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Biến cố Thánh Phaolô hoán cải gần hai ngàn năm trước đã xảy ra trong một môi
trường hỗn loạn tương tự môi trường của chúng ta ngày nay, nơi mà ơn thánh đã hiện
thực trong lịch sử để củng cố Giáo Hội Kitô Giáo trong thế giới ngoại đạo. Trong
Phúc Âm, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hôm nay hãy chú ý tới các dấu chỉ thời đại.
Hiện nay, các dấu chỉ thời đại cho thấy thế giới chúng ta đang ở trong tình trạng khủng
hoảng tâm linh, luân lý, kinh tế và xã hội. Cũng ơn sủng ấy đã từng thánh hóa Thánh
Phaolô và làm cho ngài hiệu quả trong công tác truyền giáo thì cũng giúp chúng ta
ngày nay trong chính việc chúng ta nên thánh và làm cho chúng ta can đảm tiếp tục sứ
vụ của Chúa Giêsu cứu độ nhân loại trong khung cảnh một Mùa Vọng Mới, một Lễ
Hiện Xuống Mới.
Biến cố Thánh Phaolô hoán cải đánh dấu thời điểm quan trọng nhứt trong cuộc đời
của ngài; bởi vì ngài được gắn liền với việc truyền giáo cho Dân Ngoại. Chúa Giêsu ban cho Thánh Phaolô một
đặc sủng trên đường đi Damascus, tại đó Phaolô dự tính tiếp tục đàn áp những người theo Chúa. Phaolô đã nghe
tiếng nói của Chúa Giêsu, “Saolô, Saolô, tại sao anh đàn áp ta?” Phaolô nghe tiếng Chúa Giêsu và đã trung
thành làm theo lời Chúa; và sau khi được chữa lành, Phaolô lãnh phép Thánh Tẩy và bắt đầu rao giảng Chúa
Giêsu là Con Thiên Chúa. Đặc sủng ấy mà Thánh Phaolô đã lãnh nhận trên đường đi Đamascô cho ngài thấy về
sau này như là câu trả lời cho điều than phiền của Thánh Phaolô về cái dằm trong da thịt mình. “Và để tôi khỏi
tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một
thủ hạ Satan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ
này. Nhưng Người quả quyết với tôi: ‘Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn
trong sự yếu đuối.’ Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Chúa Kitô ở
mãi trong tôi” (2 Cor 12:7-10). Ơn sủng này của lòng Chúa thương xót đã đồng hành với Thánh Phaolô và làm
cho ngài vững mạnh và rao truyền Phúc Âm cho Dân Ngoại đạt nhiều kết quả.
Trong lịch sử tạo dựng nhân loại và vũ trụ, tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa được thể hiện một cách đặc
biệt qua lòng thương xót của Chúa. Adong và Evà đã nhận lời hứa chứ không nhận công lý khắc nghiệt của
Đấng Tạo Hóa. Thiên Chúa hứa can thiệp một cách riêng tư giúp chúng ta kết hiệp mật thiết với Người suốt đời.
Thay vì kết án, Thiên Chúa ban chúng ta ơn cứu độ; thay vì bị phạt, chúng ta được quyền hy vọng; thay vì phải
chết, chúng ta được sống sung mãn. Bằng một cử chỉ yêu thương nồng nàn, Thiên Chúa đáp lại tình trạng tội lỗi
của chúng ta bằng ơn sủng dồi dào và tuyệt diệu của Chúa.
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Thánh Phaolô, một tội nhân và là một kẻ đàn áp Giáo Hội như ngài đã thú nhận, nói rằng ngài tạ ơn Thiên Chúa
về món quà lòng thương xót của Chúa ban cho ngài. “Tôi tạ ơn Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã ban
sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người. Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt
đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc
chưa có lòng tin. Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi tràn đầy ân sủng, cùng với đức tin và đức mến
của một kẻ được kết hợp với Người” (Tim 1:12-14). Tình yêu này giúp Thánh Phaolô kiên cường trong lời ngài
rao giảng bằng chứng từ khổ nhục ngài phải chịu.
Cực hình của Thánh Phaolô thì rất nhiều, nhưng nhờ ơn thánh Chúa cực hình trở thành nguồn sức mạnh và tình
yêu cứu độ và nhờ đó nhiều thành quả truyền giáo phi thường đã được thực hiện. “Thưa anh em, tôi muốn anh
em biết là những gì xảy đến cho tôi thật ra đã giúp cho Tin Mừng được tiến triển …” (Phil 1:12). “Tôi cùng
chịu đóng đinh với Chúa Kitô vào thập giá, và tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống
trong tôi” (Gal 2:19-20). “Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh
quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8:18). “Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh
em. Những gian nan thử thách Chúa Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho
thân thể Người là Hội Thánh” (Col 1:24).
Lòng yêu mến Giáo Hội đã thúc giục Thánh Phaolô sống Phúc Âm và có thể cung ứng những giải pháp cho các
anh chị em thiện chí mà ngài rao giảng Phúc Âm cho họ, và những người ấy đã được thêm vào con số những kẻ
trở lại đạo. Tình trạng này gợi nhớ lời của ĐGH Bê-nê-đic-tô XVI như sau, “Phúc Âm phải được rao giảng và
giảng dạy như một lối sống toàn bộ, cống hiến một giải pháp hấp dẫn và trung thực cho các vấn nạn có thực của
loài người, một cách sáng suốt và thực tiễn.”
Trong khi rao giảng Phúc Âm và chia sẻ tình yêu của Chúa với tha nhân trong Ngày Thứ Tư của chúng ta, Ơn
Thánh nuôi dưỡng lòng Sùng Đạo chúng ta, đó là cái chân quan trọng nhứt của chiếc kiềng ba chân cá nhân
chúng ta, bởi vì Học Đạo và Hành Đạo tùy thuộc vào Sùng Đạo. Ơn sủng này trang bị cho chúng ta tình bạn và
quyền năng của Chúa được bày tỏ trong đời sống nhiệm tích và huyền bí của Giáo Hội, làm cho chúng ta trở
thành chứng nhân của tình yêu, giúp chúng ta tăng trưởng trong thánh thiện, và dẫn dắt chúng ta ra đi phục vụ
dân Chúa. Thánh Phaolô, Quan Thầy của PT Cursillo®, cho chúng ta một lời khuyên thực tiển về lĩnh vực này.
Ngài khuyên chúng ta mặc toàn bộ áo giáp mà Chúa đã trao ban để kiên cường chống lại những âm mưu của
quỷ dữ: “ Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước
của ma quỷ. Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là
lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt
mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là
Lời Thiên Chúa” (Eph 6:11, 14-17). Rồi chúng ta có thể nói, “Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không
phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng
Tin Mừng!” (1 Cor. 9:16).
Muốn việc rao giảng được hiệu quả thì phải có lời cầu nguyện hỗ trợ. Việc cầu nguyện lúc nào cũng là đề tài
thường xuyên trong các thư từ của Thánh Phaolô. Ngài thúc giục chúng ta noi gương ngài: “Theo Thần Khí
hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh
em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi
mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng; tôi là sứ
giả của Tin Mừng này cả khi tôi bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi để khi rao giảng Tin Mừng tôi nói
năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói” (Ep 6: 18-20). “Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của
anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt
hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Chúa
Kitô quang lâm” (Phil 1:9-10). Tình yêu là điều mà Thánh Phaolô hằng cầu xin và quan trọng nhứt đối với ngài,
“Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến” (1 Cor 13:13).
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Là một kẻ thành thạo hiểu biết tường tận tâm hồn con người, Thánh Phaolô là thầy dạy và là cố vấn tình yêu ưu
tú: “Anh em hãy làm mọi việc mà đừng kêu ca hay phản kháng. Như thế anh em
sẽ trở nên trong sạch, không ai chê trách được điều gì, và sẽ trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa,
giữa một thế hệ gian tà, sa đọa. Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời…” (Phil
2:14-15). “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy
anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến” (Phil 4:4-5). “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc
thượng giới” (Col 3:2). “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế
anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho
nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em
cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên
kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Chúa Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh
em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Chúa Kitô ngự
giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng
biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do
Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà
cảm tạ Thiên Chúa Cha. Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa.
Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì
đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng” (Col
3:12-21) “Anh em hãy ở khôn ngoan với người ngoài; hãy tận dụng thời buổi hiện tại. Lời nói của anh em phải
luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người” (Col 4:5-6). “Chúng ta đừng
có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau” (Gal 5:26). “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!”
(2 Tess 3:10). “Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được Thần Khí thúc đẩy,
hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy” (Gal 6:1). “Anh em nổi nóng ư? Đừng phạm tội: chớ để mặt
trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng! Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy
giận hờn, hay la lối thỏa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng
thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Chúa Kitô” (Eph
4:26,27,31,32).
Thánh Phaolô cọng tác với Thiên Chúa trong công tác rao giảng Tin Mừng cho Dân
Ngoại bằng cách trung thành cho đến cùng. “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường,
đã giữ vững niềm tin” (2 Tim 4:7).
Như Thiên Chúa đã thực hiện công cuộc rao giảng Tin Mừng cho Dân Ngoại qua Thánh Phaolô, ngài bảo cho
chúng ta biết “Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó
tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm” (Phil 1:6). Công việc tốt đẹp này không gì khác
hơn là việc nên thánh mà Thiên Chúa vốn đã kêu gọi chúng ta. Mục tiêu của lòng Sùng Đạo là nên thánh và
trong Sùng Đạo chúng ta có năm phương tiện thực tiển giúp chúng ta tiến nhanh trên con đường nên thánh, đó
là xưng tội hằng tháng, tham dự Thánh Lễ và rước Chúa hằng ngày, chầu Thánh Thể mỗi ngày, lần hạt Mân Côi
tôn kính Mẹ Maria và các thánh hằng ngày.
Sau cùng, Thánh Phaolô khuyến khích chúng ta với lòng sùng đạo sâu sắc gương mẫu của ngài như sau, “Vì lý
do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha,
thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của
Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Chúa Kitô ngự
trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh,
anh em thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Chúa Kitô, là tình thương vượt
quá sự hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa”
(Eph 3:14-19).
Sự viên mãn của Thiên Chúa được thực hiện mạnh mẽ trong con người Thánh Phaolô nhờ ơn sủng như thế nào
thì cũng được thực hiện trong con người chúng ta như vậy và giúp chúng ta trở thành men của Giáo Hội, muối
và ánh sáng của thế giới, biểu lộ sự hiện diện sống động của Thiên Chúa ở trần gian, và là niềm hy vọng của các
dân tộc trong một Mùa Vọng Mới!, một Lễ Hiện Xuống Mới!
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LÃNH ĐẠO TRONG PHONG TRÀO CURSILLO®
Như nhiều người trong chúng ta rất xúc động và tâm hồn hưng phấn sau khi hân hoan tham dự Đại Hội
Cursillo®Toàn Quốc Thường Niên kỳ 19 tại San Bernardino, và Hội Ultreya Hoàn Vũ tại Anaheim Convention
Center, TB California, Hoa Kỳ, chúng ta cảm thấy đã được giải thoát khỏi tình trạng “trẻ con vui hưởng thái
bình” trong PT Cursillo®của chúng ta để trở nên trưởng thành phấn chấn với lòng hăng hái nhiệt thành và tâm
tình biết ơn Chúa Thánh Linh về món quà tuyệt vời cho Giáo Hội, đó là Phong Trào Cursillo®của chúng ta qua
đặc sủng Chúa ban cho ông Eduardo Bonnín để hình thành Phong Trào.
Cho dù có cảm giác hứng thú và lạc quan về PT Cursillo®của chúng ta, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên dừng
chân để có dịp nhìn lại chuyến hành hương Ngày Thứ Tư của chúng ta và lượng giá những bước đi mà chúng ta
đã dấn thân nhằm thi hành sứ mệnh của Phong Trào chúng ta và cũng là của Giáo Hội. Lúc nào cũng có những
điều cần được khích lệ cũng như có chỗ cần cải tiến. Con số tham dự không nhiều của các thành phần lãnh đạo
đang điều hành PT Cursillo®cấp giáo phận và cấp miền trong các Đại Hội Cursillo®Toàn Quốc Thường Niên
cho thấy sự quyết tâm dấn thân của thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo®chúng ta còn yếu kém. Chúng ta
phải thành thật thú nhận rằng hiện đang có tình trạng thiếu thốn thành phần lãnh đạo quyết tâm dấn thân thực sự
và hiểu biết sâu sắc về Phong Trào để hăng hái tham gia Trường Lãnh Đạo, phục vụ trong các Văn Phòng Điều
Hành PT Cursillo®cấp giáo phận cũng như các Nhóm Phục Vụ Miền. Do đó, một vài người lãnh đạo hầu như
không thể tìm được người thay thế mình. Chúng ta không cảm thấy bi quan về hoàn cảnh này, nhưng trái lại
chúng ta chấp nhận trực diện thử thách này với lòng tự tin và ra tay làm việc, vừa cầu nguyện, để thay đổi tình
trạng này!
Quyển Sách “Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi” (Whom Shall I Send?) của Linh Mục Frank S. Salmani là
một tài liệu về lãnh đạo trong PT Cursillo®được xem là thực tiển và thẳng thắn nhứt. Sách này từng được xem
như quyển “thánh kinh” của thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo®, đã được chuyển ngữ sang tiếng Tây Ban
Nha và Việt Nam. Thành phần lãnh đạo hiện nay hoặc trong tương lai chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích
nếu đọc và học hỏi hết sức cẩn thận và chu đáo quyển sách này trước khi quyết định dấn thân hay không dấn
thân phục vụ Phong Trào trong bất cứ lãnh vực nào và thứ bậc nào. Tài liệu học tập này không thể thiếu được
trong tiến trình đào luyện thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo®và nó cần được nồng nhiệt giới thiệu để học
hỏi trong Trường Lãnh Đạo của Phong Trào chúng ta. Sách này có 19 chương với những chủ đề rõ rệt được xác
minh bằng những câu trích dẫn Thánh Kinh để tham chiếu. Cuối mỗi chương đều có những câu Tóm Lược về
chương ấy và những câu hỏi để Suy Niệm và Thảo Luận. Xin vui lòng hỏi ngay về quyển sách này của LM
Frank S. Salmani tại Trung Tâm Cursillo®Toàn Quốc, ĐT. # 214-339-6321 hoặc Trang Nhà
www.Cursillo®vietinusa.com.
Lãnh Đạo Trong Phong Trào Cursillo® và Trách Nhiệm
Nhận Thức Rõ Rệt Tiếng Chúa Gọi
Trong bài suy niệm “Việc Chọn Lựa Nhóm Mười Hai”, Sách Xem Lễ ‘Magnificat’ ngày 8-7-2009, Cha André
Louf, O.C.S.O., đã viết như sau, “Chúa Giêsu đã mời gọi đến với Người những kẻ mà chính Người muốn. Như
vậy việc chọn lựa không do phía những kẻ được gọi, mà ngay từ đầu chính Chúa Giêsu là người chủ động.
Chính Chúa là người muốn họ hoặc không muốn họ, một thái độ rõ ràng chứng tỏ rằng trong sự lựa chọn này
Chúa Giêsu có được sự tự do quan trọng nhứt. … Một kẻ được chọn đơn giản chỉ vì Chúa Giêsu thích kẻ ấy
hơn, chứ không vì bất kỳ một lý do nào khác. Khi chọn lựa ai, điều thiết yếu không phải những kẻ này là ai là
gì, mà chỉ đơn giản do Chúa thích họ hơn bởi vì Chúa yêu thương họ, từng cá nhân một. Không có gì khác hơn
ngoài tình yêu và sự ưu ái của Chúa Giêsu để giải thích sự chọn lựa này.”
Trong Chương Kết (Lời Bạt) của quyển sách nói trên, Cha Frank S. Salmani đã phát biểu rằng nếu chúng ta xác
tín chúng ta được gọi để làm người lãnh đạo trong PT Cursillo®, chúng ta phải hiểu tiếng gọi ấy giống như bất
cứ tiếng gọi nào khác của Chúa cũng đều là một ơn gọi, chứ không phải cái chúng ta chọn. Chúa chọn chúng
ta. Chấp nhận tiếng gọi ấy có nghĩa là thực hiện sự cam kết gắn bó với Chúa và với việc của Chúa. Sự cam kết
ấy đòi hỏi chúng ta hướng ý chí chúng ta vào những gì Chúa muốn chúng ta thực thi. Điều ấy có nghĩa là chúng
ta phải là những người quản gia có trách nhiệm, biết chia sẻ cho thế giới thời giờ, tài năng và kho tàng của
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chúng ta. Nếu chúng ta nhận lãnh nhiệm vụ làm người lãnh đạo Cursillo®, thì cũng hàm ý rằng nhiệm vụ ấy
phải là nhiệm vụ tông đồ hàng đầu của chúng ta. Không phải ai cũng được gọi để làm hết mọi thứ đâu. Chúng ta
không được gọi để làm mọi việc, nhưng một khi chúng ta đã nhận thách đố nào thì hãy tập trung chú tâm vào
thách đố ấy.
Việc Chúa Giêsu truyền cho những kẻ theo Người “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”
đã khuyến khích họ ra đi và chẳng phải chỉ để rao giảng Tin Mừng mà thôi, song còn để tuyển mộ thêm nhiều
người khác tiếp tục rao giảng sứ điệp, chọn thêm nhiều môn đệ khác nữa, những “môn sinh” của Phúc Âm có
khả năng tiếp tục công việc của các tông đồ tiên khởi. Chúa Giêsu không kêu gọi mọi người đáp lại cùng một
tiếng gọi như nhau. Chúa kêu gọi mọi người đón nhận Phúc Âm, và nhờ phép Rửa Tội, tất cả chúng ta đều được
gọi làm môn đệ, là môn sinh của Chúa Giêsu Kitô, nhưng thực ra Chúa chỉ gọi một ít người làm lãnh đạo để
giúp đỡ kẻ khác đón nhận tiếng Chúa gọi họ. Một số người còn được gọi để lãnh đạo người khác. Họ là những
Cursillistas sẵn sàng đi thêm một dặm nữa vì Chúa Giêsu, sẵn sàng phục vụ trong Văn Phòng Điều Hành, trong
Tiền Cursillo®, Khóa Cursillo® Cuối Tuần, trong Hậu Cursillo®điều hành các buổi Hội Ultreyas và trong
Trường Lãnh Đạo. Họ tin tưởng rằng PT Cursillo® là một món quà Thiên Chúa đã ban tặng cho họ, như vậy họ
phải chia sẻ quà tặng này cho thế giới. Cuộc sống mới này mà họ chia sẻ trong Chúa Kitô không thể nào giữ
riêng cho họ được. Họ có bổn phận phải vinh danh và ngợi khen Thiên Chúa về tất cả những gì Chúa đã chia sẻ
với họ. Theo lời khuyên của Cha Salmani, chúng ta là thành phần lãnh đạo Cursillo®, chúng ta có thể canh tân
các cộng đồng của chúng ta bằng cách hiến dâng thời giờ, tài năng và kho tàng của chúng ta để mở mang Nước
Chúa nhiều hơn nữa. Nền tảng chương trình mục vụ giáo dân này căn cứ vào ý niệm về giao ước, Thiên Chúa
đã hứa Người sẽ ở cùng chúng ta mọi lúc và cung cấp cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần. Trong tinh thần biết
ơn, chúng ta có nghĩa vụ thiêng liêng là hiến dâng lại cho Chúa một cái gì đó để đền ơn. Nếu chúng ta xem xét
các nguyên tắc của tinh thần người quản gia trong Thánh Kinh, chúng ta sẽ dễ dàng trông thấy lời mời gọi làm
người lãnh đạo và lời mời gọi làm người quản gia trung tín đều là một và giống nhau.
Tất cả chúng ta đều được gọi để thực thi Ngày Thứ Tư của chúng ta thật trọn vẹn, nhưng chỉ có vài người được
gọi để thi hành công việc đặc biệt của PT Cursillo®. Không phải ai cũng được gọi tới Trường Lãnh Đạo cả đâu.
Chúng ta không bao giờ có thể bỏ đi các nguyên tắc của PT Cursillo®hoặc Trường Lãnh Đạo chỉ vì sợ rằng tất
cả mọi người không được vào. Vậy thì làm cách nào chúng ta nhận thức được là Chúa muốn chúng ta phục vụ ở
đâu? Câu trả lời thật đơn giản – nhờ cầu nguyện.
Hoán Cải và Học Hỏi Liên Tục
Việc hoán cải liên tục thật cần thiết trong PT Cursillo®. Đời sống Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo cần thiết
cho chúng ta để sống trọn vẹn Ngày Thứ Tư. Cuộc sống Kitô hữu sẽ không trọn vẹn nếu thiếu vắng 3 chiều kích
nói trên của Kitô Giáo. Hội Nhóm và Hội Ultreya cũng cần thiết cho Cursillistas bởi vì hai phương cách này
giúp giữ vững và hỗ trợ đời sống Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo của họ trong Chúa Kitô. Một phần của tiến
trình hoán cải liên tục này là lòng quyết tâm phục vụ không ngừng, cho nhau và cho công việc của PT
Cursillo®, mà cũng là công việc của Chúa Kitô và Giáo Hội của Người.
Linh Mục Salmani kết thúc Chương nói về ‘Cầu Nguyện Là “Hiệp Thông” Với Thiên Chúa’ như sau: Việc
chúng ta làm là do tiếng Chúa mời gọi, và việc ấy càng được tiếp tục càng nuôi dưỡng sự cầu nguyện được liên
lỉ hầu giúp chúng ta tiếp tục hoán cải. Việc làm và cầu nguyện được đan dệt với nhau theo chiều dọc (với Thiên
Chúa) và chiều ngang (với tha nhân) trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Nếu chúng ta sẵn sàng đón nhận
lời kêu gọi làm người lãnh đạo Cursillo®, thì sự cầu nguyện và học hỏi sẽ là trợ lực cho công việc của PT
Cursillo®. Cuộc sống tâm linh phong phú mà thôi chưa đủ. Chúng ta cần những Kitô hữu làm lãnh đạo chẳng
phải vì họ có cuộc sống tâm linh phong phú, mà vì họ là những người lãnh đạo sẵn lòng đặt ra các tiêu chuẩn
khả dĩ phục vụ được PT Cursillo®, Giáo Hội và thế giới theo tinh thần Kitô Giáo.
Cộng với việc họ hoán cải liên tục nhờ họ thường xuyên kết hiệp với Thiên Chúa, các thành phần lãnh đạo PT
Cursillo® phải luôn luôn tìm cách học hỏi nhiều hơn nữa và đào sâu hơn nữa vào mầu nhiệm Chúa Kitô. Vả lại,
nếu chúng ta tin rằng Cursillo®là phương pháp tốt nhất để đem Đạo Chúa Kitô vào thế gian, thì chúng ta phải
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am hiểu phương pháp của nó nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Hiểu biết “ít ít” là điều nguy hiểm. Cái chúng ta
cần là đào luyện liên lỉ. Các Đại Hội Cursillo®Toàn Quốc Thường Niên, các cuộc hội họp của Miền trong mùa
Xuân và mùa Thu mỗi năm, và nhiều buổi hội thảo dành cho thành phần lãnh đạo, như Khóa Cursillo® de
Cursillos®, chẳng hạn, được tổ chức ở cấp giáo phận và miền là những dịp tốt dành cho các thành phần lãnh đạo
đang phục vụ hay sắp sửa phục vụ trong tương lai để gia tăng sự hiểu biết của mình về Phong Trào của chúng ta
hầu có thể phục vụ hữu hiệu các Cursillistas. Tôi đã từng nghe vài vị lãnh đạo trong Phong Trào phát biểu một
cách nghiêm khắc nhưng sâu sắc như sau: “Nên để cho Phong Trào Cursillo® nghỉ yên thì tốt hơn là để Phong
Trào được điều hành bởi thành phần lãnh đạo thiếu hiểu biết và không quyết tâm.”
Phát Huy Đặc Sủng Nền Tảng và Tính Xác Thực của Phong Trào Cursillo®
Chính Ông Eduardo Bonnín Aguiló, trong sách “Lời Trần Tình Tâm Linh của Tôi” mới xuất bản năm 2009, đã
giải bày về người sáng lập đích thực PT Cursillo® như sau: “Mỗi khi tôi được hỏi ai là tác giả của mọi thứ về
Cursillo® thì tôi trả lời dứt khoát đó là Chúa Thánh Linh, nhưng khi người ta hỏi tôi ai đã hình thành cơ cấu, ai
đã thu thập các giai thoại, ai đã soạn thảo những bài ‘Rollos’ của giáo dân, ai đã nghĩ ra Hội Nhóm và Ultreya,
thì để tránh khỏi nói dối tôi đã phải nói đó là tôi.”
Phong Trào Cursillo® là hồng ân Thiên Chúa ban cho ta và Giáo Hội. Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta
Phong Trào này với phương pháp của nó. Chúng ta không có quyền gì làm xáo trộn Phong Trào ấy. Cursillo®
không hề chế ra cái gì là nền tảng để trở nên người Kitô hữu đích thực. Chúng ta chỉ làm công việc thực thi sứ
mạng của Chúa Kitô, nay là sứ mạng của Giáo Hội.
LM Salmani nhắc chúng ta nhớ tâm thức của Cursillo® có quan hệ với những yếu tố trở nên chính yếu đối với
Cursillo®. Những yếu tố chính yếu ấy làm cho Cursillo® phân biệt hẳn với các phong trào khác trong Giáo Hội,
đồng thời cũng tạo cho Cursillo® có được cái căn tính độc đáo của nó. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã thêm vào nhiều
ý kiến và những phóng tác không phù hợp với Đặc Sủng Hình Thành Phong Trào. Điều này trở thành hiển
nhiên qua phần trích dẫn trong sách của ông Bonnín “Lời Trần Tình Tâm Linh của Tôi” như sau: “Nếu chúng ta
so sánh PT Cursillo®với một cái cây, chúng ta vui mừng khi thấy cái cây đã phát triển, bởi vì hạt giống truyền
giáo đã được gieo trong nhiều tâm hồn và được nuôi dưỡng với sự cầu nguyện đã cho ta hoa quả; nhưng điều đó
cũng làm cho chúng ta đau lòng khi thấy ở vài nơi, chắc chắn là với ý định ngay lành, người ta đã xem các
Khóa Cursillos® như cây thông Giáng Sinh và đã treo vào đó những bóng đèn và đồ trang trí (tức những ý kiến
đắc ý nhất của họ) và dần dần phá hủy tiến trình đơn sơ và trong sáng của Khóa Cursillo®…..” Ông Bonnín kể
tiếp nhiều phóng tác khác nữa đã được thêm vào Khóa Cursillo®, như sau: “Có những trường hợp kỳ dị khác
xảy ra vào ngày cuối Khóa trước nghi thức Bế Mạc: tại một vài nơi một bữa ăn đặc biệt được chuẩn bị mà
người ta gọi là “agape”. Nơi khác nữa một mớ thư từ được chuyển tới mỗi người tân Cursillista do những người
gởi mà hai bên không hề quen biết nhau, trong thư là lời chúc mừng anh hay chị tân Cursillista đã trải qua kinh
nghiệm Khóa Cursillo® Cuối Tuần. Những thư này đã được viết do lời đề nghị của thành phần lãnh đạo với mục
đích khuyến khích các tân Cursillistas. Khi nhận những thư này, dĩ nhiên họ không có gì khác hơn là ngạc
nhiên. Điều này làm cho họ phân tâm đến độ chỉ còn chú ý tới các thư từ này hơn là nghi thức bế mạc.” Và Ông
Bonnín nêu thêm một trường hợp phóng tác khác: “Vào cuối Khóa Cursillo®, các trợ tá rửa chân cho các tân
Cursillistas …..” Tất cả những sự kiện vừa kể đều được trích dẫn từ quyển sách của Ông Bonnín trong chương
sách nói về “Những Khuyết Điểm của các Khóa Cursillos®.”
Trước tiên và trên hết là tình yêu Thiên Chúa dành cho ta. Không có Chúa Tình Yêu, không có Cursillo®.
Không có tình bạn giữa chúng ta với Chúa Giêsu, không có đời sống Kitô hữu đích thực. Cursillo Cursillo® mà
không có tình bạn đoan chính, chắc đó KHÔNG PHẢI là Cursillo® chân thực. Thánh Tôma Thành Aquinas,
trong tác phẩm ‘Summa Theologica’ (Toàn Bộ Thần Học), đã đưa ra một điều khẳng định có ảnh hưởng sâu
rộng về lý do tại sao con người cần có bạn bè, “Vì để cho một người được thành công, hoặc trong những công
việc của cuộc sống tích cực, hay là trong những công việc của cuộc sống chiêm niệm, con người cần có nhóm
bạn hữu’ (Epilogue: Friendship; The Art of Happiness, John Cuddeback, 2003).
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Chúng ta được mời gọi sống một đời sống chân thực. Không có tính cách chân thực, mọi sự chúng ta nói hay
làm đều là giả dối. Chúng ta phải tin điều chúng ta sống và sống điều chúng ta tin. Nếu chúng ta không thực
hành điều chúng ta nói, chúng ta chỉ phục vụ Chúa Kitô và phục vụ cho mục tiêu của Cursillo® bằng môi miệng
mà thôi. Nếu chúng ta bảo Cursillo®là công tác tông đồ mục vụ hàng đầu của chúng ta, thì công tác ấy phải thực
sự là hàng đầu, chứ không phải là một môn tiêu khiển mình ưa thích rồi nhét đại vào trong chương trình bận rộn
của chúng ta. Bất cứ điều gì chúng ta cam kết gắn bó vào Chúa Kitô thì phải dồn hết mọi nỗ lực vào công việc
ấy.
Những Cám Dỗ Người Lãnh Đạo Cursillo® Phải Đương Đầu
Tấm gương khiêm nhường Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta (rửa chân các tông đồ) nhằm nhắc nhở chúng ta,
điều trước tiên người lãnh đạo phải làm là giủ sạch mọi tham vọng và mọi thèm khát quyền lực. Khi chúng ta
bàn về việc chúng ta làm người lãnh đạo cho Chúa Kitô, vấn đề đặt ra không phải là ở quyền điều khiển, mà
chính là ở tư cách phục vụ, tình thần trách nhiệm và thái độ chịu trách nhiệm về việc mình làm.
Là người lãnh đạo Kitô hữu và lãnh đạo Cursillo®, chúng ta phải quan tâm đến việc bảo vệ cái gì là phải, là
đúng, chứ không phải giữ cho địa vị mình không bị lung lay. Người lãnh đạo Kitô hữu cần phải có những quyết
định quyết liệt, cả khi những quyềt định ấy không được lòng mọi người. Trong phạm vi PT Cursillo®, các Chủ
Tịch Văn Phòng Điều Hành Giáo Phận (VPĐH/GP), các vị Linh Hướng, các Thành Viên VPĐH được gọi để
bảo vệ sự thật cho dầu sự thật ấy có được lòng mọi người hay không, cho dầu làm như vậy có đe dọa đến sự “an
nguy của chức vụ” của họ hay không.
Các môn đệ chân thực của Chúa Giêsu phải hiểu rằng họ không phải là thành phần không thể thiếu được. Kitô
Giáo, Hội Thánh Chúa và Phong Trào Cursillo® được phát triển hay bị lụn bại đâu phải do thành tích của thành
phần lãnh đạo của họ. Lắm lúc người lãnh đạo không hữu hiệu chỉ vì họ tiêu tốn nhiều thời giờ hơn để tập trung
vào quyền lực và quyền bính mà họ đang nắm giữ hay đang tìm kiếm hơn là tập trung vào làm cái công việc
hiện tại. Hết thảy mọi Cursillistas đều có vai trò quan trọng là đưa thế giới đến với Chúa Kitô, không cần biết
họ chính thức có hay không có “chức danh’ gì.
Có quá nhiều Cursillistas chú trọng vào việc có mặt trong toán trợ tá Khóa Cursillo® hơn là vào việc thực hiện
công việc loan truyền Phúc Âm. Thực ra, một Cursillista có thể làm rất được việc cho Phong Trào mà không
cần phải tham gia toán trợ tá Khóa Học. Làm người lãnh đạo Cursillo®không phải nhắm mục đích làm trợ tá
Khóa Học, mà nhằm dẫn đạo các Cursillistas khác thực hiện nhiệm vụ của họ là tiếp tục sứ mạng tông đồ mà
Chúa Giêsu và Mười Hai Tông Đồ đã khởi xướng. Một trong những lý do khiến cho Tiền Cursillo® và Hậu
Cursillo®thường yếu kém là vì mọi năng lực của chúng ta đều dồn cả cho Khóa Cuối Tuần. Khóa Cuối Tuần chỉ
là một phần của công việc, và trong phạm vi rộng lớn hơn thì Khóa Cuối Tuần lại là thành phần kém quan trọng
nhất của PT Cursillo®– nó chỉ là một phương tiện để đưa người ta từ giai đoạn Tiền Cursillo® chuyển sang giai
đoạn Hậu Cursillo® mà thôi.
Sống trong xã hội hướng về tiêu thụ hiện nay, chúng ta dễ bị ám ảnh bởi nhu cầu muốn trông thấy ngay kết quả
trong bất cứ việc gì chúng ta làm. Chúng ta bị cám dỗ ngã lòng thất vọng chỉ vì thấy nhiều việc mình làm đã
không tiến hành nhanh chóng đủ hoặc thấy không đạt kết quả trước mắt. Chúng ta nhiều khi muốn buông xuôi
trong công việc tông đồ chỉ vì chúng ta gặp nhiều thất bại quá. Trong trường hợp này, chỉ có một điều chính yếu
là chúng ta cứ làm công việc của chúng ta cho Chúa Kitô, không cần thấy kết quả rõ ràng hay không.
Chỉ chú trọng đến thành công hay thất bại tức là chỉ quan tâm tới số lượng. Chúng ta chỉ để tâm làm sao cho
đầy các Khóa Cuối Tuần, con số tham gia Trường Lãnh Đạo và Ultreya cho đông. Một lần nữa, con số chỉ là
thứ yếu. Trong một Trường Lãnh Đạo có mười người lãnh đạo mà cùng cam kết gắn bó vào công việc của
Cursillo® thì vẫn tốt hơn cái Trường Lãnh Đạo có tới 30 người lãnh đạo mà cũng chỉ có mười người thực sự
gánh vác công việc. Con số tham dự không quan trọng. Con số tham dự mà không cam kết gắn bó chẳng hoàn
thành được gì cả. Mục đích của Hội Ultreya không phải là làm cho phòng họp có đầy Cursillistas, mà là việc tổ
chức Ultreya được thường xuyên hay không.
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Nếu chúng ta được gọi để làm công việc của Thiên Chúa thì đừng có nên phân biệt ai là người có tư thế. Việc
tông đồ vẫn là việc tông đồ, bất luận người nào là Chủ Tịch VPĐH, người nào là Linh Hướng, người nào làm ở
VPĐH hay bất cứ ai khác. Trong những Khóa Cuối Tuần, chúng ta muốn đưa “bạn bè” cùng vào trong Toán
Trợ Tá mà không cần biết họ có phải là chứng nhân đích thực hay không. Ơn gọi của ta là do Chúa Kitô ban cho
khi ta chịu phép Rửa Tội, chứ không do một cá nhân lãnh đạo nào cả. Tất cả chúng ta đều được gọi để phụng sự
Chúa Kitô, còn địa vị quyền bính chúng ta có hay không đều không thành vấn đề. Sau cùng, LM Salmani nhắc
chúng ta nhớ rằng không một người nào là thiết yếu đến nỗi cộng đồng không thể tồn tại nếu không có người
đó. Đó là một chứng bệnh phổ biến mà chúng ta đều biết qua kinh nghiệm giáo xứ. Có một số người đi theo một
vị linh mục nào đó, và sau khi vị linh mục ấy thuyên chuyển nơi khác, thì lại có một “phe cánh’ mới với vị linh
mục mới. Chính vì vậy mà các cộng đồng không vững mạnh. Chẳng có người nào là vô giá đến nỗi bất cứ điều
gì chúng ta làm đều phải dựa trên sự có mặt của một người ấy.
Kết Luận
Linh Mục Henri J. M. Nouwen, trong sách của ngài “Nhân Danh Chúa Giêsu: Những Suy Tư về Tư Cách Kitô
Hữu Lãnh Đạo”, đã chia sẻ viễn ảnh của ngài về một tư cách lãnh đạo mới của Kitô hữu như sau: “Bên dưới tất
cả những thành quả vẻ vang của thời đại, chúng ta lại thấy có một luồng thất vọng sâu thẳm. Trong khi hiệu quả
và quyền năng là những khát vọng lớn lao của xã hội chúng ta, thì nỗi cô đơn, tình trạng cô lập, thiếu vắng tình
bạn và sự mật thiết, những mối quan hệ bị đỗ vỡ, nỗi buồn chán, những cảm giác trống vắng và phiền muộn, và
một cảm giác vô dụng thật sâu đậm tất cả tràn ngập tâm hồn của hàng triệu người trong thế giới của chúng ta
chỉ biết có thành công mà thôi …. Chính tại nơi này mới thấy rõ ràng sự cần thiết phải có một lớp Kitô hữu lãnh
đạo mới. Những người lãnh đạo trong tương lai sẽ là những kẻ dám tuyên bố mình không xu thời trong thế giới
hiện đại nhờ ơn gọi Chúa ban giúp họ liên kết mật thiết với nỗi thống khổ bên dưới tất cả những hào nhoáng của
sự thành công, và mang ánh sáng Chúa Giêsu đến đó.” Điều này làm tôi liên tưởng đến một câu nói mà tác giả
tôi không nhớ: “Chúng ta sẽ phải ăn năn hối hận trong thế hệ này, không phải vì những việc xấu xa của những
kẻ ác độc mà là vì sự im lặng khiếp đảm của những người tốt lành.” Thánh Phaolô, Quan Thầy của PT Cursillo®
chúng ta, đã trấn an tất cả thành phần lãnh đạo Kitô hữu trong thư thứ 2 gởi các Tín Hữu Cô-rin-tô, “ Thế nên
tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Chúa Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi
cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Chúa Kitô. Vì khi tôi
yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2 Cor. 12:7-10)
ĐẠI HỘI CURSILLO® TOÀN QUỐC KỲ 19
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ 19 tại Đại Học CSUSB (California State University at San Bernardino) đã khai
mạc chiều thứ Năm, 30-7-2009, với trên 650 Cursillistas đến từ khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ, kể cả TB Hawaii
xa tít phía tây, Florida phía đông, và có người đến từ Canada nữa. Bầu khí vui tươi diễn ra khi bạn hữu quen
nhau từ những Đại Hội trước tay bắt mặt mừng và hớn hở ôm ghì nhau. Những anh chị mới tham dự lần đầu
cũng vui lây khi thấy tình thương ấm áp loan tỏa khi các anh chị Cursillistas đến với nhau.
Đại Hội bắt đầu với lời chào mừng và chúc lành của Đức Cha Eusebio Elizondo, M.Sp.S, Giám Mục Linh
Hướng PT Cursillo Toàn Quốc. Lòng yêu mến đối với PT Cursillo, niềm tin sâu sắc, và khả năng hoạt bác của
ngài đã đánh động tâm hồn mọi người hiện diện.
Trong bài thuyết trình chính vào buổi tối khai mạc Đại Hội với tựa đề “Biến Cố
Hoán Cải của Thánh Phaolô”, Tiến Sỹ Alejandro Garcia-Rivera yêu cầu mọi
người chú ý đến bức họa Thánh Phaolô bị ngã ngựa của họa sỹ lừng danh
Michelangelo Merisi da Caravaggio, được chiếu trên những màn ảnh trong hội
trường. Bức họa diễn tả Thánh Phaolô té văng khỏi lưng ngựa khi ngài bất ngờ
trực diện với Chúa Kitô, nằm ngữa dưới đất, hai tay dơ lên trời như một trẻ nhỏ
van xin cầu cứu, đang chờ gặp Chúa. TS Rivera nói thật sự chúng ta cũng phải
cần được Thiên Chúa giúp đỡ như thế nếu chính chúng ta cần trải qua một sự
hoán cải hoàn toàn. TS Rivera chia sẻ một sự hoán cải tuyệt đối của chính cuộc
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đời mình từ một nhà vật lý nguyên tử trở thành một nhà thần học Công Giáo, kể cả việc di cư từ Cuba đến Hoa
Kỳ. Đây là một câu chuyện của nhiều sự thay đổi, nhiều quyết định, và nhiều bước tiến theo thời gian, luôn ý
thức rằng mình lúc nào cũng được Chúa hướng dẫn. TS Rivera nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa viết ngay
thẳng bằng những đường xiêu vẹo.
Sau bài thuyết trình chính là Chầu Phép Lành trọng thể do LM Einer R. Ochoa chủ sự. Tiếp theo là Bí Tích Hòa
Giải được nhiều linh mục Cursillistas tham dự Đại Hội giúp đỡ. Buổi tối khai mạc Đại Hội kết thúc với Phép
Lành Thánh Thể và Kinh Tối.
Sáng thứ Sáu khởi đầu với Kinh Sáng. Sau đó là bài Rollo “Sùng Đạo” được trình bày. Bài này nhắc chúng ta
nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước hết. Người yêu thương chúng ta bất kể chúng ta như thế nào:
tuyệt vọng và làm đúng mà sai lẽ phải. Tình yêu của Chúa mà chúng ta luôn luôn tìm kiếm là điều tuyệt đối
trong chúng ta. Chính tình yêu ấy mới thực sự làm cho con người chúng ta được hoàn hảo. Sùng Đạo đích thực
là đáp lại tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Được yêu mến Chúa là một Ân Sủng, một quà tặng của
Chúa ban cho. Thiếu vắng Ân Sủng, chúng ta không thể nào yêu mến Chúa được. Nhờ Ân Sủng này, Chúa Kitô
nhập thể trong chúng ta và có thể tác dụng qua chúng ta, với chúng ta và trong chúng ta. Nhờ vậy chúng ta luôn
có Chúa bên cạnh bất kỳ ở đâu, và có thể thực sự ban phát tình yêu – không phải tình yêu của chúng ta mà là
của Thiên Chúa. Bài Rollo này cho ta thấy một đời sống Sùng Đạo chân thật chỉ có thể thực hiện được với điều
kiện chúng ta phải liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Đúng như lời Thánh Phaolô đã nói, “Tôi sống, nhưng
không còn phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gal. 2:20).
Sùng Đạo đích thực giúp chúng ta có thể chia sẻ một cách trung thực với nhau và thành thật tham gia vào các
công việc đạo đức như tham dự Thánh Lễ và Rước Chúa hằng ngày, thờ phượng, lần chuỗi Mân Côi và tôn kính
các thánh.
Sùng Đạo là cái chân quan trọng nhứt của chiếc kiềng (3 chân) nội tâm của chúng ta, bởi vì không chỉ với điều
kiện chúng ta yêu mến Chúa Giêsu qua việc Sùng Đạo đích thực mà hơn nữa chúng ta có thể hiểu biết Chúa
tường tận hơn nhờ Học Đạo, và Hành Đạo ( tức mọi việc làm) của chúng ta mới có thể phản ảnh Chúa Kitô
trong con người chúng ta. Làm những việc đạo đức mà thiếu tình yêu vô điều kiện của Chúa Kitô trong chúng
ta là sùng đạo giả dối. Tiếp theo bài Rollo là phần Thảo Luận và chia sẻ cá nhân về kinh nghiệm Sùng Đạo.
Sau Hội Thảo về Rollo Sùng Đạo là Thánh Lễ do GM Elizondo chủ tế và chia sẻ lời Chúa. Bài chia sẻ của
ĐGM gây cảm hứng cho mọi người qua câu chuyện một bà cụ đạo đức khi chết muốn được tẩm liệm và chôn
cất với chiếc nĩa cầm trong tay thay vì tràng hạt Mân Côi, bởi vì bà đã nghe trong suốt cuộc đời của bà là hãy để
dành chiếc nĩa dùng ăn tráng miệng, bởi vì “hãy còn món ngon nhứt nữa!”. Phần chúng ta cũng vậy, chúng ta
phải luôn luôn nhớ rằng về với Chúa vĩnh viễn sẽ còn vượt xa mọi thứ trên đời bội phần! ĐGM cũng nhắc nhớ
rằng mọi sự chúng ta làm cho Chúa không phải dễ dàng, và “muốn trúng số, ta phải mua vé số.” Mỗi ngày
chúng ta phải phục vụ Chúa bất kể hoàn cảnh nào. Ca đoàn và ban nhạc của Cộng Đồng Cursillo San
Bernardino đã giúp cho Thánh Lễ vui tươi và sốt sắng cũng như các ca viên vui hát trong suốt Đại Hội thật tưng
bừng nhộn nhịp.
Chiều thứ Sáu là bài Rollo quan trọng thứ nhì đó là “Học Đạo”. PT Cursillo trình bày quan niệm Học Đạo trong
một chiều kích mới. Học Đạo không thể là sự tình cờ đọc lướt qua một tờ báo hay một quyển sách Công Giáo,
ngay cả đọc một quyển sách đạo đức hấp dẫn cũng chưa phải là Học Đạo; Học Đạo phải là đọc và nghiên cứu
những sách vở nào mang lại lợi ích cho chúng ta nhiều nhứt vào thời điểm đặc biệt này của cuộc đời Kitô hữu
chúng ta. PT Cursillo định nghĩa Học Đạo trong Kitô Giáo là tìm kiếm liên tục ý nghĩa đích thực của chính cuộc
sống, đây là vấn nạn căn bản nhứt của nhân loại. Học Đạo mời gọi con người mở lòng cho Chúa: để biết Chúa
nói với chúng ta ở đâu và nói điều gì; cho chính chúng ta để hiểu biết mình rõ ràng hơn và mang lại một sự canh
tân nội tâm thường xuyên; và cho tha nhân (tức thế giới) để hiểu biết và quan tâm đến những hoàn cảnh của anh
chị em mình. Đây là những cuộc hội ngộ tương tự mà chúng ta đã trải qua trong Khóa Ba Ngày Cuối Tuần. Học
Đạo có thể cống hiến cho chúng ta một cuộc đào luyện vững vàng hơn, nhờ có nhiều thông tin quý báu, nghĩa là
– một mô hình Kitô hữu đích thực – sẽ thay đổi tâm thức chúng ta, làm cho đời sống chúng ta phù hợp với
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chương trình của Thiên Chúa, và cải đổi mọi sự chung quanh ta, trong khi làm phấn khởi mọi sự với tinh thần
Kitô Giáo. Bài Rollo nhắc nhở chúng ta rằng những gì chúng ta học hỏi đều dựa trên lý tưởng của chúng ta. Nếu
chúng ta tuyên bố Thiên Chúa là lý tưởng của chúng ta, thì con đường, sự thật, và cuộc đời của Chúa phải là đề
tài học hỏi của chúng ta. Cho dù một vài người có thể sống mà không hay ít cảm thấy thích thú trong những
việc của Chúa, nhưng Chúa vẫn mời gọi chúng ta đồng hành với Người và nhìn thấy tiềm năng của chúng ta.
Chúa gọi người ta tìm kiếm Chúa, và mỗi người phải tìm Chúa với trí tuệ, ý chí và một “tâm hồn ngay thẳng”.
“Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con luôn luôn xao xuyến cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”
(Thánh Augustinô),
Sau trọn một ngày với hai bài Rollos cùng phần thảo luận sâu sắc, khích động và gây cảm hứng, tâm hồn và trí
óc chúng tôi tràn đầy niềm vui cùng với Thiên Chúa. Do đó thời gian dành cho buổi Liên Hoan tối thứ Sáu để
các Cursillistas ca hát nhảy múa vui đùa trong tình thân đã được sắp xếp đúng lúc. Niềm hân hoan trong Chúa
được cảm nghiệm trong mỗi màn trình diễn của các nhóm tham dự Đại Hội với ngôn ngữ và văn hóa khác nhau.
Sau đó là phần Kinh Tối kết thúc sinh hoạt ngày thứ Sáu. Trong lúc đi bộ trở về phòng ngủ, đa số suy nghĩ về
chương trình cho ngày hôm sau, đó là chuyến đi Anaheim bằng xe buýt mất độ một giờ để tham dự Hội Ultreya
Hoàn Vũ kỳ 4. Trong khi chúng tôi tập họp để đọc Kinh Sáng thứ Bảy, mọi người lao xao về trận động đất nhỏ
vào quảng 6 giờ sáng! Đó là dấu hiệu California chào đón khách phương xa đấy! Chúng tôi tiếp tục Đại Hội với
bài Rollo Hành Đạo và có thảo luận nhóm sau đó. Hành Đạo là để kiện toàn Sùng Đạo, thực hành những gì
Chúa Kitô kêu gọi chúng ta ra tay. Bài Rollo này nhắc nhở chúng ta rằng trong Khóa Cursillo Cuối Tuần, chúng
ta gặp được Tình Yêu của Chúa Giêsu đậm đà và thấu suốt, và chúng ta tràn ngập lòng khát khao nung nấu thúc
giục chúng ta hành động cho Chúa. Bài này khuyên chúng ta cần phải suy nghĩ đắn đo cân nhắc xét xem Chúa
thực sự kêu gọi chúng ta làm gì một cách cụ thể, chứ không chỉ làm nhiều “việc lành”, hầu việc Hành Đạo của
chúng ta sẽ thực sự là công việc “tông đồ”, chứ không chỉ là “việc lành” mà thôi. Hành Đạo, nếu không bén rễ
trong TìnhYêu Chúa Kitô, không thể thực sự hữu hiệu được bởi vì hành đạo do chúng ta chứ không do Thiên
Chúa. Chúng ta được khuyên phải xem xét việc Hành Đạo chúng ta đang thực hiện để khám phá cái gì thực sự
thúc đẩy chúng ta. Có phải tự đáy lòng chúng ta tràn ngập tình yêu Chúa Kitô dành cho những kẻ chúng ta
đang phục vụ bằng Hành Đạo chăng? Việc Hành Đạo của chúng ta có thể cải tiến nếu chúng ta phản ảnh Thiên
Chúa và Phúc Âm. Công Việc Tông Đồ coi trọng tư cách hơn việc làm. Chúng ta phải là Chúa Kitô; chúng ta
phải kết hiệp mật thiết với Chúa và Thánh Ý của Người dành cho chúng ta, trước khi chúng ta “hành động” cho
Người. Chúng ta không thể cho đi những gì mình không có. Nếu chúng ta hết sức cầu nguyện để nhìn mỗi con
người giống như Chúa Kitô nhìn họ, trong gia đình và tại các môi trường khác, thì chúng ta sẽ thật sự yêu mến
họ và như vậy chúng ta mới có khả năng để cho công việc của Chúa được vẹn toàn.
Vừa khi cuộc hội thảo nhóm nhỏ kết thúc, các Cursillistas vội vàng ra sắp hàng đón xe buýt đã chờ sẵn để đến
Anaheim Convention Center Arena tham dự Hội Ultreya Hoàn Vũ kỳ IV do OMCC tổ chức – viết tắt của
‘Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad’ – một ủy ban quốc tế thay phiên nhau điều hành. Hội Ultreya
Hoàn Vũ kỳ I đã được tổ chức tại Roma năm 1966, kỳ II tại Mexico City năm 1970, và kỳ III trở lại Roma năm
2000. Lần này kỳ IV tại Hoa Kỳ!
Tại Anaheim Convention Center Arena, chúng tôi đã nhập vào con số trên 5 ngàn Cursillistas đến từ khắp nơi
trên thế giới tham dự Hội Ultreya Hoàn Vũ. Mọi người lòng tràn tình yêu và lòng hăng hái dành cho Chúa. Tuy
nhiên, bầu khí tại đây xem ra bình an lạ thường!
Vị diễn giả chính là Tiến Sỹ Guzman Carriquiry Lecour, đã và đang phục vụ trong Hội Đồng Tòa Thánh đặc
trách Giáo Dân ngót 35 năm qua, qua các triều đại của Giáo Hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II, và hiện nay
là ĐGH Bê-nê-đíc-tô XVI. Trách nhiệm của TS Lecour bao gồm việc công nhận các tổ chức của giáo dân, các
cộng đồng thuộc Giáo Hội, và các phong trào trong Giáo Hội.
Sau đây là một số điểm chọn lọc trích từ bài diễn văn của TS Lecour: “Bất cứ ai đã tìm thấy cái gì có thật, tốt
đẹp và khả quan trong đời sống họ, như kho tàng có thật, viên ngọc đắt giá, thì họ muốn chia sẻ khắp nơi, ở nhà
và tại sở làm trong mọi ngõ ngách của cuộc đời họ.” Điều này đã được ĐGH Bê-nê-dic-tô XVI công nhận trong
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bài giảng ngày 3-6-2006. Vì thế một vài ngày trước đó, trong thông điệp ngày 22-5, ngài đã thúc giục các phong
trào mang ‘ánh sáng Chúa Kitô đến mọi môi trường xã hội và văn hóa mà các bạn đang sống’, cùng lưu ý rằng
‘lòng hăng hái truyền giáo là bằng chứng của một cảm nghiệm cơ bản về lòng trung tín mới được canh tân đối
với đặc sủng của mình, vượt qua mọi thái độ thoái thác rút lui chỉ vì chán nản hay ích kỷ.’ ”
“Chúng ta lúc nào cũng phải tái khám phá Giáo Hội như bí tích bắt nguồn từ đời sống Thiên Chúa Ba Ngôi,
“ám chỉ” đến toàn thế giới mầu nhiệm của kế hoạch cứu chuộc, biểu lộ bản chất hành hương của dân Chúa hiện
diện trong lịch sử như sự hiển linh của tính cách khác thường và tính chất đương thời vô tận của Nhiệm Thể
Chúa Kitô. Trên hết Giáo Hội được trân quý như một món quà, trong mọi tỷ trọng và vẻ đẹp của mầu nhiệm
Giáo Hội, trong mọi yếu tố lập thành Giáo Hội. Giáo Hội ấy không phải là “của chúng ta”, mà là của Chúa.
“Hãy tiến lên, (Ultreya) hỡi các bạn! Hình như lời chào và hô hào này có nghĩa là “xa hơn nữa”. Ơn sủng của
Chúa đưa chúng ta vượt qua những giới hạn của chúng ta, soi sáng trí khôn chúng ta với đức tin vượt xa sự hiểu
biết của chúng ta và dẫn chúng ta vượt lên trên những chương trình và kế hoạch của chính chúng ta, mời gọi
chúng ta làm chứng nhân và nhà truyền giáo, lúc nào cũng vượt ra ngoài mọi hạn chế và chờ đợi chúng ta vượt
ra ngoài phạm vi của lịch sử, để tiến vào chốn vĩnh hằng. Hãy tiến lên, hỡi các bạn!”
Một điểm đặc biệt của Hội Ultreya Hoàn Vũ là Hội Nhóm Nhỏ trong số quảng 5 ngàn người tham dự. Chúng
tôi được yêu cầu hội nhóm từ 4 đến 5 người, nên chọn những người chưa quen biết nhau. Quả thật 30 phút chia
sẻ với nhau về hành trình đức tin của chúng ta giữa vài người bạn mới quen có tác động mạnh và thật tuyệt vời.
Trong khi chia sẻ, chúng tôi có thể nhìn chung quanh và thấy hàng ngàn Cursillistas khác cũng hội nhóm và
chia sẻ tương tự.
Âm nhạc xen kẻ các bài thuyết trình, buổi hội nhóm và các chứng từ đã gây hứng khởi cả vận động trường với
những tiếng ca vang rền, tiếng vỗ tay reo hò như pháo nỗ, vài người nhảy múa và những lá cờ được dương cao
bay phất phới. Tâm trạng của cộng động Kitô hữu chúng ta lúc đó tràn ngập niềm vui vô bờ bến của lễ hội tưng
bừng náo nhiệt đã biểu lộ rõ rệt!
Tám chứng nhân đại diện các nhóm ngôn ngữ và văn hóa khác nhau thuộc mọi lứa tuổi đã chia sẻ chứng từ của
riêng mình. Những lời chia sẻ này đã được chuyển dịch ra Anh ngữ và tiếng Tây Ban Nha được ghi lại trong tập
sách chương trình của Hội Ultreya. Mỗi chứng từ phản ảnh một bằng chứng hùng hồn Thiên Chúa thực sự hành
động trong cuộc đời mỗi người, không bằng những phương thức gây ấn tượng hay xúc động, nhưng rất mãnh
liệt. Có lẽ còn mãnh liệt hơn ta tưởng bởi vì những người này phản ánh cuộc sống bình thường hằng ngày, luôn
đồng hành kết hiệp với Thiên Chúa. Một chứng nhân đã nói đến cái di sản của Palanca, (tức bó hoa thiêng liêng
gồm những việc đạo đức, bác ái với những hy sinh hãm mình), mà chúng ta đã thực hiện và nhận lãnh trong
suốt cuộc đời chúng ta. Người chứng nhân này chỉ cho thấy những chiếc ghế còn bỏ trống và nói rằng những
chiếc ghế ấy không phải bỏ trống nhưng để dành cho những Cursillistas và những thân hữu đã cầu nguyện cho
chúng ta và đã ra đi trước chúng ta. Họ là những kẻ vẫn ở với chúng ta!
Lúc 9 giờ tối, chúng tôi lại lên xe buýt trở về San Bernardino. Khi về đến khuôn viên Đại Học CSUSB, nét mặt
mọi người không còn hớn hở như trước bởi vì ba ngày ngắn ngũi tràn đầy niềm tin chói sáng, niềm vui chứa
chan và tình bạn nồng nhiệt của tình anh chị em trong Chúa Kitô sắp sửa chấm dứt. Sau bữa ăn sáng hôm sau
Chúa nhật, mọi người sẽ ngậm ngùi luyến tiếc chia tay nhau để trở về nhà. Nhưng đức tin, niềm vui và tình bạn
vẫn còn, trong khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình chung với nhau qua Chúa Kitô, trong Chúa Kitô và với
Chúa Kitô!
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ĐẠI HỘI CURSILLO®® TOÀN QUỐC KỲ 20
Xin vui lòng sắp xếp thời gian và công việc ngay bây giờ để tham dự Đại Hội Cursillo®Toàn Quốc, từ thứ Năm
29 tháng 7 đến 1 tháng 8, 2010, tại Rockhurst University, Kansas City, Missouri. Những chi tiết khác sẽ được
thông báo trong Thư Tín tháng10/2009.
TÀI LIỆU CURSILLO®®
• “My Spiritual Testament”, ấn bản Anh ngữ, số hiệu #116, của Ông Eduardo Bonnín, mới xuất bản do
Foundation Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA), giá ủng hộ $8.00 mỹ kim;
• “Mi Testamento Espiritual”, ấn bản tiếng Tây Ban Nha, số hiệu #217, của Ông Eduardo Bonnín, mới
xuất bản do Foundation Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA), giá ủng hộ $8.00 mỹ kim;
• “Historia de un Carisma”, TBNha, số hiệu #235, của Foundation Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA), hiện
có với giá ủng hộ $8.00 mỹ kim;
• “Vertebracion De Ideas”, TBNha, số hiệu #233, sách mới của Foundation Eduardo Bonnín Aguiló
(FEBA), hiện có với giá ủng hộ $8.00 mỹ kim;
• “Temas sobre el Carisma e Ideas Fundacionales”, ấn bản tiếng Tây Ban Nha, số hiệu #237, mới xuất
bản giá ủng hộ $8.00 mỹ kim;
• “Los Orígenes Mallorquines de los Cursillo®s de Cristiandad en EE.UU.”, ấn bản tiếng TBNha, số
hiệu #236, tác giả Bernardo Vadell, Khóa Trưởng Khóa Cursillo®đầu tiên tại Hoa Kỳ, giá ủng hộ $8.00
mỹ kim;
• “Cẩm Nang Người Bảo Trợ”, tiếng Việt mới cập nhật, số hiệu #800, hiện có với giá ủng hộ $1.50 mỹ
kim.

GIÚP ĐỨC TIN CÔNG GIÁO PHONG PHÚ HƠN
PT Cursillo®tiếp tục hỗ trợ Cơ Sở Truyền Thông Lighthouse Catholic Media, một chi nhánh của Truyền Thông
St. Joseph Communications. Chi tiết được phổ biến tại Trang Nhà VPĐH/TQ, www.Cursillo®vietinusa.com.
KỶ VẬT LƯU NIỆM VỀ CURSILLO®®
Trang Nhà trưng bày các kỷ vật lưu niệm ở tại địa chỉ, www.nationalCursillo®giftshop.com, và mọi lợi nhuận
trong công tác trao đổi những kỷ vật lưu niệm đều nhằm hỗ trợ tài chánh cho mọi sinh hoạt và điều hành Phong
Trào Cursillo®® Toàn Quốc.
QUÀ TẶNG HIỆN KIM
Phong Trào Cursillo®® Toàn Quốc hân hoan đón nhận với lòng biết ơn mọi đóng góp bằng hiện kim để giúp
PT đẩy mạnh sứ vụ loan báo Tin Mừng của Phong Trào. Mọi đóng góp đều được trừ thuế lợi tức.
TRUNG TÂM P.T. CURSILLO®® TOÀN QUỐC
Trung Tâm Cursillo®® Toàn Quốc sẽ đóng cửa nhân dịp Lễ Lao Động ngày thứ Hai, 7 tháng 9, 2009, và sẽ mở
cửa trở lại ngày thứ Ba, ngày 8 tháng 9, 2009, lúc 9 giờ sáng (giờ TX). Xin vui lòng liên lạc theo giờ làm việc
thường lệ.
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Ý CHỈ CẦU NGUYỆN (PALANCAS)
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy

- Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận
- Cầu cho các Trường Lãnh Đạo
- Cầu cho các Cursillistas khắp Hoa Kỳ
- Cầu cho các công tác Tông Đồ của PT Cursillo®
- Cầu cho các Khóa Cursillo®Cuối Tuần
- Cầu cho Ban Điều Hành OMCC (cơ quan Hoàn Vũ) và NACG (Nhóm Bắc Mỹ)

Xin mọi người vui lòng tiếp tục cầu nguyện cho nhau và Phong Trào Cursillo®® Toàn Quốc.
Chúng ta là anh chị em trong Chúa Kitô,
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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