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Những Quản Gia Trung Thành của Phong Trào Cursillo  

Source: Cursillos in Christianity National Newsletter – February 2015.  Bài thuyết trình 

của LM  Modesto Lewis Pérez ở Đại Hội  Cursillo Toàn Quốc tổ chức tại Đại Học 

Villanova, Philadelphia, PA, Tháng 7 năm 2006 

 

Trong bài nguyện ngắm đầu tiên của Khóa Cursillo Ba Ngày Cuối Tuần, người 

Cursillista được mời gọi bắt đầu suy gẫm chân thành về cá nhân của mình nhờ đó dẫn 

đưa họ vào một cuộc hành trình - một cuộc hành trình tuyệt vời mà không đòi buộc họ 

phải rời trái đất này để đi vào không gian bên ngoài: lên Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa, Sao 

Mộc hay một ngôi sao xa xôi nào đó. Trong thực tế, cuộc hành trình mà họ sẽ lên đường 

thì khó khăn hơn nhiều. Bởi vì, như Ông Eduardo Bonnín cho biết, đó là một cuộc hành 

trình từ bên ngoài của con người tiến vào không gian nội tâm của họ, là nơi trú ngụ của 

chính con người họ.  

 

Nói cách khác, người Cursillista được yêu cầu nhìn vào nội tâm và trong quá trình đó 

mình trở nên trần truồng trước mặt Thiên Chúa. Đây không phải là một quá trình nhằm 

trút lên đầu chúng ta những cảm giác tội lỗi, hoặc xấu hổ, hay hối hận. Đúng ra là một lời 

mời trực diện với con người thật của chúng ta và với Thiên Chúa mà không bị vướng mắc 

mọi sự vận động, ảo tưởng, khoe khoang, kiêu ngạo, tự lừa dối và sợ hãi; hầu chúng ta có 

thể để cho vòng tay trìu mến của Thiên Chúa ôm lấy chúng ta như Chúa Cha đã từng ôm 

người con hoang đàng và kéo chúng ta về với chính Thiên Chúa bất kể thân phận tội lỗi 

chúng ta. Trong cái ôm nồng ấm vô điều kiện này, chúng ta khám phá ra rằng chúng ta 

được trân quý trong con mắt của Thiên Chúa và chúng ta được mãi mãi yêu thương. Khi 

chúng ta đích thân cảm nghiệm chân lý cơ bản này, chúng ta bắt đầu tìm thấy câu trả lời 

cho các thắc mắc TẠI SAO chúng ta hiện hữu và chúng ta sống ĐỂ LÀM GÌ. 

 

Khóa Cursillo bắt đầu với cuộc gặp gỡ thực sự với chính mình để sau này có thể tạo ra 

được cuộc gặp gỡ với tha nhân và với Tin Mừng. Trong ba cuộc gặp gỡ này, bắt đầu và 

kết thúc đều bằng tình bạn. Các Khóa Cursillo không muốn áp đặt bất kỳ cam kết hoặc 

ràng buộc nào mới trên bất cứ ai. Đúng ra là Khóa Học tìm cách giúp mỗi người tìm được 

ý nghĩa trong cam kết họ đã có sẵn - sự cam kết bắt nguồn từ chính cuộc sống và từ 

những mối quan hệ giữa con người với nhau, một sự cam kết bắt nguồn, tìm sức mạnh và 

được nuôi dưỡng trong tình bạn: tình bạn với Thiên Chúa và tha nhân 1. 

 

Chúng ta hôm nay cũng được yêu cầu suy tư về vai trò quản lý của chúng ta đối với món 

quà độc đáo và xinh đẹp của Thần Khí đó là các Khóa Cursillos. Và, quả thực, đây là 

điều đặc biệt thích hợp khi chúng ta làm như vậy, vì trong Thánh Kinh người quản lý hay 

quản gia là một mẫu mực mang tính biểu tượng về ý nghĩa của cuộc sống: cụ thể chúng 

ta là ai trong mối quan hệ với Thiên Chúa, với chính mình, với tha nhân, và với  mọi loài 

thụ tạo. 

 

Giáo huấn căn bản nhất của Thánh Kinh - bắt đầu với Sách Sáng Thế - đó là mọi sự đều 

được Thiên Chúa tạo dựng. Tất cả mọi thứ hiện hữu, mọi thứ mà giác quan chúng ta có 

thể cảm nghiệm hoặc khám phá đều nhờ Thiên Chúa mới được tiếp tục tồn tại, kể cả cuộc 

sống của chúng ta và tất cả những gì chúng ta có: cơ thể chúng ta, của cải, tài ba, năng 

khiếu, và thời gian của chúng ta. Hơn nữa, Thiên Chúa đã cứu chuộc chúng ta bằng máu 
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của Con Chúa, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta2. Do đó, chính ở nơi Chúa Kitô mà "chúng 

ta sống, cử động và hiện hữu"3. Và như vậy, Thánh Phaolô nói với chúng ta, "Những ai 

đang sống không  còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì 

mình".4 

 

Do đó, tất cả chúng ta là những quản gia; bởi vì chúng ta đã được giao phó việc quản lý 

tài sản và những điều may mắn mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa; và, chúng ta 

được mời gọi để phục vụ và chăm sóc tất cả những người cùng sống trong gia đình của 

Chúa và những tôi tớ đồng nghiệp với chúng ta. Chúng ta đã được trao quyền quản trị và 

tự do tuyệt đối trên món quà cuộc đời này và di sản ân sủng phong phú của Thiên Chúa. 

Tuy nhiên, giống như truyên Spider-Man (Người Nhện) nổi tiếng, càng mạnh mẽ và tự 

do bao nhiêu thì trách nhiêm càng nặng nề bấy nhiêu. 

 

Vai trò quản lý của chúng ta đòi hỏi phải sử dụng một cách trung thành những tài năng 

nhận lãnh, như dụ ngôn các Nén Bạc5 dạy chúng ta. Vai trò này kêu gọi chúng ta tỉnh 

thức và sẵn sàng, như dụ ngôn 10 cô trinh nữ khôn ngoan và khờ dại nhắc nhở chúng ta6. 

Vai trò này thách thức chúng ta tháo vát như người quản gia bất lương của dụ ngôn ấy7, 

"Vì con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng khi xử sự với người đồng loại"8. 

Trong thực tế, chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với tất cả mọi sự Thiên Chúa ban cho 

chúng ta, cho dù chúng ta cảm thấy đã nhận được nhiều hay ít.  Vì "ai trung  tín trong 

việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; và ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng 

bất lương trong việc lớn "9.  Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể được giao phó những 

việc của Vương Quốc nếu chúng ta không đáng tin cậy trong những việc nhỏ của thế gian 

này? 

 

Là quản gia, chúng ta được gọi trước hết phải trung thành với những món quà tinh thần 

đã lãnh nhận. Nói về sứ vụ của mình và của bạn đồng hành của mình, Thánh Phaolô nói: 

"Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Chúa Kitô,  và những người 

quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một 

điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành."10  Và, tác giả của thư thứ nhứt của Thánh Phêrô, 

áp dụng cùng nguyên tắc ấy cho các Kitô hữu, ghi thêm như sau: "Ơn riêng Thiên Chúa 

đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là 

những người khéo quản lý  ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa"11. 

 

Vậy thì chúng ta được gọi là những quản gia trung thành của PT Cursillo bằng cách nào? 

 

Nếu các Khóa Cursillos, như chúng ta xác tín, là một món quà từ Thiên Chúa, thì đó là 

một biểu hiện của Chúa Thánh Linh cho lợi ích chung của Giáo Hội12. Như vậy, PT 

Cursillo hoàn thành một vai trò duy nhất và cụ thể trong kế hoạch của Thiên Chúa. Vì 

vậy, là những người nhận ân sủng đó, chúng ta phải trở nên  đáng tin cậy trong việc trung 

thành với bản chất và vai trò cụ thể mà Thiên Chúa đã đặt để ngay trong Nhiệm Thể 

Chúa Kitô. Nếu Đặc Sủng duy nhất đó là Phong Trào Cursillo phải hoàn thành sứ mệnh 

của mình, thì chúng ta không thể đối xử như thể PT là của riêng chúng ta, như thể chúng 

ta có quyền sử dụng hoặc sửa đổi với nội dung theo ý muốn của chúng ta ",  lại càng 

không sử dụng PT cho một mục đích đã được dự định. PT Cursillo là công việc của Chúa 

Thánh Thần; và chúng ta có trách nhiệm với Thiên Chúa về món quà đã nhận được. 



Copyright © 2015, National Cursillo Center. All rights reserved. 

 

Chúng ta biết rằng Cursillo là một vật thể sống động, biết hít thở - cũng  đẹp đẽ, cũng 

tinh tế và cũng mỏng manh như một con bướm. Các ông Eduardo Bonnín và Francisco 

Forteza đã từng viết: 

Bất cứ vật gì có sự sống thì phải tăng trưởng và phát triển; và để phát triển mạnh, nó cần 

sự sáng tạo và đánh giá thường xuyên. Khi tăng trưởng và phát triển, một vật thể sống 

động khẳng định các đặc tính thiết yếu của mình, những gì là đặc biệt và có chủ đích, 

hoặc nó tách ra khỏi những đặc tính ấy và đánh mất bản sắc của mình.13 
 

Chúng ta hãy kiếm cách tìm hiểu PT Cursillo theo cách "có hệ thống" này - PT phải tăng 

trưởng và phát triển, có đấy. Tuy nhiên, PT phải chân thực với lý do PT tồn tại, với bản 

chất của PT, với những gì làm cho PT khác biệt - với những gì Thiên Chúa muốn PT là, 

hoặc PT sẽ có nguy cơ mất đi bản sắc của mình và do đó làm thất bại kế hoạch của Thiên 

Chúa. 

 

Một số người trong chúng ta có thể trân quý một con bướm và không thắc mắc gì khác 

ngoài việc muốn biết Đấng Tạo Hóa có ý định gì cho con bướm. Tuy nhiên, đối với một 

số người, cuộc đời của con bướm có thể xem ra vô nghĩa: một chu kỳ bất tận bay hết hoa 

này sang hoa khác đẻ trứng để cho nở một con sâu bướm với mục đích duy nhất là để nó 

ăn cho đến khi nó tự gắn thân mình vào một chiếc lá; và trên lá này nó sẽ khô đi tạo thành 

một cái kén mà từ đó một con bướm sẽ bay ra để giao phối và bắt đầu lại chu kỳ này. 

 

Một nhà di truyền học có thể quyết định rằng điều tốt nhất, hiệu quả nhất và hữu ích sẽ là 

thay đổi các yếu tố di truyền của con bướm hầu cho nó nhiệm vụ cụ thể là thụ phấn cho 

bông hoa - không phải như kết quả tự nhiên của chu kỳ đời sống của nó, nhưng như là 

một công tác được giao phó và được ấn định trước của sứ mệnh "được cập nhật" trong 

cuộc sống của nó: chẳng hạn như Loài Bướm / Butterfly 2.0, nếu bạn muốn! Như thế, 

loài bướm sẽ trở thành các nàng hầu của nhà thực vật học và người làm vườn và bất cứ ai 

khác quan tâm đến việc có "bướm lao động" hay "bướm thợ". 

 

Tuy nhiên, không có vấn đề là những con bướm chắc đã mất bản sắc của chúng rồi. Thực 

ra, những con bướm này ngưng không còn là những tạo vật của Thiên Chúa nữa mà trở 

thành một tái phát minh của con người - rõ ràng đây là một sự can thiệp đầy thiện ý, 

nhưng là một sự can thiệp chắc chắn sẽ mang lại sự tàn phá cho hệ sinh thái tự nhiên 

được thiết lập bởi Đấng Tạo Hóa. 

 

Sử dụng một so sánh khác: Đôi lúc vì không có cái búa bên cạnh, hoặc khi chúng ta quá 

bận rộn hoặc quá lười biếng đi tìm búa, để thuận tiện, một số người trong chúng ta tìm 

đường tắt và sử dụng một tuốc-nơ-vít (tourne-vis  hay screw-driver) để đóng đinh vào 

tường. Bây giờ, kinh nghiệm cho chúng ta biết chúng ta có thể làm điều đó; chúng ta có 

thể đóng đinh vào tường. Nhưng, thường hay xảy ra là tuốc-nơ-vít bị hư và cái đinh bị 

cong hoặc không vào được hết. 

 

Chúng ta có thể sử dụng và, trong quá khứ, đã từng sử dụng PT Cursillo tương tự như 

thế! 
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Ông Bonnín đã chỉ cho thấy và chính kinh nghiệm cá nhân của chúng ta khẳng định rằng 

trong chiều dài lịch sử của Phong Trào Cursillo, đã có hai cách hiểu biết và do đó hai 

cách tìm đường và hướng dẫn Phong Trào Cursillo đạt được mục đích của nó. 

 

• Có những người tin rằng lý do duy nhất mà PT tồn tại là PT được dùng để khôi phục lại 

các cơ cấu và tổ chức hiện có (như các giáo xứ, các giáo phận, các hoạt động mục vụ, các 

tổ chức dân sự và tôn giáo, v.v.) để tiếp tục làm những gì mà họ vẫn làm nhưng bây giờ 

làm với tinh thần và lòng nhiệt huyết đổi mới của những người đã trải qua kinh nghiệm 

Khóa Cursillo Ba Ngày Cuối Tuần và sinh lực của những người này cần được khai thác. 

 

• Và, có những người trong chúng ta tin rằng, trong hệ sinh thái đa dạng của những ân 

sủng Thiên Chúa, Phong Trào Cursillo cần phải được trao cho nơi chốn thích hợp hoặc 

không gian riêng của mình để sống và là những gì Thiên Chúa ước muốn về PT - với cơ 

cấu cơ bản và tối thiểu của PT: Hội Nhóm, Ultreya và Trường Lãnh Đạo. Vì vậy, nhờ 

tính cách năng động của các mối liên hệ và tình bạn phát triển trong các sinh hoạt ấy, Tin 

Mừng được đưa đến mọi ngõ ngách của đời sống con người: đến mỗi cá nhân, gia đình và 

xã hội. 

 

Nếu chúng ta phải trung thành với bản chất của PT Cursillo và phải là những người mục 

vụ các ân sủng mà Thiên Chúa muốn truyền đạt qua Phong Trào Cursillo, thì chúng ta 

phải đến tận nguồn gốc - tận Đặc Sủng đã hình thành PT. Chúng ta phải hiểu PT Cursillo 

là gì và những gì là không phải Cursillo! 

 

Chúng ta phải thường xuyên xem xét lại và tái lượng giá những gì chúng ta làm và cách 

chúng ta làm có theo những gì  là đặc thù của PT Cursillo và chủ đích của nó không. 

 

Chúng ta phải hiểu rõ rằng những gì chúng ta trong PT Cursillo luôn luôn muốn làm là 

đặt những điều nền tảng của Kitô giáo trong tầm tay của người bình thường: tạo thuận 

tiện cho cuộc gặp gỡ riêng tư tuyệt diệu của con người phàm với Tin Mừng của Chúa 

Kitô. Chúng ta phải liên tục nhắc nhở mình rằng bản chất và cảm hứng của món quà 

Cursillo đó là PT đã không bao giờ và ngay cả bây giờ cũng không tìm cách đề nghị 

những kế hoạch hành động mục vụ cụ thể nào. 

 

Một lần nữa, tôi lặp lại để đó không còn là một tin tức bỏ ngoài tai đối với bạn nữa: 

Phong Trào Cursillo không hề muốn phát huy các công tác tông đồ cũng không hề đặt 

người nào vào các mục vụ cụ thể nào. Mục đích và cứu cánh của PT  không phải là để 

khôi phục lại các giáo xứ hoặc thay đổi các hệ thống hoặc những cấu trúc xã hội và giáo 

hội; lại càng không hề thao túng người ta để lôi kéo họ dấn thân cam kết, và từ đó áp đặt 

các ràng buộc nặng nề sớm trở thành gánh nặng cho họ. PT Cursillo cũng không được tạo 

ra, như người ta thường nghe nói, để "hâm nóng" các linh hồn mệt mỏi, kiệt sức bởi 

những đòi hỏi khắc nghiệt của cuộc sống hiện đại. Các Khóa Cursillos không phải là, và 

cũng không bao giờ biến thành một trạm xăng để người ta lái xe vào đổ đầy bình và nhờ 

đó tiếp tục lái xe tự tin hơn trong suốt cuộc sống. 

 

Bản chất của PT Cursillo và những gì định nghĩa mục đích của PT này - cốt lõi trung tâm 

điểm, là trục chính mà tất cả mọi thứ xoay quanh - đó chính là càng có đông người trải 
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qua kinh nghiệm những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Và như Ông 

Eduardo Bonnín nói, đây không phải là "một học thuyết phải được học hỏi." Đúng ra là, 

"một thực tế phải được sống". Và thực tế đó là Chúa Kitô yêu thương chúng ta: CHÚA 

YÊU MẾN TÔI! Không đáng ngạc nhiên sao? 

 

Thật vậy, điều thiết yếu nhất về việc trở nên Kitô hữu là để cảm nghiệm mình được Thiên 

Chúa yêu thương và sống trong sự kỳ diệu triền miên trước sự thật này,  BỞI VÌ 

NHỮNG GÌ LÀ KITÔ HỮU ĐÍCH THỰC NHỨT ĐỀU BAO GỒM VIỆC ĐỂ THIÊN 

CHÚA YÊU THƯƠNG CHÚNG TA".  

 

Khi một con người có đầy đủ đặc tính cá biệt như độc đáo, sáng tạo và tự do mà cảm 

nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa như một chân lý cơ bản nhất của cuộc sống họ, thì 

người đó được hoán cải  ... Bởi vì, người ta chỉ có thể sống cuộc đời mình thật trọn vẹn 

chỉ khi nào người ta tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của họ. PT Cursillo đã đề nghị chỉ một 

phương tiện hướng tới mục tiêu ấy, đó là tình bạn. Và, chỉ có tình bạn là mục đích của PT 

- tình bạn với chính mình, tình bạn với Thiên Chúa và tất cả mọi công trình của Chúa; và 

tình bạn với các bạn hữu của chúng ta trên đường đời. 

 

Vậy chúng ta hãy trở nên những quản gia trung thành ... Chúng ta hãy để con bướm 

Cursillo xinh đẹp bay lượn tự do, gieo hạt giống Tin Mừng, trong mỗi cánh hoa của khu 

vườn cuộc sống xinh đẹp này. Hãy để Phong Trào Cursillo là những gì Thiên Chúa đã 

định sẵn, đó là: hân hoan loan truyền thông tin khả quan nhất, đó là Thiên Chúa yêu 

thương chúng ta và đã hòa giải chúng ta với chính Thiên Chúa trong Đức Kitô. Hãy để 

PT hoàn thành sứ mệnh của mình bằng phương tiện duy nhứt mà chính Thiên Chúa đã sử 

dụng: đó là tình bạn. Do đó, ngày càng có nhiều người chịu chấp nhận thân phận chính 

mình, học hỏi để có thể khá hơn, và đi tìm tòi để kiếm được vị thế của mình trong kế 

hoạch của Thiên Chúa trong tình liên đới với những người khác. Như vậy, chắc chắn thế 

giới chúng ta sẽ bắt đầu trở nên giống như thiên đàng đã mất và sẽ triển nở nhiều hơn 

mỗi ngày với nhiều màu sắc của ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa như khi chúng ta 

chờ đợi Vương Quốc của Chúa đến trong vinh quang. 

______________________________________________________________________  
Chú Thích 
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