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Chủ Đề về Cuộc Lữ Hành trong Phúc Âm Thánh Luca
Trong năm phụng vụ này, sách lễ ngày Chúa nhật đặc biệt chọn Phúc Âm Thánh Luca. Mỗi phúc âm
loan truyền rằng tin mừng ơn cứu độ của chúng ta (đó là sự liên kết chính đáng của chúng ta với Thiên
Chúa) được hiểu thấu đáo nhứt nếu nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu. Sách lược của các tác giả sách
phúc âm là mời gọi người đọc nhận ra Chúa Giêsu và các môn đệ trong truyện kể, và nhờ đó học hỏi để
theo Chúa.
Cuộc Đời của Chúa Giêsu là một Cuộc Hành Trình
Hơn bất cứ thánh sử nào khác, Thánh Luca bố cục cuộc đời Chúa Giêsu trong phúc âm của ngài giống
như một cuộc lữ hành. Khuôn mẫu này rất quen thuộc nên dễ giúp ta hiểu rõ cuộc sống phàm tục của
chúng ta. Đây là một cách tự nhiên tổng hợp kinh nghiệm chúng ta về những đổi thay trong không gian từ điểm khởi hành xuyên qua một sự chuyển tiếp tiến đến một nơi chốn mới - và trong thời gian từ quá
khứ mà chúng ta đã sống, xuyên qua hiện tại mà chúng ta sống bây giờ, tiến về tương lai mà chúng ta ao
ước sống.
Khuôn Mẫu của Cuộc Lữ Hành
Khuôn mẫu quen thuộc của cuộc lữ hành (đi từ - xuyên qua - tiến đến/về) cũng mô tả cuộc đời rao giảng
phúc âm của Chúa Giêsu. Người đến từ Thiên Chúa để trở nên người phàm trong cung lòng Đức Maria.
Người trở lại Thiên Chúa qua một cuộc sống phục vụ hiến dâng để xây dựng cọng đồng vương quốc của
Thiên Chúa ở Galilê. Người gặp phải chống đối và bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng Thiên Chúa đã
thưởng công Người bằng cuộc sống mới và sau cùng người trở về cùng Thiên Chúa để tiếp tục mối liên
kết đã được khởi sự ở đây trên trần thế. Và Người mời gọi mỗi một người trong chúng ta bắt chước và
đồng hành với Người.
Cuộc Lữ Hành của Người cũng chính là của Chúng Ta
Cuộc lữ hành này của Chúa Kitô cũng là khuôn mẫu mà mỗi Kitô hữu phải noi theo. Cuộc lữ hành của
Người cũng là cuộc lữ hành của chúng ta.
Như Người, chúng ta khởi sự cuộc sống qua việc sinh ra mà Thiên Chúa đã định sẵn chứ không phải do
chúng ta. Chúng ta thông phần trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa mà chương trình này hình
thành và quy hướng mọi loài thụ tạo vào mối liên kết chính đáng với Thiên Chúa qua Chúa Kitô. Ngoài
xác phàm duy nhứt của chúng ta cũng có chiều kích thiên tính trong chúng ta - điều mà các tác giả kinh
thánh gọi là “hình ảnh” của Thiên Chúa. Chúng ta luôn luôn vượt “lên trên” thân xác chúng ta và mong
chờ ngày trở lại mầu nhiệm của Thiên Chúa mà từ đó chúng ta đã xuất phát.
Như Người, chúng ta được mời gọi dấn thân liên kết với Người trong phép rữa tội và với kẻ khác là
những người đã quyết tâm theo Chúa và gia nhập cộng đồng vương quốc của Người.
Như Người, chúng ta được mời gọi dấn thân phục vụ để xây dựng cộng đồng vương quốc này.

Như Người, chúng ta sẽ bị thách thức phải hy sinh bởi vì đã cam kết dấn thân. Như Người, chúng ta sẽ
phải trải qua cái chết để đạt mục tiêu là ở vĩnh viễn với Chúa.
Cuộc Lữ Hành đến thành Emmaus
Trong khi đồng hành với Thánh Luca trong năm phụng vụ này, cũng giống như hai môn đệ trên đường
đi thành Emmaus vào buổi sáng Phục Sinh đầu tiên lúc bấy giờ (24:13-35), chúng ta muốn nhìn nhận
rằng Chúa Giêsu luôn luôn là bạn đồng hành của chúng ta trong cuộc lữ hành này. Người luôn luôn hiện
diện để chia sẻ nơi ăn chốn ở với ta qua phép Thánh Thể. Sự hiện diện của Người mỗi ngày cải đổi
chúng ta thành những chứng nhân phục sinh của Người.
Năm phụng vụ của chúng ta sẽ thành công nếu chúng ta có thể nói với các bạn đồng hành này, “Dọc
đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy
lên sao?”
Steve Mueller
(Đã được phép của Ban Giám Đốc Công Ty Novalis xuất bản tập sách Living with Christ, Số tháng 12,
2003, chuyển ngữ và phổ biến.)
ƠN ĐẶC SỦNG NỀN TẢNG HÌNH THÀNH PT CURSILLO (Tiếp theo)
Để tiếp tục đào luyện về Ơn Đặc Sủng Nền Tảng hình thành PT Cursillo, chúng ta nên ôn lại các bài
thuyết trình tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 13, xoay quanh sự kiện Thiên Chúa yêu thương
chúng ta.
Làm thế nào ta có thể hình dung ra được Thiên Chúa yêu thương chúng ta? Làm sao ta giúp được anh
chị em ta cũng hình dung được điều tuyệt diệu này là Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta?
Trước tiên, mỗi người chúng ta phải mở rộng tâm hồn để gặp gỡ chính mình, rồi chính sự cởi mở ấy cho
ta cơ hội được Thiên Chúa chữa lành và được khắn khít với Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh
Thần. Nhờ sự liên kết này, chúng ta bắt đầu tiến trình giải thoát chính mình khỏi nhiều điều kiện mà thế
gian đã áp đặt lên đầu chúng ta, mà nhiều lúc chúng ta tự tròng vào cổ mình, và vào cổ nhau, để được
yêu mến. Chỉ có trong sự Tự Do ta mới phản ánh trung thực các đức tính của CON NGƯỜI. Khi thoát
khỏi những điều kiện này chúng ta được cơ hội kết thân với chính mình và mật thiết với Chúa Giêsu
Kitô.
Chúng ta bắt đầu hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, bất kể cao, thấp, mập, ốm, da sậm, da
trắng, giàu sang, nghèo hèn, v.v... Chính sự công nhận và sự ý thức tuy đơn sơ nhưng sâu sắc về tình yêu
của Chúa dành cho ta sẽ giải thoát ta. Chúng ta được tạo dựng có Tự Do - Tự Do sống thành thật và
chấp nhận con người thật của chính mình, và tự do chấp nhận con người thật của anh chị em ta.
Sự chấp nhận chính ta hun đúc một tình bạn chân thật và bền vững giúp ta có thể giúp đỡ nhau đi từ chỗ
chúng ta ở để tiến về nơi chúng ta phải đến. Đó là một tiến trình liên tục khám phá “Tôi là ai?”, “Thiên
Chúa là ai?” và “anh chị em tôi là ai?” Hoặc càng hay hơn nữa là giúp đỡ anh chị em chúng ta khám phá
con người thật của họ.
Xin trích lại một câu nói lý thú của một anh Cursillista, tên là Tony ở Covington, Kentucky, khi được
hỏi về vai trò của anh trong PT Cursillo theo anh nghĩ là gì. Anh ta nói, “Thì cũng giống như một người
đi ăn xin chỉ vẽ cho một người ăn xin khác sắp hàng xin bánh mì.”

Sự thật là Đấng Tuyệt Đối, Đấng Tạo Hóa của trời và đất, hữu hình và vô hình, Đấng có từ đời đời
(Alpha) và mãi mãi (Omega) vốn yêu thương chúng ta. Tất cả những gì chúng ta đang làm là đáp lại tình
yêu cao quý này mà Thiên Chúa đã và đang ban cho ta trong mọi lúc của cuộc sống chúng ta.
“Là Kitô hữu” chính là chấp nhận thực tại Chúa yêu thương chúng ta và cho tình yêu của Người cải đổi
chúng ta để ta biến Chúa Kitô thành hiện thực. Đó là để Chúa Kitô nhập thể trong chúng ta hầu mọi sự
ta nói hay làm đều phản ảnh tình thương của Chúa trong chúng ta và tình thương của Chúa dành cho kẻ
khác.
Chính nhờ ý hướng ngay thật khi liên kết với chính mình, với Thiên Chúa và với tha nhân, chúng ta có
thể yêu mến mọi người mà Chúa đặt để trước mặt chúng ta, khởi sự từ chính chúng ta. Để khám phá
Thiên Chúa vốn như thế thì ta cũng cần phải phó dâng chính con người thật của chúng ta như vậy.
Không phải về nơi chốn chúng ta muốn tự đặt mình, nhưng là nơi chốn mà Thiên Chúa đã đặt để chúng
ta, tại gia đình, nơi sở làm và môi trường giải trí của chúng ta.
Chúng ta biến Chúa Kitô thành hiện thực trong mọi lúc, thí dụ, vào thời điểm và nơi chốn chúng ta đang
hiện diện, bởi vì quá khứ không hiện hữu, cả tương lai nữa cũng không - mà chỉ có hiện tại. Thời gian và
không gian nơi bạn ở chính là thời điểm chính xác ngay bây giờ. Chúng ta làm dậy men môi trường
chúng ta bằng Tin Mừng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.
Hình ảnh ta giống Thiên Chúa sẽ hiện lên trong các anh chị em chúng ta khi họ nhận ra tình yêu Thiên
Chúa dành cho họ, và nhờ ý thức và kinh nghiệm đó họ khám phá ra chính họ có thể bắt đầu làm cho
Chúa Kitô thành hiện thực trong chính con người thật của họ.
Sự liên kết với chính ta sẽ giúp ta có thể gặp gỡ thường xuyên và liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô,
là sống Bí Tích Rữa Tội trở thành Tư Tế, Tiên Tri và Vương Giả. Sự liên kết mật thiết này với Chúa
Giêsu Kitô sẽ làm cho chúng ta ý thức và thăng tiến hơn trong Ơn Sủng.
Đời sống trong Ơn Sủng giúp chúng ta khám phá và nhận ra ơn gọi, tài năng và tiềm lực mà Thiên Chúa
đã trao ban, đáp lại theo khả năng của chúng ta, trong sự khải hoàn xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa.
Chúng ta phải trung kiên và bền vững trong sự cải hóa liên lĩ này hầu có thể làm sâu sắc thêm kinh
nghiệm khám phá chính mình, Thiên Chúa và tha nhân.
Phong Trào Cursillo đã cho chúng ta một phương pháp mà chúng ta quen gọi là Kiềng Ba Chân để tiếp
tục tiến trình cải hóa này.
Như thế, việc chúng ta sùng đạo không khác gì tình bạn chân thật thân thiết với Chúa Kitô hầu tiếp tục
cuộc lữ hành để nên thánh.
Việc học đạo phải là một sự thay đổi thực sự về nảo trạng của chúng ta hầu có thể tiếp tục nhận biết ta là
ai, Chúa là ai, và anh chị em ta là ai. Theo cách này chúng ta có thể liên tục đào luyện tâm thức chúng ta
hầu chúng ta mang lấy tâm thức của Chúa Kitô, tâm thức của Giáo Hội Công Giáo.
Việc Hành Đạo của chúng ta phải là một sự thay đổi thực sự trong khuynh hướng và thái độ để luôn
luôn tuân theo thánh ý của Thiên Chúa. Đó là sống trọn vẹn hai giới răn cao trọng nhứt của Chúa Kitô:
mến Chúa và yêu tha nhân như chính chúng ta. Khi phát huy và thể hiện sự xác tín của Người vào hai
giới răn này, Chúa Giêsu Kitô đã chứng tỏ cho chúng ta Người lúc nào cũng trung thành với niềm xác
tín ấy bằng cái chết trên thập giá.

Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo trong mọi hoàn cảnh thông thường và trong mọi tình huống của cuộc
sống hằng ngày với những gì ta ghi nhận, bày tỏ và góp ý sẽ giúp nâng cao tiêu chuẩn chúng ta đặt ra
hầu có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn để sống và thăng tiến thế nào cho có hiệu quả và cảm
kích nhiều hơn trong ba mối liên kết với chính mình, với Chúa Kitô và với anh chị em ta.
Tiêu chuẩn của chúng ta được nâng cao là nhờ sự chia sẻ cuộc sống Kitô hữu của chúng ta trong Hội
Nhóm Thân Hữu thường xuyên của chúng ta. Nên nhớ rằng đời sống Kitô hữu mà không chia sẻ thì kể
như chết. Cách thức chia sẻ sâu sắc nhứt là Tình Bạn.
Đôi khi chúng ta bị lâm vào cảnh làm những việc đạo mà không đạo đức tí nào. Tình huống này thường
xô đẩy chúng ta xa lìa cuộc sống Kitô hữu đích thực. Là Kitô hữu đích thực tức là Sự Sống. Nó luôn
luôn thách thức sự chân thật của chính chúng ta.
Chúng ta phải thường xuyên tự nhắc mình rằng điều duy nhứt ta chỉ nên quan tâm là “Chúa Kitô muốn
tôi là gì và làm cái gì?”
Đây chính là sống Ơn Đặc Sủng Nền Tảng hình thành PT Cursillo: sống Phép Rữa Tội của chúng ta thật
trọn vẹn hầu có thể khám phá ơn gọi của chúng ta và có được niềm xác tín để thực thi ơn gọi mà Thiên
Chúa đã ban cho mỗi một người trong chúng ta mọi ngày mọi lần.
Khi khám phá hình ảnh độc đáo của chính mình và tình yêu không thay thế được của Thiên Chúa trong
chúng ta, chúng ta tìm được một nguồn Vui bất tận. Đây mới là nguồn Vui đích thực khi nhận biết và
sống tình yêu của Thiên Chúa qua chúng ta, với chúng ta và trong chúng ta.
Đó là cách chúng ta thực thi lời của Chúa Giêsu Kitô, Vua và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta: “Họ sẽ
biết các con là môn đệ của Thầy qua dấu chỉ các con yêu thương nhau.”
Bất kỳ ở đâu, thiên hạ vẫn có thể nhìn thấy chúng ta và nói:
”Hãy nhìn kìa, các Kitô hữu yêu thương nhau như thế đấy!”
”Hãy nhìn kìa, các người Công Giáo yêu thương nhau như thế đấy!”
”Hãy nhìn kìa, các người lãnh đạo Cursillo yêu thương nhau như thế đấy!”
”Hãy nhìn kìa, các Cursillistas yêu thương nhau như thế đấy!”
De Colores!
PALANCA
Chúng tôi phục vụ tại VPTƯ xin tất cả các Cursillistas vui lòng thực hiện Palancas cầu nguyện cho các
ý chỉ sau đây: các ngày Thứ Hai cầu nguyện cho các VPĐH/Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận; các ngày
Thứ Ba, cầu nguyện cho các Trường Lãnh Đạo; các ngày Thứ Tư, cầu nguyện cho PT Cursillo tại Quốc
Gia Hoa Kỳ; các ngày Thứ Năm, cầu nguyện cho các Kế Hoạch Tông Đồ; các ngày Thứ Sáu, cầu
nguyện cho các Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần.
ĐI BỘ TRUYỀN GIÁO TOÀN QUỐC
Cuộc Đi Bộ 2004 sẽ được tổ chức như đã dự tính, nhưng không ấn định ngày giờ rõ rệt mặc dù ngày thứ
Bảy trước Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vẫn được duy trì để chú tâm cầu nguyện theo ý chỉ của
chúng ta. Ngày giờ đi bộ sẽ tùy các thành phần lãnh đạo cấp giáo phận định đoạt. VPTƯ dự định thực
hiện áo thung (T-Shirts) sớm hơn, vào khoảng cuối tháng Giêng 2004. Xin vui lòng thông báo số lượng
và cỡ áo cần dùng càng sớm càng tốt để tránh tình trạng dư thừa hay thiếu hụt.

ĐẠI HỘI CURSILLO THƯỜNG NIÊN TOÀN QUỐC 2004
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 14 sẽ được tổ chức tại Seattle, TB Washington, từ ngày 29 - 07 đến
ngày 01- 08 - 2004. Chủ đề sẽ là “HIỆP NHỨT VỚI CHÚA KITÔ: Tình yêu luôn bắt chúng ta nói
sự thật” (Ephêsô 4: 14-16).Xin vui lòng ghi ngày vào lịch để nhớ tham dự.
NIÊN LIỄM HỖ TRỢ PT CURSILLO
Xin nhắc nhở quý Vị Chủ Tịch và Linh Hướng VPĐH/GP thuộc mỗi Nhóm Ngôn Ngữ vui lòng gởi niên
liễm $400 hỗ trợ PT Cursillo cho năm 2004 trong tháng Giêng 2004. Khi đóng niên liễm, các giáo phận
được bớt 20% khi đặt mua tài liệu và sách vở của PT trên 50 mỹ kim. Chúng tôi không gởi phiếu ủng hộ
niên liễm riêng rẻ, nhưng kèm theo Thư Tín này để đỡ tốn kém cho công quỹ. Xin vui lòng điền phiếu
đính kèm và gởi về VPTƯ cùng với $400 niên liễm.
VPTƯ đã nhận được $79.363 về tổng số niên liễm hỗ trợ cho năm 2003, tăng được $17.513 so với năm
2002. Tiền niên liễm ấn định cho Tài Khóa 2003 là $98.400 (= 246 VPĐH/GP thuộc nhiều nhóm ngôn
ngữ khác nhau X $400). VPTƯ đã không nhận được niên liễm hỗ trợ của 45 nhóm ngôn ngữ, cho nên
phải chịu thiếu hụt mất $18,000. Về Tài Khóa 2003, có 2 trong số 12 Miền các VPĐH/GP đã đóng đầy
đủ niên liễm hỗ trợ. Miền 2 với 24 nhóm ngôn ngữ đã đóng góp $9.600. Miền 4, với 16 nhóm ngôn ngữ,
đã đóng góp được $6.400. Đây là năm thứ 2 Miền 4 đã chu toàn bổn phận hỗ trợ PT Cursillo bằng cách
đóng niên liễm đầy đủ. Chúng tôi chân thành đa tạ mọi Cursillistas đã cần mẫn đóng góp niên liễm hỗ
trợ PT Cursillo trong năm 2003. Chúng tôi xin quý Bạn vui lòng tiếp tục quan tâm vấn đề niên liễm cho
tài khóa 2004. Nếu VPĐH/GP thuộc nhóm ngôn ngữ nào cần gia hạn việc đóng góp, xin vui lòng liên
lạc VPTƯ cho biết lý do và chúng tôi sẽ giúp các Bạn về vấn đề này.
THƯ TÍN VPTƯ
Nếu quý Bạn nhận Thư Tín qua Bưu Điện nhưng cũng có thể nhận từ Trang Nhà của PT Cursillo Toàn
Quốc www.natl-cursillo.org hay www.cursillovietinusa.com, xin vui lòng cho biết để cập nhật hóa danh
sách. Xin liên lạc với chúng tôi ở nationalcursillo.center@verizon.net hay gọi ĐT# 214-339-6321 hoặc
FAX: 214-339-6322 cho biết quý Bạn không cần nhận Thư Tín gởi qua Bưu Điện nữa. CĐ Cursillo VN
không còn nhận Thư Tín qua Bưu Điện kể từ tháng 11/03.
Thay mặt cho VPĐH/TQ và VPTƯ/PT Cursillo tại Hoa Kỳ, chúng tôi xin thân chúc quý Bạn và gia đình
một Mùa Giáng Sinh an bình và vui tươi cùng một Năm Mới hạnh phúc.
Phục vụ trong Chúa Kitô,
Jorge Barceló, ĐHV/TQ phục vụ CĐ nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Thông Tinh Lê, ĐHV/TQ phục vụ CĐ nói tiếng Việt
Victor Lugo, ĐHV/TQ phục vụ CĐ nói tiếng Anh.

