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 CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU 
 “Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và 
Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” (1 Gioan 4:16).  Câu này trong thư thứ nhứt của 
Thánh Gioan được dùng để mở đầu phần dẫn nhập Tông Huấn đầu tiên của ĐTC 
Bênêđictô XVI “Chúa là Tình Yêu”. Ngài nói, những lời này diễn tả cái cốt lõi của 
đức tin Kitô Giáo: hình ảnh Thiên Chúa trong Chúa Kitô và nhờ đó hình ảnh của nhân 
loại và vận mệnh của nó. ĐTC nói tiếp: Người Kitô hữu có thể bày tỏ quyết định căn 

bản của đời sống mình. Là Kitô hữu không phải là kết quả của một sự chọn lựa có tính cách đạo đức 
hoặc một ý tưởng cao siêu, nhưng đó là sự tiếp cận với một biến cố, một con người mang đến cho đời 
sống ta một chân trời mới và một hướng đi dứt khoát. 
 
Khi công nhận tình yêu là trung tâm điểm, đức tin Kitô giáo duy trì cốt lõi của đức tin Dân Tộc Israel 
theo như Sách Đệ Nhị Luật (Deuteronomy) đã ghi, “Nghe đây, hỡi Israel! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng 
ta, là Đức Chúa duy nhứt. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lònh hết dạ, hết sức anh 
em” (Đ2L 6:4-5). Chúa Giêsu đã kết hợp điều răn yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân thành một 
giới luật được ghi trong Sách Lê-Vi “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19:18 & Mathêu 
12:29-31). Bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước (Gioan 4:10), tình yêu không còn là một lệnh 
truyền suông; mà là sự đáp trả món quà tình yêu Chúa dùng để gần gũi chúng ta.  
 
Sau đây là cách giải thích căn bản của mọi sự: việc Chúa Tạo Dựng muôn loài, việc Chúa Nhập Thể làm 
người, việc Chúa chịu nạn trên Đồi Calvariô, việc Chúa Phục Sinh, và nhứt là Phép Thánh Thể, mầu 
nhiệm tình yêu tuyệt vời. Tình yêu Thiên Chúa đã đến với chúng ta trong tiệc Mình và Máu Con Chúa. 
Trời và đất kết hôn trong Chúa Giêsu Kitô.  
 
Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho tình yêu của chính Chúa và của chúng ta. Sự mật 
thiết với Chúa là kết quả của tình yêu này. 
 
Tình yêu này bắt nguồn từ PT Cursillo. Ông Eduardo Bonnín, GM Juan Hervás, và nhiều người khác, 
khi để ý đến các dấu chỉ của thời đại đã nhận thấy thực tại của một thế giới quay lưng lại với Chúa và 
với tình yêu của Người. Những vị ấy một lòng xác quyết rằng chỉ có một sự thay đổi môi trường đánh 
dộng mọi người và mọi vật mới có thể khôi phục thế giới; Kitô-hóa, chữa lành và thánh hóa thế giới một 
lần nữa.  
 
Và vì thế Ông Edudardo bắt đầu được ơn soi sáng triển khai một số hành động cơ bản gồm có việc 
Truyền Giáo là một sứ vụ, nhằm gây ý thức cho người ta khao khát Thiên Chúa, thuyết phục người ta 
hoán cải, đưa ra một cái nhìn về thế giới không bị xem là kẻ thù của linh hồn, mà là một cộng đồng của 
con người mà Thiên Chúa muốn cứu rỗi, xem Kitô giáo không phải là một mớ chân lý phải học thuộc và 
phải chấp nhận, nhưng là một cái gì sinh động ta cần phải sống. Và cái gì phải được sống, đó chính là 
điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực: đó là Phúc Âm. Đây là thái độ căn bản để mến Chúa, yêu 
mình và thương người. 



 
Và do đó PT Cursillo không nhằm trực tiếp cỗ võ làm những việc đạo, nhưng tập trung vào việc trở nên 
Kitô hữu đích thực, yêu mến chính người chủ trương yêu thương chúng ta, đó là Thiên Chúa, Người yêu 
mến chúng ta và kẻ khác nữa trong tư cách là con người. Để được rao truyền một cách có hiệu quả, tình 
yêu này phải được thể hiện bằng cả lời nói lẫn hành động. 
 
Chân lý căn bản về Thiên Chúa là chỉ có mình Chúa mới có thể thỏa mãn mọi ước muốn yêu thương sâu 
thẳm nhứt của chúng ta. Đây là Tin Mừng của Thiên Chúa Nhập Thể, Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta 
truyền lệnh chúng ta yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta.  
 
Chúa làm người để nâng cao phẩm giá con người và đặt con người trong trung tâm điểm của công trình 
sáng tạo và của lịch sử, để cứu vớt tác phẩm sáng tạo quý giá nhứt do tay Chúa tác tạo, đó là con người 
có nam có nữ mà chính Thiên Chúa bảo là "rất tốt đẹp" khi tạo dựng nên họ. Đối với Thiên Chúa, việc 
sáng tạo người nam và người nữ thật tốt đẹp đến nỗi trong Kinh Thánh chúng ta đọc thấy các loài thụ 
tạo đã tôn vinh như sau: Con người là gì mà Chúa đã tạo dựng chỉ kém hơn các thiên thần chút xíu, mà 
lại được hưởng vinh quang? 
 
Nhưng tình yêu là gì? “Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và 
Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” (1 Gioan 4:16).  Tình yêu trong Tân Ước tượng trưng cho một ý 
tưởng chính yếu trong quan niệm về liên hệ giữa nhân tính và thần tính. Tình yêu là chủ đề chính của 
Kitô giáo. Chúa hành động và con người đáp ứng, đó là cốt lõi của tình yêu. Ý niệm về giao ước nhường 
chỗ cho ý niệm về tình cha siêu phàm. Cha của Chúa Giêsu là Cha của tất cả những ai trở nên một với 
Chúa Giêsu. Tình yêu này là một nhân đức siêu nhiên của Kitô giáo, cho nên thường được coi là bác ái. 
Tình yêu này, một mối liên hệ hoàn hảo giữa Thiên Chúa và con người, và đó cũng là bản chất của chính 
Thiên Chúa. Chúa là tình yêu. Khi sai người Con yêu dấu xuống cứu chuộc nhân loại và ban Chúa 
Thánh Thần cho chúng ta, Đức Chúa Cha mặc khải mầu nhiệm nội tại của bản tính siêu phàm. Thiên 
Chúa Cha truyền đạt trọn vẹn cho Chúa Con trong sự hiệp thông với Chúa Thánh Thần, tình yêu chia sẻ 
giữa Ba Ngôi được nhân cách hóa. Trong nguồn gốc siêu việt, tình yêu như thế là một sự hiệp thông thật 
phong phú giữa các Ngôi trong Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một. 
Tình yêu này được gọi là Agape; tình yêu được đặt nền tảng trong đức tin và cũng được định hướng bởi 
đức tin nữa. Giáo Hội phản ánh tình yêu này giữa những thành phần kết hợp với Thiên Chúa, và với 
nhau. Tình yêu này là sự hiệp nhứt hoàn hảo giữa Thiên Chúa và loài người và giữa loài người với nhau. 
Tình yêu này ám chỉ sự hòa giải và tha thứ thật cần thiết cho sự hiệp nhứt được tồn tại, như sứ mệnh của 
Chúa Giêsu là hòa giải  người Do Thái và Dân Ngoại với Thiên Chúa Cha và giữa họ với nhau bằng 
cách tha thứ tội lỗi. Chúa Giêsu có tình yêu Agape, một tình yêu sung mãn tuôn tràn trên những ai đang 
thiếu thốn. Khi nhìn thấy Chúa là tình yêu khoan dung, chúng ta hiểu tình yêu của Chúa dành cho nhân 
loại tội lỗi. Do đó, Đấng Cứu Thế nhập thể biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa cho mỗi người nam và nữ. 
Đức Bác Ái như Chúa Kitô truyền dạy thật là mới mẽ vì nó trải rộng cho toàn thể nhân loại không phân 
biệt đối xử. “Như Ta đã yêu thương các con”; Tình yêu của Chúa Kitô là động cơ, nguyên do và mẫu 
mực của đức bác ái Kitô giáo. Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ yêu thương nhau như Chúa đã yêu 
thương họ. Kitô giáo truyền dạy yêu thương mọi người không phân biệt người đó là thánh nhân hay 
người tội lỗi. Các tông đồ tuân giữ những gì Chúa Giêsu đã dạy (Gioan 14:23-24; 15:9-11).  Nền tảng 
của việc chúng ta hiệp nhứt trong thế giới này và trong PT Cursillo yêu quý của chúng ta là gương sáng 
của sứ vụ hòa giải và tha thứ của Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta là một với Thiên Chúa Cha và với 
nhau. Huấn luyện trong tình bạn giúp chúng ta gắn bó với nhau. Tiến xa hơn nữa, Chúa Giêsu truyền 
dạy chúng ta yêu thương kẻ thù của chúng ta. Khi một Kitô hữu làm bạn với kẻ thù của mình, họ chấm 
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dứt thù nghịch với nhau và trở nên bạn hữu. Tình bạn là con đường tạo thuận tiện cho tình yêu. Chúng ta 
khai triển tình yêu của chúng ta trong lúc thực hành Tình Bạn. Yêu thương kẻ thù liên kết với tha thứ. 
Giao ước Tình Yêu của Thiên Chúa là một tình yêu tha thứ. Yêu tức là tha thứ. Ở đâu có tình yêu chân 
thật, ở đó có Thiên Chúa.  
 
Các Phúc Âm nhất lãm cho thấy tình yêu Agape tràn trề của Thiên Chúa. Các Thánh Mathêu, Marcô và 
Luca đều có giới răn tình yêu cặp đôi. Thánh Gioan sử dụng danh từ Agape bảy lần trong Phúc Âm của 
mình, hết sáu lần trong bài tường thuật sau Bữa Tiệc Ly. Tình yêu theo Thánh Gioan có năm khía cạnh. 
Khía cạnh thứ nhứt, đó là tình yêu được nhìn thấy trong tình yêu của Thiên Chúa đối với Con Chúa mà 
Người đã sai xuống trần gian cứu chuộc chúng ta và là Đấng được bao bọc bởi tình yêu của Chúa Thánh 
Thần. Khía cạnh thứ hai là Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, là con nuôi, anh chị em của Chúa 
Kitô. Khía cạnh thứ ba là tình yêu anh chị em với nhau, Chúa Kitô là người anh nuôi, là thầy và là Đấng 
Cứu Thế. Khía cạnh thứ tư, mọi người nam nữ đều là anh chị em của Chúa Kitô và con cái của Chúa 
Cha, yêu thương nhau, và khía cạnh cuối cùng là mọi người yêu mến Thiên Chúa là Cha nuôi của mình 
và là Cha tự nhiên của Chúa Giêsu Kitô, là anh nuôi của họ.  Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Chúa 
là tình yêu, hiện diện trong mọi thứ tình yêu, bởi vì Chúa là tình yêu chân thật.  
 
Giới răn tình yêu đã được Chúa Giêsu thực hiện lần đầu tiên khi cử hành Bữa Tiệc Ly. Luật lệ Israel đã 
từ lâu đòi buộc người Do Thái yêu thương lẫn nhau. Sách Lê-vi đã nói rõ ràng “Ngươi phải yêu đồng 
loại như chính mình” (Lv. 19:18). Tình yêu này lệ thuộc vào Mười Điều Răn, và nó phản ánh đặc tính 
nguyên thủy của đời sống xã hội và tập tục thờ cúng trước thời kỳ bị lưu đày. Đây là một mối liên kết 
quan trọng giữa các giai đoạn trước và sau này của luật lệ Israel. Tình yêu là sự liên hệ căn bản giữa 
Gia-vê và dân tộc Israel. Tình yêu Thiên Chúa cũng được cảm nghiệm trong các Thánh Vịnh: 11:7; 
33:5; 37:28; 47:4; 87:2. Trong sách Châm Ngôn, Thiên Chúa trừng phạt những kẻ Người yêu mến, (Cn. 
3:11-12). Bài Ca Cao Trọng Nhứt là bài thơ tình yêu của Kinh Thánh, cho là của Vua Solomon. Bài ca 
này mô tả tình yêu của người chăn chiên và bé gái Shulamite minh họa lòng yêu mến giữa Gia-vê và dân 
tộc Israel, tình yêu phàm tục phản ánh tình yêu siêu phàm. Các tiên tri cũng loan truyền tình yêu của 
Gia-vê dành cho Israel, Deutero-Isaiah và Isaiah, Geremiah, và Osea. Các giáo sĩ Do Thái đã giảng dạy 
dân chúng trong thời đại của họ và giải thích giáo huấn trong sách “Torah” (sách qui luật dành cho giáo 
sĩ Do Thái) về tình yêu. Cốt lõi của Sách Torah là tình yêu. Chúa Giêsu đến không phải để xóa bỏ luật lệ 
nhưng để chu toàn như một mẫu mực của lệ luật. 
 
Việc thi hành đức bác ái giữa anh chị em với nhau trong cộng đồng Chúa Cứu Thế, gắn bó hữu cơ với 
sự ra đi của Chúa Cứu Thế, là công việc làm bình thường của các Kitô hữu đang chờ đợi Ngày Chúa Lại 
Đến và ao ước chuẩn bị cho ngày phán xét.  
 
Tình yêu là bản chất của dân Chúa là những người nổi bật trong cách sống những điều căn bản để trở 
nên Kitô hữu đích thực. Tình yêu vĩnh cửu được Giáo Hội khải hoàn ăn mừng, được Giáo Hội lữ hành 
rèn luyện trong lịch sử và được trông đợi bởi những ai đang ở trong Giáo Hội ăn năn sám hối.  
 
Thánh Phanxicô De Sales đã nói, “Chúng ta nên khởi sự với tình yêu, tiếp tục với tình yêu và kết thúc 
với tình yêu”. Từ sự chết đến sự sống, việc Phục Sinh của chúng ta chính là tình yêu này. Chúa Giêsu là 
Alpha và Omega. Người cũng như thế hôm qua, hôm nay và mãi mãi. “ Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, 
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư 
ngụ giữa chúng ta” (Gioan 1:1, 14a).  
De Colores! 
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LM Einer R. Ochoa, 
Linh Hướng Toàn Quốc, PT Cursillo tại Hoa Kỳ 
 
PT CURSILLO TẠI HOA KỲ MỪNG SINH NHỰT THỨ 50 
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Thường Niên Kỳ Thứ 17sẽ được tổ chức tại Đại Học Texas ở Arlington 
(University of Texas at Arlington – UTA), từ ngày 29/6 đến 2/7/2007. Chủ đề của Đại Hội 2007 “Thiên 
Chúa Là Tình Yêu” (1Gioan 4:16) trích từ Tông Thư thứ Nhứt của ĐGH Bênêđictô XVI về Tình Yêu 
của Chúa Kitô. Thánh Gioan Thánh Giá nói với chúng ta rằng Thiên Chúa Cha bao giờ cũng nói một 
LỜI và LỜI đó đã nhập thể làm người là Chúa Giêsu Kitô. Lời duy nhứt này là Lời của Tình Yêu dành 
riêng cho chúng ta và Lời ấy thật hiệu nghiệm, có nghĩa là chính Lời này thay đổi (metanoia) những kẻ 
có thiện chí muốn lắng nghe. Tình Yêu của Thiên Chúa mặc lấy xác thịt mời gọi chúng ta nhận lãnh sự 
an bình và tự do của Tình Yêu Siêu Phàm của Thiên Chúa (agape) hầu chúng ta có thể tìm thấy niềm vui 
trọn vẹn trong Chúa và trong tình yêu chân thật nhờ đó chúng ta có thể phục vụ anh chị em chúng ta. 
Chúng tôi thân ái mời các bạn đến tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ Thứ 17 để tìm hiểu thêm về 
Ơn Sủng Cải Đổi mà Thiên Chúa Cha ban tặng cho chúng ta qua Chúa Kitô. 
 
Đại Hội sẽ khởi sự chiều thứ Sáu, 29-6-2007 với bài thuyết trình chính và sau đó có Chầu Mình Thánh 
Chúa Trọng Thể và có cử hành Bí Tích Hòa Giải. Xin lưu ý Đại Hội năm nay sẽ bắt đầu từ chiều thứ 
Sáu – thứ Hai, thay vì thứ Năm - Chúa nhật như mọi năm.  
 
Vào tháng Năm 1957, một nhóm 17 ứng viên nam nói tiếng Tây Ban Nha và một toán trợ tá gồm 2 giáo 
dân và một linh mục đã tổ chức Khóa Cursillo đầu tiên tại Hoa Kỳ, ở Giáo Xứ Thánh Phanxicô, Waco, 
Texas. Để kỷ niệm Sinh Nhựt thứ 50 của PT Cursillo tại Hoa Kỳ, chương trình Đại Hội sẽ có thêm 
chuyến hành hương từ Đại Học UTA đến Giáo Xứ Thánh Phanxicô vào ngày Chúa nhựt, 1-7-2007. Các 
sinh hoạt của Đại Hội trong ngày Chúa nhật sẽ diễn ra tại Waco Convention Center . 
 
Tiệc Liên Hoan trong Đại Hội sẽ có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc trình bày những sắc thái văn hóa và 
dân tộc khác nhau trong PT Cursillo của chúng ta tại Hoa Kỳ. Các PT Giáo Phận muốn tham gia trong 
chương trình văn nghệ xin vui lòng liên lạc VPTƯ ở số 214-339-6321 trước ngày 31 – 5 – 2007 để tiện 
sắp xếp.  Thời lượng dành cho chương trình văn nghệ năm nay bị giới hạn, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ 
thỏa mãn tất cả những nhóm ghi tên trước ngày nói trên. 
 
Lê phí ghi danh tham dự là $400 mỹ kim nếu bạn ghi danh trước ngày 8-6-2007. Chúng tôi khuyến 
khích các bạn sắp xếp bây giờ để có thể tham dự Đại Hội 17 này và xin mau mắn gởi phiếu ghi danh đến 
Trung Tâm Cursillo.   
 
Các bạn có thể ghi tên trên Internet ở địa chỉ www.natl-cursillo.org . Đại Học chỉ có thể cung cấp 800 
chỗ mà thôi, cho nên những người ghi tên trước được ưu tiên. Lệ phí tham dự bao gồm chuyên chở khứ 
hồi từ Phi Trường DFW đến Đại Học UTA, thuê mướn xe buýt đi hành hương Waco và trở về, 3 đêm 
ngủ tại Đại Học, bữa ăn tối thứ Sáu, 3 bữa ăn sáng, trưa và tối trong 2 ngày thứ Bảy và Chúa nhật, và 
bữa ăn sáng thứ Hai trước khi ra về. Đại Học UTA cách Phi Trường DFW độ 30 phút đi xe hơi. Xin lưu 
ý, BTC chỉ đưa đón từ Phi Trường Quốc Tế Dallas-Fort Worth (DFW) mà thôi.  
 
TÂM THƯ CỦA TỔ CHỨC PT CURSILLO THẾ GIỚI (OMCC) 
Tâm Thư này do anh Juan Ruiz viết và được phép in lại trong Thư Tín này. 
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ĐGH Bênêđictô XVI cũng gởi lời kêu gọi tương tự đến toàn thể Phong Trào và Cộng Đồng của Hội 
Thánh trong Hội Nghị các PT và CĐ khắp Thế Giới Lần Thứ Hai được tổ chức tại Roma từ ngày 26-5 
đến 2-6-2006. ĐTC nói chúng ta cần học hỏi và đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về ơn đặc sủng của 
riêng mình hầu có thể thấu hiểu tâm tưởng của vị sáng lập và áp dụng tâm tưởng ấy cho có hiệu quả.  
 
Giờ đây vì chúng ta đang trong tiến trình học hỏi về Ơn Đặc Sủng của các Khóa Cursillo nhằm xác định 
cái gì là Chính Yếu, là Quan Trọng và cái gì là Phụ Thuộc, nên chúng ta cầu xin Chúa ban cho ơn khôn 
ngoan để có thể nhìn thấy và hiểu rằng các Khóa Cursillo với mục đích khác ngoài mục đích trên, trong 
thực tế không phải là các Khóa Học Kitô Giáo bởi vì các khóa học này không nằm trong cốt lõi Ơn Đặc 
Sủng của “Các Khóa Học Hỏi về Kitô Giáo”.  
 
 Nhờ học hỏi tài liệu của Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, trong bài phỏng vấn Ông Eduardo Bonnín 
do GM Paul Joseph Cordes thực hiện trong tập sách “Signos de Esperanza-Retrato de Siete 
Movimientos Ecclesiales” (Dấu Chỉ Hy Vọng: Một Thoáng Nhìn Về Bảy Phong Trào của Giáo Hội), 
chúng ta có thể xác nhận hướng đi mà Chúa Thánh Linh đã vạch ra cho chúng ta theo để thấu hiểu tâm 
tưởng của vị sáng lập Phong Trào của chúng ta. 
. 
Trong khi phỏng vấn Ông Bonnín, GM Cordes có nêu lên rằng: “Đặc Sủng của PT Cursillo được nối kết 
mật thiết với lịch sử của vị sáng lập. Phong Trào này được khai sinh trong một thời điểm rõ rệt trong 
lịch sử, với những đòi hỏi riêng mà chính ông [tức Bonnín] đã đáp ứng. Dưới ánh sáng lịch sử của cá 
nhân ông, đâu là những bước đầu tiên giúp nẩy sinh kinh nghiệm về Phong Trào này?” Và ông Eduardo 
đã chia sẻ kinh nghiệm của mình….. 
 
Sau đó, GM Cortes hỏi anh Eduardo, “Xin ông vui lòng cho chúng tôi biết làm thế nào đặc sủng của ông 
được hình thành một cách cụ thể như thế? Ơn ấy được biểu lộ như thế nào trong những người tham gia 
vào Phong Trào của ông? Ông Eduardo trả lời và nói rõ ông không thích dùng từ “CỦA ÔNG” rồi tiếp 
tục nói, “Theo cách tôi hiểu thì đặc sủng được hình thành với thời gian mỗi lần người ta ôm ấp, tha thiết 
với nó; những người tham gia, với tâm tình thích hợp, trong suốt ba ngày của Khóa Cursillo ắt hiểu được 
sứ điệp đơn sơ này và họ cố gắng chuyển sứ điệp ấy vào trong đời sống thực tại của mình. Những gì họ 
học hỏi trên bình diện cá nhân trong Khóa Cursillo tất họ củng cố và khẳng định trong Hội Nhóm Nhỏ 
và trên bình diện xã hội, bằng cách tham dự Ultreya.  
 
Chúng ta cần học hỏi và đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về Đặc Sủng PT Cursillo để làm thế nào 
chúng ta có thể hiểu được phương pháp, tâm lý và thần học của ba ngày Khóa Cursillo. Và nhờ vậy, 
chúng ta thấu hiểu ba cuộc hội ngộ riêng tư, có tính cách cá nhân được cố công thực hiện trong ba ngày 
ấy; hội ngộ với chính mình, với Thiên Chúa và với tha nhân. Người ta không bao giờ có thể gặp gỡ riêng 
tư với Thiên Chúa nếu không có cuộc gặp gỡ chân thật và toàn vẹn với chính mình, một cuộc gặp gỡ đòi 
hỏi người ta phải hoàn toàn cởi mở. Và điều này khó có thể thực hiện được khi ta  bị gắn chặt vào các 
điều kiện, những giới hạn hoặc những gì thêm vào vốn là những thứ xa lạ hay mâu thuẫn với bản chất 
của cuộc gặp gỡ. 
 
Từ lúc khởi đầu đã thiếu sự hiểu biết sâu sắc này, cho nên mới xảy ra tình trạng tách rời ơn đặc sủng mà 
chuyên biệt hóa Khóa Học, như tổ chức các Khóa Cursillos cho cả nam lẫn nữ, các Khóa một ngày, hai 
ngày, Khóa dành cho lứa tuổi, ngành nghề riêng biệt, hay theo đẳng cấp kinh tế hoặc xã hội. Tất cả 
những Khóa chuyên biệt như thế gây trở ngại cho ơn đặc sủng nguyên thủy bởi vì mục tiêu của những 
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Khóa này có những điều kiện, những hạn chế hay thêm thắt xa lạ làm giới hạn sự cởi mở của con người. 
Thí dụ, nếu một người nữ và một người nam tuy trong cùng một nơi chốn, song chức năng tâm, sinh lý 
và  tri giác của họ lại rất khác biệt, thì sự cởi mở nội tâm cần thiết cho việc thấu hiểu sứ điệp của Khóa 
Học sẽ không đạt được. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta đang nói về một cuộc Hội Ngộ với Chúa 
Kitô một cách riêng tư và có tính cách cá nhân. Chứ không phải một cuộc hôn nhân hay họp mặt cộng 
đồng.  
 
Trong tài liệu do ông Eduardo Bonnín và những người khác đã viết về Phong Trào Cursillo, chúng ta 
cũng thấy họ đâu có bao giờ nghĩ là các Khóa Học Hỏi Kitô Giáo có thể hỗn hợp nam nữ hay chuyên 
biệt hóa theo một cách nào đó. Hồi đó người ta luôn luôn nghĩ rằng các Khóa Cursillo chỉ dành cho một 
giới tính, nam hoặc nữ mà thôi. Thực ra các Khóa Cursillo hồi đó được bắt đầu với nam giới mà thôi, 
nhưng ông Eduardo Bonnín luôn luôn có ý định sẽ có các Khóa Cursillo tổ chức cho nữ giới nữa. Ông 
Bonnín đã phải tranh đấu với  GM Hervas và LM Juan Capo để nữ giới cũng có quyền bình đẳng như 
nam giới có thể tham dự Khóa Cursillo và không những chỉ là “vợ của Cursillistas” nhưng còn là một 
CON NGƯỜI (Trích sách ‘Lịch sử và Lưu niệm của các Khóa Cursillos’, F. Forteza). Và từ nguồn gốc 
của nó, người ta lúc nào cũng tìm kiếm các khoá sinh không đồng nhất về tuổi tác, về giai cấp xã hội, và 
về sinh hoạt ngoài đời, v.v…. 
 
Rất có thể các Khóa Cursillos cho cả nam lẫn nữ và/hay Chuyên Biệt cũng tuyệt vời và đúng như lời mô 
tả của những ai đã trải qua kinh nghiệm những khóa đó. Và tạ ơn Chúa những khóa đó mang lại kết quả 
như là phương tiện cho người ta đến gần Thiên Chúa và Giáo Hội hơn – tương tự như các phong trào 
khác và các PT thuộc Giáo Hội. Nhưng cùng lúc ấy cũng cần phải xác nhận rằng đó không phải là các 
Khóa Cursillos hay PT Cursillo. Thí dụ như Khóa Cursillo không phải là một Khóa Thăng Tiến Hôn 
Nhân hay là một Khóa Tỉnh Tâm. Những khóa này có thể được gọi bằng một tên khác, nhưng không 
phải là một loại Khóa Cursillo hay Hội Học Kitô Giáo. Những khóa “chuyên biệt” này đi ngược lại 
chính Tâm Tưởng, Bản Chất, Mục Đích và Phương Pháp của Hội Học Kitô Giáo hay PT Cursillo. 
 
Chúng ta hãy hồi tưởng lại trong Hội Nghị Thế Giới kỳ thứ 2 tại Roma, chúng ta có 104 phong trào và 
PT thuộc Giáo Hội hiện diện; họ đều được Hội Thánh công nhận. Và vẫn còn nhiều PT nữa đang trong 
tiến trình sẽ được công nhận. Như thế, không cần phải thay đổi hoặc tân trang bất kỳ Đặc Sủng nào 
nhằm đáp ứng các dấu chỉ thời gian. Tạ ơn Thiên Chúa và Chúa Thánh Linh về những đặc sủng cho hầu 
hết mọi nhu cầu của Giáo Hội. Nếu điều chính yếu thay đổi thì căn tính của chúng ta mất. 
 
Kiko Arguello cho rằng các Khóa Cursillo thiếu chương trình “Đào Tạo Giáo Sĩ” và ông ta bỏ PT 
Cursillo để thành lập “Phương Pháp Tân Giáo Lý” với nhiều phương cách đào luyện về giáo lý và hội 
thảo về ơn gọi linh mục.  Những giảng viên giáo lý và các ơn gọi linh mục thật tuyệt diệu, nhưng không 
liên hệ đến Bản Chất và Mục Đích của PT Cursillo.  
 
Jaime Bonet cho rằng các Khóa Cursillos thiếu vắng “Lời Chúa”, không giống như ở các giáo xứ, bởi vì 
Lời Chúa và việc học hỏi Lời Chúa là điều ngoại lệ, tương tự như những ơn gọi truyền giáo dành cho cả 
nam lẫn nữ và Jaime đã tách rời khỏi Cursillo và thành lập Tu Hội Lời Chúa, tức “Verbum Dei”. 
 
Carlos Mantica, thay vì thay đổi bản chất của Đặc Sủng PT Cursillo, cũng đã rời bỏ Cursillo và bắt đầu 
sinh hoạt với các nhóm khác ngoài PT Cursillo, với mục đích đáp ứng những dấu chỉ thời đại mà trong 
đó anh Carlos đã và đang sống. 
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Antonio Punyed cũng được yêu cầu tổ chức các Khóa Cursillos cho các Quân Nhân mà thôi. Anh ta thấy 
hay lắm nhưng không hề sử dụng danh xưng Cursillos, mà gọi là “Campeadas”. 
 
Khóa Kairos ra đời cũng tương tự như thế (đó là các Khóa Cursillos được tổ chức trong trung tâm cải 
huấn). Nhiều tổ chức khác cũng đã được hình thành theo cách ấy, như “Youth Support Group” (tạm dịch 
‘Hội Ngộ Nâng Đỡ Giới Trẻ’), Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân, Khóa Tiền Hôn Nhân, Phong Trào Gia 
Đình Kitô hữu, v.v…  
 
Nhìn thấy những dấu chỉ và nhu cầu của thời đại. Chúa Thánh Linh đã soi sáng nhiều người  khác và 
đây là cách thức mà nhiều phong trào và dịch vụ khác nhau đã được khai sinh để phục vụ cho người lớn, 
hôn nhân, giới trẻ, con nít, tù nhân, tĩnh tâm tại giáo xứ, các giáo lý viên, các thương gia Công Giáo, 
những người chiêm niệm, v.v… Ngay cả khi một số phong trào đã sử dụng thật nhiều hoặc chút ít nội 
dung của PT Cursillo, họ vẫn chọn một tên khác cho mình mà bây giờ được nhiều người biết đến. Đó 
chỉ là vấn đề duy trì ‘tôn ti trật tự’ mà thôi.  
 
Thánh Augustinô có nói một câu có thể áp dụng vào trường hợp này rất thích hợp và là câu nói mà ai 
cũng ưa thích, “Hãy duy trì trật tự và trật tự sẽ bảo vệ ta, bởi vì sự huy hoàng của trật tự được gọi là cái 
hay, cái đẹp.” 
 
Chính ông Eduardo Bonnín công nhận rằng trật tự này chưa đạt được một phần là do lỗi của chính ông 
khi trong cuộc phỏng vấn ông như đã nói ở trên, ông đã thú nhận, “Khi đề cập đến các Khóa Cursillos, 
chưa bao giờ có đối thoại. Tôi phải thú nhận rằng đôi lúc tôi không đúng khi dùng ngôi thứ ba số nhiều, 
nhưng khi nói mà dùng ngôi thứ nhứt số ít thì lòng tôi áy náy lắm. Giả thuyết hay nhứt đó chính là lỗi 
của tôi do việc tôi đã chọn giải pháp dễ dàng nhứt, đó là bắt sự thật mà tôi đã từng sống phải im lặng; 
nhưng không phải tôi làm như thế để chọn con đường dễ dàng nhứt, nhưng thật ra bởi vì tôi đã từng trải 
qua nhiều kinh nghiệm và cảm nhận rằng trong vô vàn trường hợp vâng lời quan trọng hơn sự thật và 
lòng tôi chỉ mong muốn các Khóa Cursillos được tiếp tục bất chấp mọi sự.  
 
Ơn Đặc Sủng của PT Cursillo đặt nền tảng trên cá nhân con người và hoàn toàn nhắm tới đặc tính duy 
nhứt và phần riêng tư nhứt của con người, nhắm tới tình trạng trống rỗng nhứt của bản chất con người, 
hầu Chúa Kitô có thể đến trú ngụ, và để cùng với Chúa ở tận chốn sâu thẳm của tâm hồn, nhờ Ơn Chúa, 
con người có thể cảm thấy mình duy nhứt, độc đáo và sáng tạo. Và nếu chúng ta muốn Đặc Sủng này 
phải được cập nhất hóa và đáp ứng với những dấu chỉ của thời đại, thì những kẻ áp dụng phương pháp 
của nó cũng cần phải cập nhật hóa về Phúc Âm, tín lý và thực tại mà họ đang sống và cả thế giới nữa. 
Như vậy, sứ điệp của họ sẽ luôn luôn được cập nhật hóa khi đáp ứng với những dấu chỉ của thời đại mà 
tuyệt đối không cần phải thay đổi bất kỳ điều gì thuộc về bản chất Ơn Đặc Sủng.   
 
Các Bạn thân mến, bởi vì tất cả các bạn đã dấn thân và quyết tâm phục vụ PT Cursillo, chúng tôi biết 
các bạn dành một tình yêu cao cả cho Ơn Đặc Sủng Hân Hoan Rao Truyền này mà chính Chúa Thánh 
Linh đã ban cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau kết hiệp cầu nguyện, học hỏi, sống đức tin cùng chia 
sẻ ơn đặc sủng này hầu chúng ta có thể thấu hiểu giá trị của ơn này và nhờ đó sẽ tiếp tục công việc 
truyền giáo cho tha nhân, miễn là chúng ta vẫn trung thành với Tâm Tưởng, Bản Chất, Mục Đích và 
Phương Pháp của Phong Trào Cursillo. De Colores,    

     
Juan Ruiz 
Chủ Tịch VPĐH/OMCC 

 7



 
HẬU CURSILLO 
Những gì được thực hiện phù hợp với mục đích và phương pháp Cursillo đều lấy Hậu Cursillo làm mục 
tiêu cuối cùng. Tiền Cursillo và Khóa Học chỉ là những bước đầu tiến tới Hậu Cursillo. Giống như mọi 
thứ trong cuộc sống, việc này cũng phải trải qua một tiến trình. 
  

• Tiền Cursillo – con người tìm kiếm Chúa Kitô 
• Khóa Cursillo 3 Ngày – con người gặp Chúa Kitô 
• Hậu Cursillo – con người theo Chúa Kitô; quanh năm sống những điều căn bản để trở nên 

Kitô hữu đích thực.  
 
Mục Đích PT Cursillo 
Cursillo theo đuổi một mục đích hai mặt: mục đích tức thời và mục đích tối hậu: 

Mục đích tức thời:  
Đặt nền tảng để người ta sống những điều căn bản hầu trở nên Kitô hữu đích thực – tình yêu 

Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, được cảm nghiệm qua ba cuộc gặp gỡ thiết yếu: gặp gỡ chính mình, 
gặp gỡ Chúa Kitô và gặp gỡ tha nhân. 

Mục đích tối hậu: 
Đặt Kitô giáo làm “cột sống” (hay nền tảng) trong xã hội, với những người sống những điều căn 

bản để trở nên Kitô hữu đích thực, phát huy tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, sống đời sống thường 
ngày trong khi đó vẫn tiếp tục củng cố ba cuộc hội ngộ nói trên. 

 
Mục Đích của Hậu Cursillo 
Nói chung, mục đích tức thời của Khóa Cursillo sẽ đạt được nhờ Tiền Cursillo và Khóa Cursillo 3 Ngày. 
Mục đích tối hậu khởi sự từ  mục đích tức thời này, và dự tính sẽ đạt được trong giai đoạn Hậu Cursillo. 
 
Mục đích căn bản của Hậu Cursillo là canh tân, gia tăng tốc độ và tiếp tục tiến trình hoán cải của mỗi cá 
nhân, và nhờ đó có thể liên tục biến đổi các môi trường mà những cá nhân đó chịu trách nhiệm, đặc biệt 
là môi trường gia đình, hàng xóm, sở làm, hội đoàn và những hoàn cảnh thế tục khác. Bởi vì các môi 
trường này chỉ được biến đổi từ bên trong, cho nên chúng ta phải hướng dẫn các tân Cursillistas nhắm 
đến các môi trường thích hợp của chính họ. Không cần thiết phải tìm một công tác tông đồ mới hoặc 
môi trường mới cho họ khi họ rời Khóa Học. 
 
Hậu Cursillo không hề có mục đích biến PT Cursillo thành một đoàn thể hay một tổ chức cho những 
người đã trải qua một Khóa Học Cuối Tuần. Cũng không có nhiệm vụ cung cấp nhân sự cho mọi thứ 
công việc của nhà thờ hay các dự án nhân sinh, cho dù những việc này có tốt đẹp cách mấy! Mục đích 
chính của Hậu Cursillo là cung cấp phương tiện cho mỗi cá nhân, giúp họ kiên trì cố gắng sống cuộc đời 
Kitô hữu đích thực, làm men muối ngay tại nơi chốn duy nhứt mà Chúa đã đặt để họ; trong các môi 
trường của họ.  
 
Hậu Cursillo cũng không có mục đích cho người ta tham gia các Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreyas để 
chứng minh họ là Cursillistas; càng không phải quy tụ người ta lại để họ có thể xét mình xem họ đã thực 
hiện một số công việc hay cam kết gì. Mục đích của Hậu Cursillo là giúp đỡ các Cursillistas nhận ra ơn 
gọi giáo dân của mình là Giáo Hội một cách tự nhiên, đó là bản chất thế tục của giáo dân. Hơn nữa, Các 
Cursillistas nên sống ơn gọi giáo dân của mình trong các cơ cấu trần thế nơi họ đang sống. 
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Những Phương Tiện Giúp Kiên Trì Trong Hậu Cursillo 
 Ngay từ đầu, PT Cursillo lãnh nhận trách nhiệm cung ứng một cộng đồng cho những ai đã trải qua 
Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần. Ngay trong cộng đồng này họ sẽ có người cùng đồng hành với mình, 
được nâng đỡ, và được khuyến khích tăng trưởng và chia sẻ đời sống Kitô hữu chung với nhau. Có hai 
phương tiện căn bản giúp tăng trưởng và kiên trì trong đời sống Kitô hữu trrong giai đoạn Hậu Cursillo: 
đó là Hội Nhóm, cho cá nhân, và Ultreya, cho cộng đồng. Mặc dầu cả hai đều là cấu trúc của cộng đồng, 
nhưng Hội Nhóm chủ yếu giúp ích cho cá nhân, và Ultreya nhằm lợi ích của cộng đồng. Vì một phương 
tiện không thể thực hiện được nếu thiếu cái kia, cho nên cả hai đều cần thiết về mặt phương pháp. Cả hai 
đều quan trọng cho việc theo đuổi hướng đi của trọn đời sống chúng ta trong ánh sáng Phúc Âm và cơ 
hội chia sẻ đời sống với các tông đồ khác. Một Kitô hữu biệt lập là một Kitô Hữu tê liệt.  Một nhóm 
cũng thế nếu không liên kết với các nhóm khác. 
 
Hậu Cursillo, qua Nhóm Thân Hữu và Ultreya, cống hiến một cộng đồng thiêng liêng gồm những người 
cùng ao ước có một thái độ hoán cải không ngừng, và sống theo thái độ ấy. Các Kitô hữu làm việc 
truyền giáo chỉ vì họ là Kitô hữu. Đây là chương trình duy nhứt Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta. Đây 
không phải là vấn đề “làm” những việc đạo đức, hay làm việc tông đồ nơi này, nơi kia khi có thì giờ, 
hoặc khi chúng ta không có gì để làm. Cuộc đời Kitô hữu là một “việc tông đồ” và như vậy mọi hoạt 
động của họ phải là việc tông đồ.  
 
Trường Lãnh Đạo là Cột Sống của Ultreya 
“Trường Lãnh Đạo là cột sống của Ultreya tương tự như Toán Trợ Tá đối với Khóa Cursillo.” 
 
Nếu Trường LĐ hữu hiệu, thì qua các thành viên của Trường, các buổi Ultreyas cũng sẽ hữu hiệu. 
Không thể có các Hội Nhóm Nhỏ, các buổi Ultreyas và Trường LĐ chính thống, nếu thiếu vắng các 
thành phần lãnh đạo là những người đã thấu hiểu mục đích và phương pháp của PT Cursillo, và cũng là 
những người dấn thân vào Phong trào, xem đó là ơn gọi Kitô hữu của họ. 
 
Thành Phần Lãnh Đạo/Toán Trợ Tá Khóa Học   
Nếu việc duy trì các tông đồ là nhiệm vụ của chúng ta trong tư cách là một phong trào, thì ta có thể 
mạnh dạn lý luận rằng các thành phần lãnh đạo và những kẻ có trách nhiệm đối với PT phải dành nhiều 
công sức cho giai đoạn Hậu Cursillo hơn bất kỳ giai đoạn nào khác của PT, kể cả Khóa 3 Ngày.  
 
Mục tiêu gần của thành phần lãnh đạo trong Hậu Cursillo là khích lệ và giúp đỡ các tân Cursillistas tìm 
một nhóm bạn hữu cũng là Cursillistas để họ có thể gặp gỡ và chia sẻ Ngày Thứ Tư của mình. Rất tiếc, 
nhiều thành phần lãnh đạo làm trợ tá Khóa Học không nhìn thấy điểm này là thiết yếu hoặc không cho 
đó là một phần quyết tâm của họ; đối với họ, một khi Khóa Học chấm dứt, mọi trách nhiệm của họ đối 
với các tân Cursillistas cũng chấm dứt luôn. Thậm chí thành phần còn lại của Trường Lãnh Đạo cũng có 
ý nghĩ tương tự. Có lẽ, trong nhiều dịp khác, thay vì là những người hướng dẫn kẻ khác, ta trở thành một 
trở ngại. Người tân Cursillista, lúc ấy vẫn còn “ở trên mây” ngay sau Khóa Cursillo, có thể đổ nhào khi 
nghe một trong những người “mang danh” lãnh đạo nói với họ, “Không cần phải thêu dệt ..., xong cả 
rồi; bây giờ bạn cần trở về với thực tại ....” và người tân Cursillista nhận ra rằng Khóa Cusillo chỉ là một 
lối khoe khoang, một sự đánh lừa. 
 
Chúa Giêsu, sau khi ở nhà Gia-Kêu, đã không dập tắt lòng nhiệt tình của Gia-Kêu, trái lại Ngài khuyến 
khích anh ta nhiều hơn, “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến căn nhà này...” (Luca 18:9). Chúng ta phải là 
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những thành phần lãnh đạo trong cả ba giai đoạn của Phương Pháp Cursillo để giúp đỡ những kẻ khác 
duy trì Chúa Kitô trong tâm hồn họ.  
 
Sự Khích Động hay Dậy Men Tinh Thần Kitô giáo trong các Môi Trường   
PT Cursillo, làm theo tâm ý của Giáo Hội, luôn luôn nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân là yếu tố chính 
trong tiến trình dậy men. Mặc dầu chúng ta là những người cố công hoạt động cho cộng đồng và việc 
truyền giáo, nhưng luôn luôn chính các cá nhân sẽ là những người thực hiện công việc này, đặc biệt 
những cá nhân đang tích cực hoạt động và đang lãnh đạo kẻ khác. 
 
Giáo Hội lúc nào cũng là men trong thế giới này; đó là sứ vụ của Giáo Hội và là lý do của sự hiện diện 
các phép bí tích trong thế giới ấy. Là giáo dân, chúng ta phải thông phần và chia sẻ trách nhiệm trong sứ 
vụ và sự hiện diện này. 
 
“Ngày nay, người tín hữu giáo dân nhờ tham gia vào chức vụ rao giảng của Chúa Kitô, nên được dấn 
thân đầy đủ vào công việc này của Giáo Hội. Đặc biệt, họ có trách nhiệm phải chứng tỏ chỉ có Đức Tin 
Kitô Giáo mới có câu trả lời hoàn toàn hợp lý cho các vấn nạn và niềm hy vọng mà chính đời sống đặt 
ra cho mỗi người và xã hội. Điều này có thể thực hiện được nếu người tín hữu giáo dân biết làm thế nào 
thắng vượt trong chính mình tình trạng chia rẽ giữa Phúc Âm với đời sống, và một lần nữa trong các 
sinh hoạt hằng ngày trong gia đình, sở làm và xã hội, họ có thể chọn một phương pháp hội nhập vào đời 
sống mà chỉ có nguồn cảm hứng và sức mạnh của Phúc Âm mới có thể thực hiện được một cách trọn 
vẹn” (Người Tín Hữu Giáo Dân – Christifideles Laici, #34).  
 
“Công việc truyền giáo không phải là việc của một cá nhân hay một hành động đơn độc; đây là công 
việc của cả Hội Thánh” (EN. #60). 
 
“Trên hết, Tin Mừng phải được loan truyền bằng chứng nhân. Hãy lấy thí dụ một Kitô hữu hay một 
nhóm Kitô hữu, đang sống trong chính cộng đồng của họ, chứng tỏ họ có khả năng thấu hiểu và chấp 
nhận, chia sẻ đời sống và vận mệnh với những người khác, tỏ tình liên đới với nỗ lực của mọi người cho 
bất kỳ điều gì cao quý và tốt lành. Ngoài ra, chúng ta hãy tin rằng họ tỏa ra đức tin của họ vào những 
giá trị vượt lên trên những giá trị hiện thời một cách đơn sơ và thản nhiên hoàn toàn, và họ tỏ lòng tin 
tưởng vào những gì họ không thấy và không ai dám tưởng tượng nỗi. Qua chứng từ không bằng lời nói 
này, các Kitô hữu ấy khơi dậy lên nhiều nghi vấn không cưỡng lại được trong lòng những kẻ được trông 
thấy các Kitô hữu ấy sống như thế nào: Tại sao họ như thế nhỉ? Tại sao họ sống cách này? Cái gì  hay 
người nào truyền cảm hứng hay thôi thúc họ? Tại sao họ lọt vào trí chúng ta? Một chứng nhân như thế 
đã là một sự loan truyền Tin Mừng một cách âm thầm và là một cách rất hữu hiệu và có tác động mạnh. 
Đây là một hành vi truyền giáo ban đầu của chúng ta” (EN, #21).  
 
Truyền giáo là một tiến trình dẫn đến việc dậy men, nhưng  không vì thế mà nó giới hạn sự liên hệ riêng 
tư giữa con người với nhau, nhưng phải tiến hành trong những chiều kích rộng lớn hơn của đời sống và 
trong các hoàn cảnh cùng môi trường mà trong đó những người ấy sinh sống và làm việc.  
 
Nhắc đến những nhu cầu của nhân loại, các sáng lập viên có thể nói một cách rõ ràng rằng, “Để được 
hữu hiệu, mỗi giải pháp tông đồ đều phải xét đến đời sống con người cần phải thanh tẩy một lần nữa ... 
chính vì thế, chúng ta không những cần một giải pháp từng phần và có tính chất chủ nghĩa cá nhân, 
nhưng cũng cần một sự biến đổi của các môi trường bao gồm mọi người và mọi sự. Toàn thế giới phải 
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được hồi phục từ nền tảng của nó. Phải được cải đổi từ trạng thái man rợ thành nhân bản và tiến tới 
siêu phàm” (The How and the Why).  
 
Cursillo là một phong trào hoạt động nhằm xây dựng Giáo Hội trong thế giới ngày nay, nhờ sự hiện diện 
của đội ngũ giáo dân truyền giáo ngay trong các môi trường của mình. PT Cursillo được hình thành dựa 
vào nguyên tắc đặt nền tảng trên Kitô giáo mà sự thánh thiện từ đời sống của con người đạo đức và cộng 
đồng Kitô hữu tràn ra trên những người và những trạng huống được tiếp xúc. Như thế sự đột phá chính 
của PT Cursillo là nhắm hình thành những nhóm giáo dân nóng lòng muốn nên thánh và muốn làm tông 
đồ hầu tiến trình này có thể khởi sự và bấy giờ việc Truyền giáo sẽ được tiến hành giống như men làm 
dậy bột.  
 
Trong khi chúng ta là một Phong Trào đã hỗ trợ rất nhiều cho công việc hoán cải cá nhân, nếu đem so 
sánh thì kết quả của những sự hoán cải này  chưa đạt được ngang với mức độ về mặt dậy men các cơ cấu 
xã hội. Trách nhiệm một phần là do loại chứng từ của những người trong PT dành cho những kẻ mới 
được hoán cải. Nếu loại chứng từ được duy trì ở mức độ hoán cải cá nhân mà không có chứng từ về sự 
hiệu quả của cộng đồng Kitô hữu, thì như vậy đang có thiếu sót gì đây. “ Người vừa được phúc âm hóa 
rồi ra đi phúc âm hoá kẻ khác. Ở đây sự thật được trắc nghiệm, tiêu chuẩn truyền giáo: thật khó mà 
hình dung một người lãnh nhận Lời Chúa và hiến mình cho Nước Trời mà không trở nên một chứng 
nhân cho Lời Chúa và lần lượt loan truyền Lời Chúa” (EN, # 24). 
 
Hàng triệu người, không thể kể hết, có thể xác nhận sự hữu hiệu của kinh nghiệm của họ về Khóa 
Cursillo hầu chứng minh sự hiện diện của PT là một sức mạnh tạo sự biến đổi. Nhưng vẫn còn cần cái gì 
khác hơn thế nữa kia. Như đã nói trước đây, sự hoán cải phải được tiếp diễn không ngừng, và phải là 
một tiến trình liên tục nếu đó là một sức mạnh dậy men. 
 
Chúng ta cần nhắc nhớ chính mình rằng, tuy phương pháp kiên trì của Cursillo, đó là Hội Nhóm và 
Ultreya, là thiết yếu cho PT Cursillo, nhưng tự chúng không là cùng đích. Hai phương pháp này phải 
được các Cursillistas sử dụng như là phương tiện giúp họ nên thánh và trở thành những người truyền 
giáo trong thế giới ngày nay. Hội Nhóm và Ultreya là tiến trình đào luyện và kiên trì để người 
Cursillistas sử dụng trong khi làm dậy men các môi trường của họ.   
 
TRANG NHÀ CỦA BẢN TIN ULTREYA ĐIỆN TỬ 
Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc (VPĐH/TQ) tiếp tục yêu cầu chúng ta ủng hộ Bản Tin Ultreya điện 
tử trên Internet, bằng cách đóng góp và khuyến khích mọi Cursillistas cùng gởi bài viết chứng nhân để 
phổ biến trên Bản Tin, ở địa chỉ www.natl-cursillo.org và nhấn trên chữ “e-ultreya”. 
 
GIÚP PHONG PHÚ HÓA ĐỨC TIN CÔNG GIÁO 
PT Cursillo cọng tác với Tổ Chức Lighthouse Catholic Media, một chi nhánh của Saint Joseph 
Communications, nay cung cấp những CD’s  về giáo huấn chính thống của Giáo Hội. Các CD’s này 
chứa đựng nhiều bài nói chuyện do các diễn giả lừng danh như TGM Fulton Sheen, LM John Corapi, TS 
Scott Hahn, và nhiều tác giả khác. Những CDs này khích lệ chúng ta làm cho đời sống và đức tin Công 
Giáo của chúng ta phong phú hơn. Xin vui lòng cổ động mọi Cursillistas vào thăm Trang Nhà của 
VPĐH/TQ, www.natl-cursillo.org. để xem chi tiết về cơ hội quý báu này. 
 
 
TÀI LIỆU CURSILLO 
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Sách đã được hoàn chỉnh, “Vamos a Mantener el Cuarto Día Sencillo” # 643, nay đã có sẵn với giá 
$3.00 mỗi cuốn. Sách “Let’s Keep The Fourth Day Simple”, # 500, đã được duyệt lại và cũng có sẵn với 
giá $3.00 một cuốn. Vì chi phí nhà in tăng, cho nên giá tiền quyển sách “Sponsor’s Booklet”, # 718, là 
$1.50 một cuốn, kể từ ngày 1-6-2007. 
 
GIAN HÀNG KỶ VẬT CURSILLO  
Chúng tôi khuyến khích các Bạn vào xem gian hàng KỶ VẬT Cursillo, đặc biệt kỷ niệm 50 năm PT 
Cursillo dược du nhập vào Hoa Kỳ, bằng cách nhấn vào hàng chữ “Specials and 50th Anniversary” để 
vào gian hàng, www.nationalcursillogiftshop.com . Có thể vào gian hàng KỶ VẬT qua trang nhà của PT 
Cursillo TQ, www.natl-cursillo.org . 
 
HỖ TRỢ TÀI CHÁNH 
PT Cursillo TQ hân hoan đón nhận với lòng biết ơn mọi đóng góp tài chánh nhằm hỗ trợ PT trong sứ 
mệnh  phúc âm hóa môi trường. Mọi đóng góp được khấu trừ vào thuế lợi tức. 
 
HÀNH HƯƠNG DO OMCC TỔ CHỨC 
Cơ Quan OMCC tổ chức một cuộc hành hương đến Mallorca, Barcelona, Lộ-Đức, Bilbao, Covadonga, 
Santiago de Compostela và Madrid. Hành Hương sẽ khởi hành từ ngày 6 đến 21 tháng 10, 2007. Có hai 
địa điểm khởi hành: Los Angeles (LAX) và New York. Đây là một kinh nghiệm hành hương thật sự cho 
cuộc sống tâm linh trong 16 ngày, với nhiều sinh hoạt linh thao tại hầu hết các Vương Cung Thánh 
Đường. Chi phí cho cuộc hành hương này là $3,000/ mỗi người nếu khởi hành từ Los Angeles, và 
$2,900 mỗi người từ New York. Chi phí bao gồm di chuyển, chỗ ở và ăn uống (ngoại trừ 3 buổi chiều 
được tự do thì ăn trưa tự túc). Chuyến hành hương này giới hạn 100 tham dự viên mà thôi. Cần thêm chi 
tiết, xin liên lạc anh Juan Ruiz @ 562-947-7824, hoặc chị Maribel Gomez @ 323-728-8568, hoặc e-mail 
jxruiz@adelhia.net  
 
TRUNG TÂM CURSILLO TRUNG ƯƠNG 
Trung Tâm Cursillo sẽ đóng cửa từ ngày thứ Ba, 26-6 đến thứ Tư 4-7-2007, và sẽ mở cửa lại ngày thứ 
Năm, 5-7-2007, lúc 9 giờ 00 sáng. Xin vui lòng tránh những ngày nêu trên khi muốn liên lạc để mua tài 
liệu Cursillo. 
 
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN 
Thứ Hai   - Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận 
Thứ Ba  - Cầu cho các Trường Lãnh Đạo 
Thứ Tư  - Cầu cho các Cursillistas khắp Hoa Kỳ 
Thứ Năm  - Cầu cho các công tác Tông Đồ của PT Cursillo 
Thứ Sáu  - Cầu cho các Khóa Cursillo Cuối Tuần 
Thứ Bảy  - Cầu cho Ban Điều Hành OMCC 
 
Xin tiếp tục cầu nguyện và làm Palancas cho nhau và cho Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 17 sắp tới. 
 
Thân ái, 
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành PT Cursillo Toàn Quốc 
Ceferino Aguillón – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Anh 
Jorge Barceló – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha 
Joachim Thông Tinh Lê – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Việt  
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