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Tháng 8/2011
CON NGƯỜI HOÀN CẢI LIÊN TỤC
Hoán cải trong Khóa Cursillo Ba Ngày
Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo Cursillo nhắc nhở chúng ta rằng “mục đích căn bản của Hậu Cursillo
là để mỗi cá nhân canh tân, thăng tiến và tiếp tục hoán cải, và nhờ đó có thể tiếp tục cải đổi các
môi trƣờng mà các cá nhân này có trách nhiệm, đặc biệt trong phạm vi gia đình, láng giềng, sở
làm, các đoàn thể và hoàn cảnh thế tục khác của họ. Bởi vì các môi trƣờng này đƣợc biến đổi từ
bên trong, cho nên chúng ta phải hƣớng dẫn đƣa các tân Cursillistas tới những môi trƣờng thích
hợp của họ” (CNLĐ, Ch. 11).
Cuộc hoán cải lần đầu tiên của chúng ta cảm nghiệm đƣợc trong Khóa Cursillo Cuối Tuần nhờ
ba cuộc hội ngộ với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân phải đƣợc duy trì trong Ngày
Thứ Tƣ của chúng ta. Giáo Hội xác quyết với mọi Kitô hữu rằng “việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa
… đòi buộc phải có một thái độ căn bản để hoán cải và sửa chữa, để yêu thƣơng và biết ơn, để
cam kết tông đồ và dấn thân cho Chúa Kitô và công việc cứu chuộc của Chúa” (Hƣớng Dẫn về
Sùng Đạo và Phụng Vụ #166, 172).
Trong bài suy niệm mang tên "Tiến Xa Hơn Nữa Với Thiên Chúa" trong "Word Among Us"
(WAU) (Lời Chúa Giữa Chúng Ta) ấn bản tháng Ba 2011 tại địa chỉ www.wau.org , tác giả khai
triển cuộc hoán cải đang diễn ra nhƣ sau: "Trong cuộc hoán cải ban đầu này, chúng ta biết Chúa
Giêsu và khởi sự cảm nghiệm những ơn phƣớc đƣợc trở nên thành phần của Nhiệm Thể của
Chúa, đó là Giáo Hội. Nhờ hoán cải và bí tích rửa tội, chúng ta đƣợc đƣa vào Vƣơng Quốc của
Thiên Chúa và biết rằng thiên đàng đƣợc mở ra cho chúng ta. Tuy nhiên, trong mỗi ngƣời chúng
ta, còn có những ổ chứa những hành vi trái ngƣợc với Thiên Chúa và cần đƣợc loại bỏ, hoặc, nhƣ
Thánh Phaolô nói, "phải tiêu diệt chúng" (Cô-lô-xê 3:5). Những ổ tiêu cực này có sức mạnh ràng
buộc chúng ta, dụ dỗ ta phạm tội nhiều hơn nữa, và làm chúng ta xa cách Chúa Giêsu và xa cách
nhau. Cuộc hoán cải liên lĩ là quá trình theo đuổi các thói quen dẫn đến sự thánh thiện và bứng
tận gốc những thói quen tách rời chúng ta khỏi Chúa Giêsu ".
Những Phương Tiện Giúp Đạt Mức Độ Hoán Cải Sâu Sắc
LM Frank S. Salmani, trong tác phẩm “Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi”, khuyên chúng ta
nên sử dụng phƣơng pháp Cursillo, “Cái gì có thể giúp ta giữ đƣợc tiến trình hoán cải liên lĩ,
không ngừng? Chắc chắn Hội Nhóm là một trợ lực hết sức hiệu nghiệm. Khi chúng ta cùng đến
với nhau để họp nhóm hàng tuần, chúng ta cùng đến với các bạn hữu chia sẻ với chúng ta cũng
những thách đố và những chán nản thất vọng nhƣ chúng ta. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta
không đơn độc trên đƣờng lữ hành tôn giáo của chúng ta. Những cuộc gặp gỡ giữa ngƣời này
ngƣời nọ với nhau chính là cách tạo nên một dây chuyền trợ giúp nhau để bảo đảm chúng ta khỏi
đi trệt hƣớng. Ultreya cũng nhằm phục vụ cho mục đích ấy. Tôi luôn luôn phấn khởi mỗi khi
thấy có ngƣời nào đó đến với Hội Ultreya mà họ đã không tham dự trong thời gian khá lâu.
Ngƣời ấy biết Ultreya lúc nào cũng có và cảm thấy có Chúa Thánh Linh thôi thúc họ đến tham
dự. Chúng ta thấy trong trƣờng hợp này một cách đặc biệt là một cộng đồng Kitô hữu rộng lớn
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thật quan trọng nhƣ thế nào. Nếu không có Ultreya thì chúng ta sẽ đi đâu để tìm sự khích lệ và
nâng đỡ? (Môn Đệ Chúa Sai Đi * Ch. XVI).
Trong bài suy niệm nói trên trong tập sách “Lời Chúa Giữa Chúng Ta” (The Word Among Us,)
tác giả trích dẫn "Ba cách thức hoán cải sâu sắc" nhƣ sau: "Lý tƣởng nhất là tất cả những điều
chúng ta quyết định theo sự hƣớng dẫn của Chúa Thánh Thần và các giáo huấn của Thánh Kinh
và Giáo Hội. Trong thực tế, có những lúc khi quá trình đi đến quyết định thật đơn giản và dễ
dàng chấp nhận. Tuy nhiên, vào những lúc khác, các vấn đề phức tạp hơn, và những quyết định
không rõ ràng nhƣ giữa đen và trắng. Chúng ta không thể biết chắc chắn điều gì là sự lựa chọn
đúng. Sau đó, lại có những thời điểm khác khi xu hƣớng riêng của chúng ta nổi lên chống đối
Chúa Thánh Thần, và chúng ta cố ý hành động do tính ích kỷ của chúng ta và đối lập với Chúa
Thánh Thần.
Trong hoàn cảnh thứ nhứt, cuộc hoán cải liên lĩ sẽ tiếp tục gần nhƣ tự nhiên. Hoàn cảnh thứ hai,
bởi vì nó liên quan đến các vấn đề phức tạp hơn, đòi hỏi thêm một cái gì đó. Hoàn cảnh này đòi
hỏi một sự soi sáng mới trong tâm trí chúng ta - chẳng hạn nhƣ một sự mặc khải mới hoặc một
cái nhìn sâu sắc từ một ngƣời khác - một cái gì đó để giúp chúng ta hiểu tại sao một hành động
nào đó thì tốt hay xấu.
Thánh Phêrô đã trải qua một vài giai đoạn trong cuộc đời mình, và một trong số đó là một sự
minh họa cổ điển về những “vấn đề nhạy cảm”. Sau khi Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng
Ngƣời sẽ đi Giê-ru-sa-lem để chịu chết, thì Phêrô phiền trách Chúa "Xin Thiên Chúa thương
đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!"(Ma-thêu 16:22). Phêrô đã quan tâm lo lắng chỉ vì muốn bảo
vệ Thầy mình và cố gắng thuyết phục Thầy đừng theo con đƣờng chịu chết nhƣ thế. Nhƣng Chúa
Giêsu làm cho Phêrô sửng sốt khi đột ngột trả lời, "Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy!" (Ma-thêu
16:23; Marcô 8:33 ).
Phêrô sau này có thể đã tìm hiểu tại sao Chúa Giêsu đã trả lời gay gắt nhƣ thế. Ông có thể biết
đƣợc rằng thậm chí mặc dù ý định của ông ngay lành, nhƣng tầm nhìn của ông về những gì Chúa
Giêsu phải làm thì không đúng. Chúng ta cũng có thể tƣởng tƣợng một cách hợp lý rằng khi
Chúa Giêsu giải thích cho Phêrô lý do tại sao lời nói và những suy nghĩ của ông là "của Sa-tan",
thì Phêrô đã hiểu và đã thay đổi. Cả giai đoạn này có thể đã giúp Phêrô hoán cải sâu sắc hơn bởi
vì ông ta đã nhận ra những lời nói và ý định của ông đã trực tiếp chống lại kế hoạch cứu rỗi của
Thiên Chúa nhƣ thế nào rồi.
Một thí dụ về hoàn cảnh thứ ba thật hiển nhiên trong Bữa Tiệc Ly, đó là biết điều gì đúng phải
làm nhƣng lại không làm. Chúa Giêsu trong lúc đang nói lời tạm biệt với các bạn hữu gần gũi
nhất và chuẩn bị cho cái chết của mình trên thập tự giá, thì thay vì cảnh tƣợng buồn rầu hoặc lo
sợ tƣởng có thể xảy ra, nhƣng trái lại các tông đồ “còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được
coi là người lớn nhất” (Luca 22:21-24). Họ biết điều gì đúng đắn phải làm, nhƣng niềm tự hào
và tự tôn đã thắng thế. Chúng ta có thể giả định rằng đến lúc nào đó họ cũng nhận ra lý do tại sao
hành vi của họ trái ngƣợc với Thiên Chúa.
Thánh Kinh không thiếu những câu chuyện thú vị và cảm động về sực hoán cải liên tục. Ông Tôma đã giải quyết đƣợc những điều nghi ngờ của mình. Ông Gióp đƣợc sáng mắt. I-sai-a đã đƣợc
sạch tội. Phêrô có đức tin của mình đƣợc hồi phục sau khi chối Chúa Giêsu ba lần. Gia-cô-bê và
Gioan, "những người con thích làm lớn”, nhận ra lòng họ mong muốn những chỗ ngồi danh dự
trong vƣơng quốc bắt nguồn từ niềm tự hào. Martha học đƣợc làm thế nào để vƣợt qua nỗi thất
vọng với cô em gái Maria của mình. Tất cả những câu chuyện này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu
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muốn mở mắt chúng ta ra và ban cho chúng ta ân sủng giúp chính mình rủ bỏ tất cả mọi thứ phản
nghịch với Chúa hầu chúng ta có thể đến gần gũi hơn với tình yêu và quyền lực của Chúa."
Làm Thế Nào Hoán Cải Sâu Sắc Hơn
Tất cả những thí dụ từ Thánh Kinh đều hấp dẫn, nhƣng làm thế nào chúng ta có thể tăng cƣờng
cuộc hoán cải ban đầu của chúng ta? Làm thế nào chúng ta có thể thúc đẩy cuộc hoán cải liên lĩ
của chúng ta? Bƣớc đầu tiên là sự công nhận. Chúa Thánh Thần muốn dạy chúng ta làm thế nào
để nhận biết các khía cạnh tích cực của cuộc sống và hành vi của chúng ta để chúng ta có thể
củng cố chúng. Đồng thời, Chúa Thánh Thần muốn giúp chúng ta nhận ra các yếu tố tiêu cực và
cách thức những điều tiêu cực này làm chúng ta xa cách Chúa Giêsu (Gioan 16:8-11 ).
Đôi khi Chúa Thánh Thần sẽ chỉ riêng cho chúng ta những gì cần phải thay đổi. Điều đó có thể
xảy ra trong Thánh Lễ, trong khi cầu nguyện, hoặc trong khi chúng ta đọc Thánh Kinh. Nhƣng
cũng có thể xảy ra vào buổi sáng sớm khi chúng ta thức dậy hoặc trong quá trình cuộc sống hàng
ngày của chúng ta. Có những lần Chúa sử dụng ngƣời khác giúp chúng ta, và những lần khi ở
trong một tình huống nào đó Chúa sẽ mở mắt chúng ta.
Bất kể Chúa Thánh Thần chọn cách nào để đánh động chúng ta, việc hoán cải liên lĩ có cơ may
xảy ra khi chúng ta biết nhìn lại đằng sau và cố gắng nhận ra lý do tại sao chúng ta làm những gì
chúng ta đang làm hoặc tại sao chúng ta đã làm những gì chúng ta vừa mới làm, cho vấn đề đó.
Hoàn cảnh nào khiến chúng ta phải hành động trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu, và hoàn cảnh
nào khiến chúng ta phải hành động chống lại Chúa Giêsu?
Hôm nay, hãy cố gắng để ra một thời gian để xem xét các hành động của bạn. Hãy tự hỏi, "Khi
nào là hành vi của tôi giống nhƣ khi tôi cho đƣờng hoặc sữa vào tách cà phê của tôi, và khi nào
là hành vi của tôi giống nhƣ khi tôi cho thuốc tẩy hoặc long não vào tách cà phê của tôi? [Đời
sống tâm linh được ví như tách cà-phê. Hành vi tốt hay xấu ảnh hưởng đến đời sống tâm linh,
tương tự như những thứ chúng ta cho vào tách cà-phê của chúng ta.]
Khi nhìn thấy hành vi tốt của bạn, hãy cảm ơn Chúa Giêsu và thực hiện các biện pháp để củng cố
hành vi này. Nếu bạn nhìn thấy một cái gì đó tiêu cực mà cần phải đƣợc đối phó, hãy xin Chúa
Giêsu ban cho ân sủng để giải quyết và tìm đƣợc một số biện pháp thực tiển để có thể nhổ chúng
tận gốc rễ ra khỏi cuộc sống của bạn.
Cuối cùng, hãy nắm chắc việc bảo vệ tƣơng lai của bạn. Hãy nhớ rằng Sa-tan luôn luôn “rảo
quanh tìm mồi cắn xé” (1 Phêrô 5:8), tìm cách để thuyết phục chúng ta ngƣng kiểm tra hành vi
của chúng ta, hoặc tệ hơn, cố gắng thuyết phục chúng ta để cho những điều tiêu cực trở lại cuộc
sống chúng ta. Chính vì lý do này mà chúng ta xin Thiên Chúa Cha cho chúng ta lƣơng thực
hằng ngày, xin chớ để chúng ta sa chƣớc cám dỗ, và xin cứu chúng ta khỏi sự dữ.
Đôi khi có vẻ nhƣ là chúng ta sẽ không bao giờ tốt nghiệp “trƣờng học” của Chúa Kitô. Luôn
luôn xem ra có một lãnh vực nào khác trong cuộc sống chúng ta bị vƣợt khỏi tầm tay cần đƣợc
chú ý. Nhƣng chúng ta không bao giờ nên nản lòng hoặc nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta bị thu
hẹp chỉ nhằm để chiến đấu chống tội lỗi và cố gắng để đƣợc trọn lành mà thôi. Chúng ta cần phải
rõ ràng về điều này: là Kitô hữu đôi khi xem ra thật khó khăn, mỗi lần chúng ta đi thêm một
bƣớc để đến gần Chúa Giêsu hơn, thì Chúa đi thêm năm bƣớc để gần gũi chúng ta hơn. Chúa
Giêsu muốn chúng ta biết rằng mỗi lần chúng ta cho "đƣờng" vào "cà phê," Chúa biến đổi chúng
ta thành hình ảnh của Chúa nhiều hơn một chút, và tƣơng tự nhƣ đƣờng, sự biến đổi ấy rất ngọt
ngào "( Lời Chúa Giữa Chúng Ta” (The Word Among Us * WAU) - Tháng 3 năm 2011 )
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Linh Thao của Thánh Inhaxiô Loyola
Một trong những phƣơng tiện giúp chúng ta thực hiện “Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo” một
cách hữu hiệu trong Ngày Thứ Tƣ của chúng ta là Linh Thao của Thánh Inhaxiô Loyola. Phƣơng
pháp Linh Thao này giúp các Cursillistas cải thiện và tăng cƣờng các buổi Hội Nhóm hàng tuần
của họ nhờ Sùng Đạo và Học Đạo. Thánh Inhaxtiô dạy chúng ta những phƣơng cách suy gẫm và
chiêm niệm, đó là một phƣơng pháp cầu nguyện, sử dụng Thánh Kinh để suy gẫm. Khi một
phƣơng thức trở thành một thói quen, nó sẽ trở thành bản chất thứ hai; tức là những gì đƣợc thực
hiện mà không cần suy nghĩ. Từ kinh nghiệm, những công việc tông đồ và các hành vi nhân ái
đều xảy ra tự nhiên từ lòng đạo đức sâu sắc và học hỏi liên tục.
Phƣơng pháp Linh Thao này là cội nguồn của sự tăng trƣởng tâm linh đáng kể trong khoảng 450
năm nay. Phƣơng pháp này rèn luyện các vị thánh và khóa Linh Thao bắt nguồn từ Lời Mời Gọi
Nên Thánh của Giáo Hội Hoàn Vũ. Chúa Kitô ra lệnh cho chúng ta "Vậy anh em hãy nên hoàn
thiện, nhƣ Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện" (Mt 5:48). Chúng ta đang phấn đấu để trở
nên thánh, thậm chí là những vị thánh cao trọng. Khóa Linh Thao kéo dài trên 70 ngày (tức 10
tuần lễ, mỗi tuần độ 2 giờ) với những bài thực tập suy gẫm đƣợc giao phó dựa trên Khóa Linh
Thao và rút ra từ Thánh Kinh.
Mỗi tuần, những ngƣời tham dự nghe một bài giảng dạy về phƣơng pháp cầu nguyện của Thánh
Inhaxiô và vạch ra các chủ đề đƣợc Thánh Inhatiô sắp xếp cho thích hợp, nhằm khuyến khích và
hƣớng dẫn những ngƣời tham dự. Khóa Linh Thao này đƣợc tổ chức bởi các linh mục thuộc Tu
Hội Đức Trinh Nữ Maria (OMV), tại Giáo Xứ Thánh Peter Chanel, thành phố Hawaiian
Gardens, thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles ở California, dƣới sự phối hợp của LM Edward
Broom, OMV, và anh chị Jim và Mary Martorana, với địa chỉ điện thƣ: anarotram@verizon.net .
Khóa Linh Thao này có thể đang đƣợc tổ chức ở các nơi khác nữa. Đây không phải là một khóa
học Thánh Kinh. Những ngƣời tham dự không trở thành những học giả Thánh Kinh, nhƣng trở
thành những ngƣời yêu thích Thánh Kinh.
Trong số những thành quả mà ngƣời tham dự có đƣợc là: 1) một đời sống cầu nguyện sâu sắc
hơn, mãnh liệt hơn, 2) một khả năng kiểm thảo lƣơng tâm của mình chặt chẽ hơn, 3) sự sáng suốt
xét đoán các thần linh – khả năng phân biệt tiếng nói của Chúa Thánh Thần với những lời thì
thầm của ma quỷ, 4) một sự hiểu biết và lòng yêu mến Bí Tích Giải Tội sâu sắc hơn, 5) một tấm
lòng mạnh mẽ yêu mến Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể, 6) lòng yêu mến Thánh Kinh,
và cuối cùng nhƣng không kém, đó là 7) một tình mẫu tử sâu sắc hơn với Mẹ Maria chúng ta.
Theo báo điện tử www.Zenit.org , ngày 11 tháng 2 năm 2008, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
đã kêu gọi gia tăng các Khóa Linh Thao và nói rằng hình thức tỉnh tâm này có thể tạo nhiều cơ
hội để cảm nghiệm Thiên Chúa. Trong một buổi triều yết với Liên Đoàn Linh Thao của nƣớc Ý,
Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu phát huy các khóa tỉnh tâm này, dựa trên một sự luyện tập mà
Thánh Inhaxiô Loyola (1491-1556) đã khởi sự. Chính Đức Thánh Cha cũng đã bắt đầu Khóa
Linh Thao hằng năm của ngài Chúa nhật tuần trƣớc.
Đức Giáo Hoàng nói với các thành viên của Liên Đoàn Ý rằng, "trong khi nhiều sáng kiến về
đời sống tâm linh phát triển thật khả quan và do ý Chúa Quan Phòng đã lây lan, đặc biệt trong
thành phần giới trẻ, tuy nhiên xem ra số lượng người tham gia các khóa linh thao đích thực đang
giảm bớt, và hình như điều này được xác nhận cũng giảm bớt trong hàng ngũ linh mục và trong
số các tu sỹ của các tu hội hay các đan viện của đời sống thánh hiến. "ĐGH khẳng định rằng các
khóa linh thao là một "cảm nghiệm mãnh liệt về Thiên Chúa, đƣợc nuôi dƣỡng bằng cách lắng
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nghe Lời Chúa, đƣợc thấu hiểu và đón nhận trong cuộc sống riêng tƣ của chúng ta dƣới sự tác
động của Chúa Thánh Thần, mà trong một bầu khí thinh lặng, cầu nguyện, và nhờ một vị linh
hƣớng, có thể giúp ta gia tăng khả năng suy xét nhận định hầu có thể thanh lọc tâm hồn, cải đổi
cuộc sống của ta, đi theo Chúa Kitô, và chu toàn sứ vụ của mình trong Giáo Hội và trong thế
giới.
Vì lý do này, Đức Giám Mục Roma cho biết ngài hy vọng rằng "cùng với các hình thức tỉnh tâm
khác đáng đƣợc khen ngợi, sẽ không có suy giảm trong mức độ tham gia các khóa linh thao, đặc
điểm của các khóa này là bầu khí thinh lặng hoàn toàn và sâu sắc nhằm hỗ trợ cuộc gặp gỡ riêng
tƣ và cộng đồng với Thiên Chúa và chiêm niệm dung nhan Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cho rằng
"ở vào một thời đại trong đó sự ảnh hƣởng của trào lƣu thế tục mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và, mặt
khác, trong đó cũng cảm nghiệm đƣợc một nhu cầu cần gặp gỡ Thiên Chúa đƣợc phổ biến rộng
rãi, thì không nên lƣỡng lự tạo điều kiện cho việc chú tâm lắng nghe Lời Chúa trong thinh lặng
và cầu nguyện”. Điều này ám chỉ, ngài nói thêm, một nỗ lực để có những nơi dành riêng cho các
khóa linh thao, nơi đây có những hƣớng dẫn viên, các nhà lãnh đạo nam và nữ đƣợc đào tạo chu
đáo, là những ngƣời luôn sẵn sàng và đƣợc chuẩn bị, có năng khiếu về tín lý và khả năng hƣớng
dẫn tâm linh làm cho họ trở thành bậc thầy về mặt tâm linh, những chuyên gia và đam mê Lời
Chúa và trung thành với huấn quyền của Giáo Hội." (www.zenit.org 11 tháng 2 năm 2008).
Những Câu Chuyện về Hoán Cải
Trong Tạp chí “Lời Chúa Giữa Chúng Ta” (The Word Among Us), số Phát hành Mùa Chay
2011, Cha William Kneemiller chia sẻ những câu chuyện hoán cải sau đây. Ngài đã từng làm
tuyên úy trong quân đội Mỹ trừ bị tại Afghanistan trong năm 2009-2010 và tại Iraq trong năm
2003-2004. Ngài hiện là chánh xứ của ba giáo xứ trong Giáo Phận Davenport, Iowa .
Sức mạnh của Kinh Mân Côi.
Trung Sĩ Nhất Randy Revell tự cho mình nhƣ một tội nhân mãn tính và luôn luôn tái phạm trƣớc
đây với một lối sống phóng túng nhƣ các "ngôi sao nhạc rock", rƣợu chè bê bét. Ông nói mặc dù
ông tin Chúa Kitô, nhƣng ý chí của ông không bao giờ đủ mạnh để phá vỡ thói hƣ tật xấu tội lỗi
của ông. Sau đó khoảng một năm trƣớc, Randy đã tái khám phá tràng chuổi Mân Côi.
"Nhờ ơn thánh Chúa, tôi đã cảm nghiệm đƣợc rằng Kinh Mân Côi không phải là bao nhiêu kinh
bạn đã dọc – đó là một cơ hội để dành thời gian với Chúa và ở trong sự hiện diện vinh quang của
Chúa!" Bƣớc đột phá của Randy bắt đầu khi ông khởi sự cầu nguyện bằng Chuổi Mân Côi với
Thánh Kinh - suy niệm trên mỗi hạt các sự kiện và những đoạn Thánh Kinh liên quan đến mỗi
mầu nhiệm. "Chẳng bao lâu tôi cảm thấy gần gũi với Chúa Giêsu đến độ tôi càng muốn gần
Chúa nhiều hơn. Tôi bắt đầu tham dự Thánh Lễ hàng ngày và viếng Thánh Thể trong nhà
nguyện.”
Hôm nay, Randy cảm thấy giống nhƣ một ngƣời mới. "Tôi không còn nô lệ tội lỗi nữa và có thể
nói rằng tôi không muốn những gì có thể tách rời tôi xa lìa sự hiện diện của Chúa. Tôi bây giờ
có một mối quan hệ với Chúa Giêsu đƣợc bắt rễ sâu trong đức tin, niềm hy vọng, và một tình yêu
mới phát hiện. Cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ giống nhƣ xƣa nữa."
Trung Sĩ John Garcia đã chia sẻ rằng ông cũng đã phát hiện ra những lợi ích của việc đọc kinh
Mân Côi sử dụng Thánh Kinh. Ông và vợ ông tìm kiếm một thói quen tâm linh có thể giúp họ
đƣợc kết hiệp trong thời gian ông đƣợc điều động ra trận chiến. Trong khi ông còn ở nhà, hai vợ
chồng ông đã bắt đầu cầu nguyện kinh Mân Côi với Thánh Kinh cùng con cái, tuổi từ 3 đến 12.
Trƣớc sự bất ngờ thích thú của hai vợ chồng, con cái của họ bắt đầu chia sẻ những hiểu biết và
kinh nghiệm của chúng khi chúng cầu nguyện chung với nhau.
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Thông thƣờng, ông John nói, "trẻ con không đƣợc khen thƣởng xứng đáng về sự hiểu biết và mối
quan tâm của chúng." Nhƣng những suy nghĩ và cảm xúc của chúng thật sâu sắc, và chúng có thể
đáp ứng với các sự thật tâm linh một cách mới lạ. "Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì bạn có thể học
hỏi từ trẻ con!"
Người Chiến Binh Cầu Nguyện
Trung Sỹ Pháo Binh Thủy Quân Lục Chiến Craig Finger là một ngƣời lính ăn nói nhỏ nhẹ, đã có
bảy lần ra trận trong khoảng nhiều năm. Những ngƣời lính Thủy Quân Lục Chiến có sáu tháng ra
trận, và sáu tháng ở trại, và cuộc hành trình gian khổ này đã thử thách đức tin của anh Craig.
May mắn thay, đức tin ấy đã đƣợc hình thành trong những năm anh lớn lên ở xứ Colombia, nơi
mà cha anh là mẫu mực gây cảm hứng cho anh. Craig nói: "Cha tôi không bao giờ xấu hổ khi
cầu nguyện. Tâm hồn của Cha tôi luôn kết hiệp với Thiên Chúa." Craig đã trải qua rất nhiều kinh
nghiệm chiến trƣờng và đã nhiều lần mặt đối mặt với kẻ thù Taliban. Tuy nhiên, anh cho rằng
các trận chiến khác khó khăn hơn nhiều: "Trận chiến tâm linh khó khăn hơn nhiều so với chiến
trận thật, và tinh vi hơn. Ma quỉ rất ranh mảnh. Chúng tấn công những tƣ tƣởng và cảm xúc của
bạn để tạo ra sự lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi, và dao động. Chúng ta cần vũ khí thiêng liêng, đó là
đức tin, cầu nguyện, niềm xác tín và sự khiêm nhƣờng ."
Craig đã công nhận rằng anh dần dần xa lìa Thiên Chúa mỗi khi anh bỏ cầu nguyện. Đối với anh,
cầu nguyện với Thánh Kinh là bí quyết, là điều then chốt. "Khi tôi đọc Thánh Kinh, cầu nguyện
từ trái tim, tôi nghĩ về Thiên Chúa và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời tôi, - Chúa muốn tôi
nhƣ thế nào và bằng cách nào lòng thƣơng xót Chúa luôn ở đó cho tôi, thậm chí cho dù đức tin
của tôi không đƣợc hoàn hảo.”
Trong nhiều cách, Thiên Chúa không ngừng mời gọi tất cả chúng ta trở lại với Chúa với tất cả
tâm hồn chúng ta. Lời cầu nguyện của tôi cho binh lính của chúng ta là khi họ rời khỏi sức nóng
của trận chiến, tại đây rất nhiều ngƣời đã gặp Chúa một cách thâm sâu hơn, thì họ sẽ tiếp tục tìm
đƣợc sự tƣơi mát trong đức tin Công Giáo mới đƣợc canh tân của họ.
Trong Tạp Chí “Lời Chúa Giữa Chúng Ta” (The Word Among Us) phát hành vào Mùa Vọng
2010, bà Emily Nelson, sinh sống ở Frederick, Maryland, chia sẻ những mẫu chuyện sau đây:
Lựa Chọn Sự Sống
Tất cả chúng tôi là nhân viên tại những trung tâm và y viện này – với tƣ cách nhƣ chuyên viên
chăm lo sức khỏe, tƣ vấn bạn bè, và tình nguyện viên – thƣờng cầu nguyện và làm việc để cứu
ngƣời. Và nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng tôi có nhiều câu chuyện thành công. Một phụ nữ
trẻ đến với chúng tôi suýt phải bị phá thai (ngày giờ hẹn của cô bị xáo trộn nên bất thành), nhƣng
đã sắp xếp để lấy một cái hẹn khác. Thay vào đó, cô đã nói chuyện với một trong những nhân
viên tƣ vấn của chúng tôi, đã thử nghiệm máy siêu âm, và quyết định mang thai con của cô cho
đến ngày sinh nở.
Máy siêu âm, luôn luôn đƣợc sử dụng bởi chuyên gia y tế đƣợc cấp giấy phép hành nghề, đã giúp
nhiều phụ nữ có đƣợc quyết định nhƣ cô gái này. Khi có thể nhìn thấy con của mình trong bụng,
nhìn thấy cả những ngón tay và ngón chân nhỏ xíu của đứa bé, cho nên không thể nào phủ nhận
đây là một con ngƣời thực sự! Sự kiện này cũng làm cho ngƣời mẹ gắn bó với đứa con chƣa sinh
của mình.
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Gặp Chúa Giêsu.
Giống nhƣ các tình nguyện viên khác tại các trung tâm và y viện này, tôi cảm thấy đƣợc đặc ân
vì Thiên Chúa đã gọi tôi, một con ngƣời bình thƣờng, để làm công việc phi thƣờng là mang Chúa
Giêsu đến với những ngƣời tuyệt vọng đang cần Chúa. Mặc dù công việc này gay go và đầy thử
thách, nhƣng không có gì sánh đƣợc niềm vui nhìn thấy nhiều cuộc đời đƣợc cải đổi.
Tôi nghĩ về một ngƣời phụ nữ đã trốn sang Mỹ sau khi bị chồng ngƣợc đãi và bị lạm dụng một
cách tàn nhẫn ở Châu Phi. Đang mang thai, không một xu dính túi, và cô đơn một mình, những
cô gái nhƣ thế, bằng cách nào đó, đã tìm đƣờng đến trung tâm này. Các tình nguyện viên đã đƣa
cô về chỗ làm của họ, quyết tâm giúp cô nhận đƣợc sự hỗ trợ cần thiết hầu có thể cho con mình
chào đời an toàn – thậm chí có một việc làm và nơi ăn chốn ở. Ngƣời phụ nữ này rất xúc động
bởi tình yêu Thiên Chúa ở nơi các tình nguyện viên này đến độ cô ta đã trở thành một Kitô hữu
nhƣ họ.
Không biết bao nhiêu lần, chúng ta thấy Thiên Chúa can thiệp để cứu con ngƣời thoát khỏi
những tình huống dƣờng nhƣ vô vọng. Và vì thế tâm hồn chúng ta thốt lên lớn tiếng: Chúa Giêsu
vẫn còn sống!
Kết Luận
Bí quyết để cho Phong Trào Cursillo có hiệu quả chắc chắn là: Phong Trào đề xƣớng một
phƣơng cách luôn luôn canh tân để hoán cải những Kitô Hữu nào có đƣợc ảnh hƣởng tự nhiên
nơi môi trƣờng của họ và kết hợp với nhau trong những cộng đồng nòng cốt, đang sống trong sự
kết hợp thân thƣơng với nhau và với Chúa Kitô. Bằng cách thức này, họ sống mầu nhiệm hiệp
thông với Thiên Chúa Cha, và đƣợc Chúa Thánh Linh hƣớng dẫn, họ xây dựng Giáo Hội và thi
hành sứ mạng phục vụ trần thế của Chúa Kitô, môt sứ mạng hoàn toàn cống hiến cho công cuộc
giải phóng” (TTNT #690).
ĐẠI HỘI CURSILLO® TOÀN QUỐC
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 21 tại Đại Học St. Mary’s University ở San Antonio, TX đã
khai mạc chiều thứ Năm, ngày 28 tháng 7 với trên 500 Cursillistas đến từ nhiều giáo phận khác
nhau thuộc PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ. Cũng nhƣ mọi năm, các Cursillistas hớn hở tay bắt
mặt mừng chào đón các bạn hữu từ nhiều tiểu bang khác nhau, và những ngƣời tham dự lần đầu
tiên cũng cảm thấy hân hoan, vui vẻ đƣợc giới thiệu với những ngƣời cũ và mới nhƣ họ, rồi tất cả
mọi ngƣời nhập cuộc thoải mái.
Các bài chia sẻ trong Đại Hội tập chú vào kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc về Đặc Sủng Hình
Thành Phong Trào Cursillo. Chiều thứ Năm, Tiến Sỹ Roberto S. Goizueta, từ Đại Học Boston
College, đã khai mạc với một bài chia sẻ đặt nền móng cho chủ đề của Đại Hội, đó là “Sự Cải
Đổi”, rất cần thiết cho tiến trình hoán cải liên tục để giúp chúng ta thi hành sứ vụ truyền giáo.
Ngày thứ Sáu, GM Linh Hƣớng PT Cursillo Hoa Kỳ, Đức Cha Eusebio Elizondo, M.Sp.S, nói về
“Sự Đắn Đo Suy Xét”, đó là sự đối thoại liên tục với Thiên Chúa hầu giúp ta có khuynh hƣớng
thực thi Thánh Ý Chúa. Bài chia sẻ thứ hai trong ngày thứ Sáu, “Con Tim Không Nghĩ Yên”, do
LM Phêrô Jaramillo, S.S.A., Linh Hƣớng Toàn Quốc Hoa Kỳ, trình bày. Bài này khuyến khích
mọi ngƣời từ bỏ mình để nhận Ơn Thánh Chúa hầu đƣợc Chúa Kitô cải đổi để trở nên Tin Mừng
cho mọi ngƣời. Ngày thứ Bảy, hai bài chia sẻ “Truyền Giáo qua Hoán Cải”và “Nghiên Cứu Môi
Trƣờng” đã đƣợc thành phần Lãnh Đạo Cursillo trình bày riêng trong nhóm ngôn ngữ của mình,
nhƣ nhóm nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đại Hàn và tiếng Việt. Họ chia sẻ, thảo luận
và đúc kết về 2 đề tài ấy bằng ngôn ngữ riêng của họ.
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Với tâm tình biết ơn đối với Cha chúng ta Trên Trời, với Đấng Cứu Chuộc chúng ta là Chúa
Giêsu Kitô cùng với Chúa Thánh Thần, toàn thể Văn Phòng Điều Hành PT Cursillo Toàn Quốc,
Nhân Viên Trung Tâm Cursillo Trung Ƣơng, và các anh chị thiện nguyện viên thuộc TGP San
Antonio, TX, hân hoan vui mừng về sự thành công của Đại Hội Cursillo Thƣờng Niên Toàn
Quốc kỳ thứ 21. Chúng ta mong chờ có thêm nhiều cuộc hội ngộ với chính mình, với Chúa Kitô,
và với anh chị em mình trong Chúa Kitô với mục tiêu tối hậu là phục vụ Vƣơng Quốc của Thiên
Chúa. Xin cho Thánh Ý Chúa đƣợc thể hiện!
THĂNG TIẾN ĐỨC TIN CÔNG GIÁO
Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc tiếp tục cộng tác với Lighthouse Catholic Media, một chi
nhánh của Saint Joseph Communications (Cơ Sở Truyền Thông Thánh Giuse). Chi tiết đƣợc
phổ biến trên Trang Nhà của PT chúng ta: www.cursillovietinusa.com hay www.natlcursillo.org.
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 đƣợc trừ
thuế lợi tức, theo quy định 501 (c) 3.
TRUNG TÂM CURSILLO TOÀN QUỐC
Trung Tâm sẽ đóng cửa thứ Hai, ngày 5 tháng 9 năm 2011, nghĩ Lễ Lao Động. Sẽ mở cửa trở lại
thứ Ba, ngày 6 – 9 – 2011, lúc 9 giờ sáng (giờ Texas). Xin vui lòng lƣu ý ngày giờ thay đổi nhƣ
trên khi liên lạc.
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN & HY SINH HẢM MÌNH (PALANCAS)
Thứ Hai
- Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận
Thứ Ba
- Cầu cho các Trƣờng Lãnh Đạo
Thứ Tƣ
- 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 (Cơ Quan Hoàn Vũ) và NACG (Nhóm Bắc Mỹ)
Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho nhau, cho PT Cursillo® Toàn Quốc
Hoa Kỳ.
Phục vụ các Bạn 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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