiếp cận việc hoán cải của con người trong ba giai đoạn rõ rệt mà chúng ta gọi là
Tiền Cursillo, Khóa Cursillo, và Hậu Cursillo. Trong Bản Tin ấy, chúng ta nói về việc làm
thế nào trong giai đoạn Tiền Cursillo phương pháp Đặc Sủng Nền Tảng cố nhận diện,
làm bạn và sau đó giúp bạn mình là kẻ đi tìm một điều gì mà người bạn cho đó là niềm
hạnh phúc hoặc sung mãn, hay là lý tưởng của bạn mình. Chúng ta biết đó thật là con
người Đức Kitô! Và khi làm như vậy, con người bạn ấy khuếch trương và gia tăng việc
tìm kiếm rồi hướng đến ba cuộc gặp gỡ thiết yếu ấy. Vì thế, chúng ta hãy nói về cách
thức làm thế nào tiến trình này tiếp tục trong giai đoạn thứ hai của phương pháp Đặc
Sủng Nền Tảng, đó là Khóa Cursillo Cuối Tuần.
“Khóa Cursillo Cuối Tuần, trên hết mọi sự, là một kinh nghiệm sống những điều căn
bản để trở nên Kitô hữu đích thực” (Cấu Trúc các Tư Tưởng). Tình bạn và tình yêu
Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô là trung tâm điểm của điều căn bản để trở nên Kitô
hữu đích thực và, trong Khóa Cursillo Cuối Tuần, tình bạn vẫn là phương pháp hoàn
hảo nhứt để truyền đạt tình bạn và tình yêu cho tất cả các tân Cursillistas.
Để cảm nghiệm tiến trình ấy trong giai đoạn thứ hai của Phương Pháp, đó là Khóa
Cursillo Cuối Tuần, trước hết chúng ta cần phải suy nghĩ làm thế nào tình bạn, việc
cầu nguyện và hy sinh hãm mình ảnh hưởng nhóm trợ tá là những kẻ sẽ phục vụ trong
Khóa Cursillo Cuối Tuần, ảnh hưởng đời sống tâm linh và lòng trung thành của họ đối
với Đặc Sủng Nền Tảng PT Cursillo. Và cuối cùng, nhưng cũng quan trọng không kém,
là làm thế nào tình bạn có thể giúp khai thông tiến trình hầu giải quyết việc cung ứng
dịch vụ cho Khóa Cursillo Cuối Tuần, nghĩa là các nhu cầu vật chất và việc thành phần
lãnh đạo quan tâm đến các tân Cursillistas sau Khóa Học.
Cũng nên nhớ rằng chúng ta đã có Cẩm Nang Lãnh Đạo và Cẩm Nang Khóa Cursillo,
hai tài liệu này trình bày minh bạch các chi tiết của toàn bộ Khóa Cursillo Cuối Tuần,
cho nên thật sự không cần nhiều chi tiết ở đây. Là thành phần lãnh đạo trong PT
Cursillo, chúng ta chỉ cần để ý điều này: các nhu cầu và tài nguyên đều không giống
nhau cho mỗi giáo phận và chúng ta cần dùng điều Chúa ban cho, đó là Lẽ Thường
Tình để mà linh động và thích nghi với mỗi thực tại miễn là chúng ta vẫn giữ nguyên
Đặc Sủng Nền Tảng của Cursillo và chương trình của Khóa Cursillo Cuối Tuần.
Đầu tiên và trước hết, chúng ta cần hiểu rằng tuyệt đối không điều gì xảy ra hoàn toàn
hiệu nghiệm liền mà không cần Palanca, không cần cầu nguyện và hy sinh hãm mình
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của nhiều người. Cho nên vừa khi “Khóa Cursillo Cuối Tuần” kế tiếp được đề cập, nhờ
có sẵn tình bạn đã được thiết lập với nhiều người khác nhau, thì lập tức ta nên khởi sự
xin mọi người hy sinh hãm mình và cầu nguyện cho sự thành công trong khía cạnh
tông đồ của Khóa Học. Chúng ta càng có nhiều bạn hữu thật lòng thì càng có nhiều
Palancas chân thành và trung thực hơn.
Kế đến, một đội ngũ trợ tá cần được tuyển chọn. Cẩm Nang Khóa Cursillo hiện đang
được sử dụng có đưa ra ba đề nghị để tuyển chọn trợ tá. Bất kỳ đề nghị nào trong
những đề nghị này đều có thể chấp nhận miễn là quyết định cuối cùng phải được Văn
Phòng Điều Hành Giáo Phận chấp thuận. Trong tiến trình tuyển chọn nhóm trợ tá, tình
bạn chân thật sẽ là một tiêu chuẩn cần được sử dụng. Và nếu tình bạn chân thực hiện
hữu, thì chúng ta biết những người nào chúng ta sẽ chọn rồi. Chúng ta biết khả năng
của những người này, và chúng ta biết họ hiểu Đặc Sủng Nền Tảng, biết những tiềm
năng và nhược điểm của họ. Chúng ta biết làm thế nào họ có thể bổ sung cho tính
cách đặc thù của Nhóm hầu đáp ứng được tính đa dạng của nhiều cá tính trong số các
tân Cursillistas.
Nhóm Trợ Tá cũng nên biết rằng nếu chúng ta phải tiếp tục, và quan trọng hơn, phải
tăng cường tình bạn đã được khởi sự trong giai đoạn Tiền Cursillo, thì chúng ta cần
chuẩn bị cho chính chúng ta học hỏi về Đặc Sủng Nền Tảng trong sinh họat của
Trường Lãnh Đạo và thăng tiến tâm linh trong các buổi tỉnh tâm. Thành thực mà nói,
một thành viên trong Nhóm Trợ Tá không thể cho đi những gì chính mình không có.
Đặc Sủng Cursillo đã có mọi thứ mà Phong Trào cần và các Trợ Tá không phải quan
tâm lo lắng về việc thêm những thứ không thiết yếu vào và/hoặc sáng chế ra bất cứ thứ
gì nhằm làm nổi bật công việc của Chúa Thánh Linh. Nếu chúng ta gìn giữ tính cách
đơn sơ của Khóa Cursillo Cuối Tuần, kết quả sau cùng sẽ là một Khóa Học tràn đầy ân
sủng và hiệu quả hơn nhiều.
Chúng ta không thể quên rằng các trợ tá không phải là những kẻ đề xướng việc hoán
cải của các Ứng Viên dự khóa; họ chỉ là những khí cụ trong tay của Thiên Chúa. Chính
Chúa Thánh Linh mới là Đấng khởi đầu cuộc hoán cải và việc này xảy ra do tâm tính và
tự do ý chí của mỗi ứng viên. Ông Eduardo Bonnín luôn luôn nhắc nhở rằng mọi sự
trong Khóa Cursillo Cuối Tuần đã được triển khai trọn vẹn rồi và chúng ta chỉ cần lo giữ
gìn cho nó đơn giản, tự nhiên, bình thường và lúc nào cũng chân thật. Ông Bonnín
cũng đã từng nói rằng PT Cursillo không cần ai ép buộc hay vận động bằng mánh
khóe. Quyền tự do, nhân phẩm và sự tôn trọng dành cho mỗi người luôn luôn phải có.
Đặc Sủng Nền Tảng là Kerygmatic, tức là phải được hân hoan loan truyền, nhưng
không cần thuyết giảng nhiều mà cần đời sống chứng nhân của thành phần lãnh đạo.
Tất cả 15 Rollos của Khóa Cursillo Cuối Tuần có hai phần rõ rệt: sứ điệp của Rollo và
sứ điệp của đời sống người trình bày, tức Rollista. Tất cả mọi trợ tá, Giáo Dân và Giáo
Sỹ, cần phải biết, tin và sống những điều mình công bố.
Các Trợ Tá cũng phải biết rõ những đặc tính, tiềm năng và thiếu sót của mình hầu
trong tình bạn chân thật, họ sẽ giúp đỡ nhau trong khi hình thành Nhóm Trợ Tá và do
đó, sống làm chứng cho Rollo Kitô Giáo Thực Hành và trung thành với Đặc Sủng Nền
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Tảng. Và trên hết mọi sự, thành phần lãnh đạo cầu nguyện, học hỏi và chuẩn bị chung
với nhau, theo cách thức Nhóm Trợ Tá thăng tiến về mặt tâm linh và làm chứng cho
tình bạn vô điều kiện, tình bạn này đã được đưa vào giai đoạn Tiền Cursillo trong
Phương Pháp Cursillo. Tình bạn tuyệt đối này tiếp tục trong giai đoạn Khóa Cursillo
Cuối Tuần kể từ lúc đầu khi các Trợ Tá mới gặp các ứng viên. Từ lúc đầu tiên này các
Trợ Tá dùng phương pháp “thăm dò” mà sách “Cấu Trúc Các Tư Tưởng” cho là “căn
bản duy nhứt mà trên nền tảng nầy ta có thể xây dựng lòng thành thực của ta mà không
va chạm và tình bạn không theo quy ước.”
Nhờ tiến trình thiết lập tình bạn tuyệt đối này trong Khóa Cursillo Cuối Tuần và với Ơn
Thánh Chúa, được thúc đẩy bởi vô số lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình, các ứng
viên được chỉ cho thấy họ có khả năng sống một đời sống mới, có thể tìm thấy giá trị
con người của mình, tình yêu và tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô và
khám phá ra các anh chị em khác cũng đang nỗ lực sống và chia sẻ những điều căn
bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Và nhờ đó, họ hình thành một tâm thức mới có thể
giúp họ đạt được một ý nghĩa mới, có tác động mạnh hơn đối với đời sống của họ.
Sau đó, tình bạn có tác dụng trong tiến trình cung ứng dịch vụ cho Khóa Cursillo Cuối
Tuần. Các Trợ Tá hoặc một Ủy Ban được giao cho trách nhiệm này, cần phải ra tay
cung ứng dịch vụ cho Khóa Cursillo, như tìm địa điểm, phòng ốc, thức ăn, dụng cụ,
v.v… Họ sẽ chu toàn công tác quan trọng này trong tình bạn chân thật và tinh thần
đồng đội. Khi phục vụ với tâm thức này, họ sẽ có cơ hội cầu nguyện và làm việc chung
với nhau; với Ơn Thánh Chúa, trách nhiệm của họ tổ chức Khóa Cursillo Cuối Tuần trở
thành một công việc nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sau hết, nhưng cũng quan trọng không kém, đó là tình bạn của các Trợ Tá phải được
tiếp nối với các tân Cursillistas sau Khóa Học. Tất cả các tân Cursillistas cần chứng
thực trong Ngày Thứ Tư của mình rằng mọi sự họ đã được nghe thấy và cảm nghiệm
kể từ lúc họ được gặp gỡ đầu tiên trong giai đoạn Tiền Cursillo, đều có thật và các Trợ
Tá trong Khóa Cursillo đang sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực
tương tự như họ đã công bố trong Khóa Học.
Để kết luận, chúng ta hãy suy niệm về lời nói của vị sáng lập của chúng ta, như sau:
“Chúng ta phải trung thành với Phúc Âm, ân cần với Con Người và cởi mở với thực tại
mà ta đang sống” (Eduardo Bonnín Aguiló).
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