National Cursillo Center  P.O. Box 799  Jarrell, TX 76537  512-746-2020  www.natl-cursillo.org

PHONG TRÀO CURSILLO, MỘT CUỘC GẶP GỠ CHÍNH MÌNH
Bài này do Ông Eduardo Bonnín trình bày trong Cuộc Mạn Đàm II tại Cala Figuera, Đảo Mallorca,
Tây Ban Nha, Tháng Tư 2002.
Trước khi khởi sự, điều cần thiết là phải làm rõ nghĩa điều tôi muốn nói. Trong suốt bài chia sẻ này,
từ ngữ "con người" được dùng trong ý nghĩa chung chung, luôn luôn ám chỉ cả nam lẫn nữ.

Quan Điểm Hợp Lý
Bất kỳ Khóa Cursillo nào cũng phải bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ với chính mình.
Từ một quan điểm hợp lý thì cuộc gặp gỡ với chính mình là điều cần thiết. Một con người là
người nam hay nữ khi họ nhận thức được rằng họ là một con người. Để trở thành một con người
toàn diện, hoàn toàn phàm trần, người ấy cần phải tiếp tục khám phá chính mình là một con
người, mà chủ yếu là nhắm vào tiềm năng của mình để xác tín, quyết định và kiên trì.
Con người là trung tâm điểm của tạo vật và lịch sử. Mỗi người, chỉ vì là đàn ông hay phụ nữ đều
là một con người. Điều thường xảy ra là người đó không hành xử như thể họ là một con người
bởi vì họ không biết chính mình là con người.
Trong quá khứ, chủ yếu là ở các làng nhỏ, chỉ có giáo chức, dược sĩ, linh mục, bác sĩ và người
chủ đất quan trọng nhất trong thị trấn mới được coi là những con người có giá trị. Tuy nhiên, một
người nam hay nữ , mặc dù họ đôi khi có thể không nhận ra điều đó, là một người có vai vế, một
cá nhân và một nguồn cố định của các giá trị sống động, một kẻ khác thường, độc đáo, không thể
thay thế, không dễ bị ảnh hưởng, sống động, có ý thức, năng động, cụ thể, đặc trưng, nhận thức
được giá trị của chính mình và giá trị của người khác, với khả năng nhận thức và phê phán tạo
điều kiện cho họ nhận ra những thành công, những thất bại của chính mình và giá trị của những
gì họ quý trọng.
Một người nào đó duy nhất có nhiều khả năng độc đáo, với một cấu trúc và một viễn ảnh, có chủ
tâm, một quan điểm và những khả năng cụ thể mà chỉ có mình họ có thể thực hiện đầy đủ và có ý
nghĩa, như một người có ý thức, họ tiếp tục sống cuộc sống của mình một cách tự do, nhưng có
tinh thần trách nhiệm, bởi vì họ nhận biết chính mình, cuộc đời mình, trách nhiệm, sứ mệnh và
sự cao siêu của mình.
Khi họ làm quen với những thực tế này và suy gẫm về chúng một cách riêng tư và có suy nghĩ,
và đặt những thực tế đó trước mặt trong khi cầu nguyện, và quan trọng hơn hết, khi họ cố gắng
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sống những thực tại ấy cho phù hợp, họ sẽ tạo được một lòng tự trọng lành mạnh giúp họ có thể
quý trọng bản thân mình mà không tự mãn và thông cảm những người khác.
Chúng ta phải tôn trọng, xem xét và trân quý con người hơn bất cứ điều gì khác. Người ta không
bao giờ có thể xét đoán bất cứ ai trên hình dáng bề ngoài, bởi vì một con người là chính những gì
trong ý định của họ và chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được ý định của họ, trừ khi con
người ấy là kẻ hiện thân và duy trì ý định của họ mà sẵn sàng mở tâm trí của họ cho chúng ta
xem, và biện minh cùng bày tỏ ý định này cho chúng ta, nhờ họ hớn hở mở lối qua thái độ nhiệt
thành và chu đáo của họ.
Ta đã có thể nói mội cách chính xác rằng con người là một tạo vật sở hữu chính mình, trong sự
nhận thức của chính mình và hoàn toàn tự do. Tôi dám nói rằng con người ấy có thể, nhờ những
nỗ lực của chính mình và với sự trợ giúp của Thiên Chúa – là Đấng luôn luôn giúp những ai tự
giúp mình – có thể trở thành con người trong sự nhận thức của chính mình và hoàn toàn tự do;
tắt một lời, người ấy có thể sử dụng tự do một cách có ý thức để trở thành "thuyền trưởng của
con tàu của chính mình”.
Sau đó, người ấy sẽ cần phải biết đi hướng nào, đảm bảo Chân Lý ở đâu, hầu có thể tiếp tục được
tự do, bởi vì một trong những điều đau đớn và bi thảm nhất trong thế giới chúng ta ngày nay, là
một con người cảm thấy hạnh phúc chỉ khi nào người ấy không suy nghĩ, mà họ quên rằng món
quà lớn nhất mà Chúa đã ban cho họ, đó là khả năng suy nghĩ.
Để đạt được điều này, con người ta cần phải thấu đạt thâm sâu trong chính con người mình, cần
phải nhận ra phép lạ của sự hiện hữu của mình và điều đó - tôi đang nói chuyện với một số Kitô
hữu – người ấy đã được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc như Chúa nói với chúng ta trong Tin Mừng,
rằng Vương Quốc Thiên Chúa ở trong chúng ta. Vì vậy, trong khi tìm kiếm Vương Quốc này
trong chính con người mình, họ sẽ tìm ra Chân Lý, mà khi giải thoát họ Chân Lý sẽ cho họ triển
vọng chính xác để hiểu biết nhiều thứ.
Sau đó, việc suy nghĩ sẽ không còn là cái gì làm buồn lòng con người, nhưng là một lý do để
được hạnh phúc, bởi vì việc con người ý thức mình đang sống "Trong Ơn Sủng" sẽ mang đến
cho cuộc sống ngày nay của mình, một tâm trạng chân thực của Kitô hữu đích thực, một tâm
trạng sẽ chỉ cho họ đi đâu và với ai. Nếu không họ sẽ bị lạc trong mê hồn trận của suy tư. "Tôi là
ai? Tôi nghĩ tôi là ai? Người khác nghĩ tôi là ai? Tôi giả vờ là ai? " Quên rằng mỗi người là gì
trong con mắt của Thiên Chúa.
Một Kitô hữu là kẻ biết mình là một con người. Họ hoạt động trong bầu khí đức tin và để cho
cuộc sống của mình được chiếu soi bởi ánh sáng mà Tin Mừng tỏa ra trên con người, các biến cố
và các sự vật.
Điều cần thiết là phải cố gắng nhìn thế giới bằng con mắt đức tin, chúng ta phải tin mới có thể
nhìn thấy, không nên chờ cho thấy mới tin. Mặc dù đức tin luôn luôn được thúc đẩy bởi Thiên
Chúa, nhưng chúng ta hầu như luôn luôn được báo hiệu một cách tinh tế, để không xâm phạm tự
do của chúng ta. Đôi khi chúng ta cảm thấy khó hiểu sự ưu đãi của Thiên Chúa, chúng ta không
xem xét sự kiện này là nếu chính Chúa hiện diện, thì tự do của chúng ta sẽ sụp đổ.
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Quan Điểm Tâm Lý
Việc phát hiện mình là một con người dẫn đến sự tự tìm hiểu mình được ưu đãi với những đặc
tính nào đó, cùng với sự thích thú và nỗ lực, chúng có thể trở thành những tiềm năng có thể trở
thành hiện thực.
Một con người sở hữu một số khả năng nào đó, do sự kiện người này vẫn còn sống, và sống trọn
vẹn thân phận phàm trần của mình, thì những khả năng này là một lời mời gọi liên tục để thể
hiện chúng: đó là trí tuệ, sự tự do, và ý chí của mình.
Trí tuệ là để suy nghĩ, phản ánh, lý luận, và để có thể tuân thủ những nguyên lý đáng trân trọng
đó và chúng cung cấp giá trị cho tất cả các nguyên lý khác.
Tự do là một từ ngữ rất thời trang ngày nay; ai đó đã nói rằng tự do là một từ ngữ có bùa phép.
Trong mỗi thời kỳ mà các từ ngữ tồn tại, vì những lý do văn hóa xã hội đa dạng, được gán cho
uy thế cao trọng đến độ chúng thoát khỏi tất cả mọi lượng giá khắc khe và những từ ngữ này
được coi là diễn đàn trí tuệ mà con người cả tin và các nhóm xã hội sinh hoạt một cách tự tin.
Ngày nay cũng có những từ ngữ khác có bùa hộ mệnh: như thay đổi, tiến bộ, vv
Nhưng, xin trở lại đích điểm của chúng ta. Tự do được sử dụng đúng cách khi nó dẫn đến những
chân trời rộng lớn hơn của tự do, nhờ đó, ta được phép tiếp tục hưởng tự do. Một người tự do lựa
chọn trong vô số những gì được chọn, một trong số đó là họ có thể chọn nhảy ra ngoài cửa sổ,
nhưng nếu họ làm như thế, thì họ sẽ không có nhiều lựa chọn ngoại trừ hai cái này: nghĩa trang
hoặc bệnh viện.
Một con người phải hành xử quyền hạn của mình để được tự do và không bị lệ thuộc vào những
gì tạo ra nghiện ngập. Điều này cũng có thể đôi khi sai, đó là cảm thấy tự lập. Treo cờ của nhóm
cướp biển và sống theo ý mình thích. Thực hiện chỉ những gì ta cảm thấy muốn làm, mà nếu
được thực hiện chỉ để mâu thuẫn hay phản đối một người hoặc một tập quán nào đó, thì thường
thường không phải là những gì họ thực sự muốn làm, mà từ lúc đầu đó là thái độ muốn lập dị mà
thôi.
Điều tốt nhất là không phải lệ thuộc hay tự lập, nhưng để phát huy bản thân và chú ý đến những
gì ta tin tưởng, trân quý, và yêu mến.

Quan Điểm Tình Cảm
Nếu ta không yêu chính mình, thì không thể nào yêu bất cứ ai được. Nếu chúng ta không trung
thành với chính mình với lòng trung thực nghiêm ngặt và rõ ràng, chúng ta sẽ không thể trung
thành với những gì chúng ta làm, cũng không với những người chúng ta yêu thương. Ai không
hiểu biết chính mình thì không thể làm bạn với bất cứ ai, ai không muốn nhận biết mình thì
không xứng đáng có bạn bè, ai lừa dối mình sẽ đánh lừa người khác, ai che giấu hoặc giả mạo
nhân cách của mình sẽ sớm hay muộn làm thất vọng bất cứ ai thân thiết với kẻ ấy.
Trong tình bạn, điều cần thiết là sống chung với nhau một cách thoải mái, bạn bè phải đảm bảo
sự thoải mái đó. Thật cần thiết phải trút bỏ mọi lo lắng, nghi ngờ, và phải đoan chắc rằng không
có điều gì đã hoặc sẽ được nói ra lại bị sử dụng chống lại chúng ta, phải cố tránh xa các hoạt
động ngoài kia, tránh ngồi lê đôi mách, tránh nhìn tò mò vào những nơi không nên. Trước mặt
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người bạn của tôi, tôi không muốn được nổi bật, tôi muốn là con người thật của tôi, không cần
phải đóng vai trò trao cho tôi; tôi muốn là người bạn chỉ yêu cầu được đáp lại tương tự như thế
thôi. Những gì được xây dựng trên tình bạn chân thật thường tồn tại lâu bền. Bạn bè có chung
một cội nguồn, cũng như các nhánh cây. Cuối cùng, cây này sẽ sản sinh lá và trái cây giống
nhau. Tất nhiên những khác biệt có thể có, khác biệt trong quan điểm, trong lai lịch, trong thái
độ, trong những khát vọng, nhưng tình bạn chân thật cuối cùng sẽ hiệp nhất tất cả mọi thứ, sẽ
hiểu tất cả mọi sự. Cho đến khi chúng ta đạt đến điểm này, thì tình bạn là một mục tiêu, chứ
không phải là một thực tế.
Việc chúng ta liên lạc với những người khác là những gì xác định sơ lược nhân cách của chúng
ta. Một con người luôn luôn bị xao động bởi những hoàn cảnh xung quanh bên ngoài và bởi
những khó khăn săn lùng họ từ bên trong, nhưng ở giữa các khó khăn nội tại cũng như ngoại tại
người đó phải cố gắng là chính mình, là con người thật của mình. Con người là một sự cân bằng,
luôn luôn trong quá trình duy trì trạng thái cân bằng của mình, và do đó, họ cũng phải được cân
bằng, không phải sự cân bằng của một lực sỹ đi trên dây, nhưng với sự cân bằng mà Ánh Sáng
của Tin Mừng Chúa Kitô chiếu dọi trên từng trường hợp và trong mỗi hoàn cảnh.
Điều này đảm bảo ta có một mối quan hệ tốt với những người khác và tạo điều kiện cho họ bày
tỏ và liên lạc, đây là những phương tiện mà con người được nối kết và tạo đỉều kiện cho họ cảm
nghiệm được niềm vui chia sẻ với người khác cuộc sống phiêu lưu như thế nào.
Kẻ nào biết làm sao để giữ cho khuynh hướng của mình bất động và biết cách sử dụng niềm tự
hào, sự ích kỷ và tham vọng của mình một cách thích đáng, trong khi cố gắng hết sức để chuyển
đổi những khuynh hướng ấy cho đến khi kẻ ấy có thể thêm một bổ túc từ có ý nghĩa thiêng liêng,
như niềm tự hào thánh thiện và sự ích kỷ và tham vọng đạo đức, sẽ phơi bày chính mình và tạo
cho mọi người khác có thể xem những gì Chúa Kitô đã biến đổi người ấy thành con người mới
có thể hoạt động như men, để trở thành men, cho đến khi mọi thứ trở nên như Chúa Kitô.

Quan Điểm Tâm Linh
Chúng ta là Kitô hữu, chúng ta không thể quên bản sắc của chúng ta. Công Đồng Vaticanô II đã
làm thật sáng tõ điều này là mọi Kitô hữu được kêu gọi nên thánh.
Do sự bắt buộc của thói quen và lề thói, chứ không hề đổ lỗi cho bất cứ ai, người ta rốt cuộc tin
rằng Giáo Hội được tạo thành từ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ mà thôi. Lời kêu gọi nên
thánh đã chỉ được dành riêng cho một giai cấp Kitô hữu nào đó; khi được ghi danh vào một hiệp
hội hoặc phong trào nào đó thì được coi trọng hơn là chỉ có được rửa tội mà thôi; cuộc hoán cải
đó có nghĩa là một bước nhảy đột ngột từ bỏ tội lỗi trở về với ân sủng, mà quên rằng hơn bất cứ
điều gì khác, cuộc hoán cải luôn luôn là một thái độ thường trực, thận trọng, năng động và liên
tục trong đời sống của một Kitô hữu có ý thức.
Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta muốn là các Kitô hữu và cảm thấy như họ. Chúng ta
muốn là và cảm thấy như các thành viên của Giáo Hội, không phải để kiểm soát Giáo Hội, nhưng
bởi vì chỉ nhờ Giáo Hội chúng ta mới có phươngtiện tiếp nhận sinh lực thiêng liêng của các phép
bí tích.
Chúng ta biết rằng các từ ngữ "được hoàn hảo như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn hảo",
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phải có nghĩa là dành cho tất cả mọi người.
Đó là danh hiệu cao cả nhất mà chúng ta có thể ước mong khi đã được rửa tội.
Rằng nếu chúng ta sống trong ân sủng có ý thức thì chúng ta sẽ được hoán cải mỗi ngày và trong
mỗi thời điểm.
Điều Cursillo tìm kiếm là: các Kitô hữu học hỏi cách sống những chân lý này, khiến họ hiển
nhiên thể hiện những chân lý ấy trong cuộc sống của mình ngày này qua ngày khác, với đức tin
sống động và trạng thái tự nhiên của con người phàm, hầu họ có thể làm cho cuộc sống mình
được hứng khởi và cho ta khả năng lan tỏa hạnh phúc, hầu kẻ nào đã được rửa tội có thể tìm
thấy, không chỉ chức năng của mình, nhưng cũng tìm thấy sứ mệnh của mình mà nhờ thực thi và
truyền đạt hạnh phúc đó trong cuộc sống bình thường hằng ngày của mình, kẻ ấy dần dần phát
hiện ra ý nghĩa của cuộc đời mình và niềm vui của cuộc sống dưới ánh sáng của Thiên Chúa,
cùng với anh chị em mình.
Với đức tin của chúng ta, chúng ta phải dọn đường cho phép lạ xảy ra, trong khi cùng một lúc
chúng ta phải cố gắng và nhận ra rằng, nếu chúng ta thực sự suy nghĩ một cách chân thật và sâu
sắc, thì tất cả mọi thứ đều là phép lạ. Thực tế cho thấy mặt trời mọc mỗi ngày, chúng ta có thể
sống sót mỗi ngày mặc dù rất nhiều hiểm nguy đeo đuổi chúng ta. Thật tuyệt vời khi ta có thể
cảm nhận tất cả điều này, có thể thưởng thức trọn vẹn, và chủ yếu là, để có thể tạ ơn Chúa về
điều đó.
Mặc dù Đức Kitô nói rằng, "hãy xin thì sẽ được", nhưng các Kitô hữu chúng ta, đúng hơn là
không xin, mà nên học cho biết cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những gì chúng ta đã lãnh nhận. Tri
ân, một thái độ biết ơn, là một đức tính phù hợp nhứt đối với Kitô hữu có ý thức, là kẻ nhận thức
được điều này là bởi vì Chúa Kitô đã phục sinh, người đó đã được cứu chuộc. Do đó, nếu chúng
ta thực sự tin, bóng đen mà tội ấy chiếu giãi trên quá khứ chúng ta bị xua tan, ngay cả những
đám mây của nhiều khó khăn hiện tại của chúng ta, và trên hết, cả những phiêu lưu và các bóng
ma lơ lửng trên đường chân trời của tương lai chúng ta. Nếu mỗi người chịu khó khám phá ra
những gì tiềm ẩn bên trong họ, và các tiềm năng có điều kiện phát triển, thì người đó không thể
nào hạnh phúc ít hơn được.
Hơn bất cứ điều gì khác, lý do tại sao thế giới ngày nay bị mất phương hướng, đó là vì con người
sống thường xuyên hướng ngoại, không nhận ra hoặc không khai thác kho báu mà con người có
trong nội tâm. Tuy nhiên, trước khi người ta có đức tin, con người không thể không bị thu hút.
Thật vậy, có đức tin không phải là tôi tin do bởi …, nhưng có nghĩa là tôi tin cho dù. Nếu chúng
ta đơn giản hơn, chúng ta có thể nói với Thánh Têrêsa, "Tôi càng thấy ít, tôi càng tin hơn".
Sự chân thành của những người bị thuyết phục và phát biểu từ đáy lòng của đức tin họ, không
thể không thu hút sự chú ý của những người khác, và thậm chí còn gia tăng tính ghen tị của họ
nữa, bởi vì họ không để ý đến “điều này nằm trong tầm tay của tất cả mọi người để cho đi tất cả,
một trăm phần trăm, và không chỉ nửa vời, sau đó phần còn lại dành cho Chúa.
Cái hay hoặc cái tốt nhất về điểm này là, với đức tin, tất cả mọi sự đều có ý nghĩa, trong khi cùng
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một lúc thay đổi giác quan, chủ đích và phương pháp, tầm nhìn và quan điểm và viễn ảnh. Một
tầm nhìn chỉ đơn thuần có tính cách phàm tục thì không phải là điều tương tự như tầm nhìn
giống Chúa Kitô.
• Tin rằng chúng ta biết, tức là biết phải tin như thế nào.
• “Là” thì quan trọng hơn "Làm".
• Biết lý do tại sao làm điều gì thì quan trọng hơn biết cách làm.
• Giới răn “tôi phải yêu mến Thiên Chúa” trở thành “Tin Mừng Thiên Chúa yêu thương tôi”.
• Lời diễn tả "Thiên Chúa đang theo dõi bạn" "nghe giống như cảnh sát" trở thành một nguồn an
ủi là Thiên Chúa đang trông nom tôi.
• Điều làm cho lòng mộ đạo đáng đươc kính trọng chính là đức tin; nhờ đức tin mà chúng ta thực
hành lòng mộ đạo.
• Tất cả những gì xuất phát từ ma quỷ là trừu tượng; tất cả đến từ Thiên Chúa là cụ thể.
• Niềm xác tín thúc đẩy con người, chứ không phải lệnh truyền.
• Phản ứng trở nên riêng tư nhứt, hơn cả hành động.
• Điều trước mắt không làm lu mờ điều có thật.
• Tha thứ cho kẻ khác đã khó, tha thứ cho mình càng khó hơn.
• Con người luôn luôn quan trọng hơn vai trò họ nắm giữ.
• Sáng tạo thì hay hơn bắt chước.
• Sự kính mến / cảm kích quý hơn giá cả.
• Tin cậy khá hơn sợ hãi.
• Nhiệt tình chiếm chỗ nhàm chán.
• Nhìn thấy cũng những điều cũ xưa, hoặc những thứ xảy ra hàng ngày dưới một ánh sáng mới.
• Sự mệt mỏi khi nhìn thấy những gì xảy ra liên tục hoặc sự quyến rũ của những thứ xảy ra hàng
ngày. Khoái lạc luôn luôn có khởi đầu và có kết thúc, còn niềm vui kéo dài mãi mãi.
Cảm thấy vui vẻ phải là cảm giác của một Kitô hữu, chứ không phải cảm thấy hài lòng.
Linh Đạo của chúng ta không phải là một thứ linh đạo đóng kín, mà đúng ra khi trở thành Kitô
hữu và nhà truyền giáo, linh đạo ấy phải phù hợp với cả hai vai trò và do đó đáp ứng được các
nhu cầu của những thân hữu của chúng ta, cả nam lẫn nữ. Kế hoạch của Chúa Giêsu bao gồm
chủ yếu trong công cuộc đấu tranh của chúng ta nhằm bảo vệ sự sống, nhân phẩm và quyền lợi
của con người, bởi vì nếu không có sự quan tâm và hăng say trong việc tích cực phục vụ tha
nhàn thì linh đạo của chúng ta chắc không được xác thực. Bởi vì nhân đức chân thực bao gồm
một cái gì đó khác hơn là chỉ đơn thuần một cuộc đấu tranh của một cá nhân để đạt được sự hoàn
hảo cho riêng mình.
Khi chúng ta là Kitô hữu mà không đạt được đến nơi đến chốn như dự tính, thì chúng ta xin lỗi
mà nói rằng chúng ta có liên hệ rất tốt đẹp với Thiên Chúa, ngay cả khi chúng ta không thể có
liên hệ tốt với những người khác. Điều này, ngoại trừ một giải pháp dễ dàng và theo kiểu của
người Biệt Phái, làm suy yếu cốt lõi và bản chất của giới răn mới của Chúa Kitô.
Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa chỉ có thể được xác thực qua
những thân hữu của chúng ta, trong cả hai chiều. Đây là con đường chân thực để đạt được sở
thích hầu dần dần thưởng thức cuộc sống và yêu đời.
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Nếu chúng ta biết và tin rằng Chúa Kitô là giải pháp, thì lý do tại sao, thay vì nghiên cứu, làm
sâu sắc, làm bén nhạy và điều chỉnh cách ứng dụng sứ điệp của Chúa vào thực tại của thế giới,
thì chúng ta lại hiến thân mình than vãn những hậu quả đau đớn xảy ra trên thế giới, chính yếu là
vì chúng ta không áp dụng đúng?
Mỗi ngày khi xem TV, nghe đài hay đọc báo và tìm hiểu những gì đang xảy ra trên thế giới:
chiến tranh, cướp bóc, hành hung, bắt cóc, v.v… thì chúng ta có thể lặp lại như một bình luận về
mỗi bản tin đau buồn đó, những lời nói mà hai người chị của La-za-rô đã thưa với Chúa khi
Người đến Bê-tha-nia, sau cái chết của em trai mình: “Nếu Thầy ở đây thì em chúng con đã
không chết". Thảm kịch thực sự là con người không có ý thức Thiên Chúa ở trong tâm trí của
mình, và đó là lý do tại sao những sự việc này xảy ra trên thế giới.
Kitô hữu chúng ta, thay vì than khóc buồn phiền những gì xảy ra, phải cố tìm kiếm cách nào để
thể hiện và công bố Sứ Điệp này. Khóa Cursillo (học hỏi về Kitô giáo) đi vào lãnh vực và trên
cơ sở LÀ GÌ (WHAT).
Chúng ta phải nhận thức và trân quý sự kiện này là Chúa Kitô phục sinh là một con người đang
sống, gần gũi và thân thiện với chúng ta và nhờ ý thức về đời sống trong ân sủng, chúng ta dần
dần nhận ra RẰNG
• Chúa biết chúng ta,
• Chúa tìm kiếm chúng ta,
• Chúa yêu thương chúng ta, và
• Chúa ban tặng chúng ta tình yêu và sự gần gũi của Chúa, và
• Chúa muốn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hằng ngày
• với ánh sáng của Lời Chúa và
• với sự quan hệ diệu hiền của tính nhân hậu của Chúa.
Khi chúng ta mở lòng đón nhận đức tin và chúng ta tin, và trên hết mọi sự, khi chúng ta cố gắng
sống những thực tại này, chúng ta xác minh một cách sống động và ngay lập tức, rằng bản chất
của PT Cursillo, cốt lõi quan trọng nhất và sống động của PT, không có một chiều kích có thể
nhìn thấy được trong không gian, bởi vì nó hoạt động ở mức độ thân thiết, sâu đậm, riêng tư và
trọng yếu mà cảm giác rất rõ ràng cho chính bản thân ta đến nỗi mọi suy diễn của những người
khác không bao giờ có thể bày tỏ một cách chính xác được.
Nó chỉ có thể thoáng được liếc thấy hoặc được nhìn thấy trong câu nói của Thánh Gioan Thánh
Giá, như sau:
"... Hơi thở của Thiên Chúa, khi Chúa đi qua, để lại cho chúng ta lòng khao khát vinh quang,
hoặc những gì các môn đệ đã cảm nhận, khi Chúa Kitô đồng hành với họ trên đường Emmau,
hay "... mọi giác quan bị đình chỉ". Sau đó, âm thanh của Chân Lý được nghe thấy.
Và như vậy, đứng trước cuộc đời, người ta có được sự thanh thản đến từ sự quen thuộc hay thói
quen và niềm kinh ngạc thú vị về nét đẹp mỗi buổi sáng bình minh đem lại.
De Colores! Eduardo Bonnín
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Bài Tín Lý của Cha Alex Waraksa, L.M. Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc
Biết Mình.
Chúng ta có thể suy nghĩ về cách chúng ta biết mình, những người khác có thể cho chúng ta biết
họ nhìn chúng ta cách nào và điều này báo cho ta biết chính mình và Thiên Chúa có thể tiết lộ
cho chúng ta biết Ngài nhìn chúng ta như thế nào.
Có phải chúng ta luôn luôn là kẻ xét đoán tốt nhất của chính mình không? Có lẽ là không, bởi vì
khi trầm cảm chúng ta có thể bị cám dỗ tự sát và khi phạm tội kiêu ngạo và ích kỷ thì chúng ta có
thể kết án tử hình người khác nhằm phục vụ những ham muốn riêng tư của chúng ta. Những
người khác có phải là thẩm phán tốt nhất của chúng ta không? Không nhất thiết, bởi vì nhiều
người xét đoán theo dáng dấp bề ngoài, địa vị xã hội hoặc kinh tế, hoặc theo tôn giáo hay các
tiêu chuẩn riêng của họ. Có lẽ Thiên Chúa biết rõ nhất chúng ta là ai, chúng ta được tạo dựng
theo hình ảnh và giống Đấng Tạo Hóa, và chúng ta rất quý giá đến nỗi "Thiên Chúa yêu thế gian
đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn
đời" (Gioan 3:16).
Mỗi người chúng ta là một món quà của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa yêu
thương vô hạn và liên tục. Đây là điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta biết về chính chúng ta.
Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đã được dạy để suy nghĩ về bản thân mình theo một cách
nào đó. Hy vọng nếu điều này là tích cực, chúng ta đã chấp nhận và sử dụng nó. Nếu nó tiêu cực,
hy vọng chúng ta đã từ chối, và chuyển sang cách suy nghĩ về chúng ta có căn bản Kitô Giáo
hơn. Suy nghĩ về mình được yêu thương thì cần thiết cho đời sống tâm linh và nhân bản của con
người.
Tự khám phá bản thân cũng là để biết tiềm năng, tài năng, khả năng của tôi và những hạn chế
của tôi nữa. Với ân sủng tôi giảm thiểu được những tác động của những yếu kém của tôi. Với ân
sủng, Thiên Chúa củng cố những tác dụng của những ham muốn và những nỗ lực của tôi và
mang lại thành quả cho việc thực hiện kế hoạch loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa.
Thiên Chúa nhìn thấy tiềm năng của chúng ta, cách chúng ta hoàn thành kế hoạch của Thiên
Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Sự tín thác của Thiên Chúa đối với chúng ta sẽ giúp chúng ta
tiến bộ trong sự tự tin.
Chúng ta có chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta không? Chúng ta có chấp
nhận kế hoạch của Thiên Chúa đối với chúng ta không? Lời hứa của Thiên Chúa giúp đỡ chúng
ta có mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi của chúng ta không?
Món quà ân sủng của Thiên Chúa để theo Chúa Giêsu có lớn hơn sự ước muốn của chúng ta
nhằm kiểm soát mọi sự phải xảy ra như thế nào không? Lời mời gọi tín thác của Thiên Chúa có
mạnh mẽ hơn lòng mong muốn của chúng ta để biết mọi thứ trước khi chúng ta thậm chí cố gắng
khởi sự theo Chúa chăng? Tôi có niềm tin và tin tưởng rằng Thiên Chúa đã dẫn dắt dân Chúa
trong Thánh Kinh cũng sẽ hướng dẫn tôi trong cùng một cách ngày hôm nay không?
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Chúng ta hãy kết thúc bằng cách suy niệm về hai phần của Thánh Kinh, nơi Chúa Giêsu dạy
chúng ta trân quý những người chưa trở nên quan trọng đối với người khác hay đã trở nên ít quan
trọng hơn bởi vì họ đã phạm tội và hãy nhớ rằng mỗi người trong chúng ta là con cái của Thiên
Chúa và là một tội nhân cần được tha thứ.
"Lúc ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng:" Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước
Trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo:" Thầy bảo thật anh
em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự
hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Và còn ai tiếp đón một
em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy" (Mt 18: 1-5).
"Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simon," Ông thấy người phụ nữ này chứ?
Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt
chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã
không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô-liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm
mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng
cớ là chị dã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít"(Lc 7:44-47).

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 2015
Đại Hội Cursillo TQ kỳ thứ 25 sẽ được tổ chức từ ngày 23 – 26 tháng 7, 2015 tại Đại Học Villanova
University ở Philadelphia, PA. Villanova University là một học viện cao học Công Giáo Roma do
Dòng Thánh Augustinô sáng lập năm 1842, tạo một bầu khí lý tưởng cho Đại Hội Cursillo TQ với
nhiều phòng ốc rộng rãi, khang trang và nhiều dịch vụ ưu tú. Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang
nhà sau đây của Đại Học: http://www1.villanova.edu/main/about.html
Tiến Sỹ Ralph Martin, một diễn giả nổi tiếng và là một Cursillista, sẽ là vị thuyết trình chính tại
Đại Hội kỳ thứ 25 này. Phiếu ghi tên tham dự Đại Hội sẽ được phổ biến vào ngày 15 - 1 - 2015.
Chỉ có 750 chỗ mà thôi cho nên cần phải ghi tên sớm để giữ chỗ. Chắc chắn Đại Hội Curillo 2015
sẽ đông đảo nhộn nhịp. Hẹn gặp lại các bạn tại Villanova University!

Cập Nhật Chiến Dịch Hỗ Trợ $3 mk/1 năm
Cho đến ngày 30 tháng 9, 2014, Trung Tâm Cursillo TQ đã nhận được số tiền đóng góp tổng cộng
là $43,540. Con số này tăng độ 7% từ tháng Bảy, 2014. Chúng ta đã đạt được 14.5% của mục tiêu
chúng ta đã đề ra là $300,000 mk cho tài khóa này. Trung Tâm Cursillo TQ đã cấp phát 58 ngân
phiếu trị giá $6,800 mk cho một số PT/GP đã trao tặng cho PT/TQ $200 hay nhiều hơn. Chính nhờ
sự rộng lượng của các bạn mà chúng ta có thể tặng 2 phiếu tham dự Đại Hội miễn phí cho hai Chủ
Tịch VPĐH/GP đang nỗ lực làm sống lại hay mới thiết lập PT Cursillo trong khu vực của mình.
Chúng ta cũng tặng 3 ngân phiếu trị giá $200 mỗi phiếu cho 3 PT tại các giáo phận khác để mua
tài liệu vì họ đang trong tiến trình hình thành PT Cursillo tại địa phương mình. Xin vui lòng tiếp
tục quảng bá Chiến Dịch này bằng mọi phương tiện liên lạc như Hội Nhóm Thân Hữu, Ultreya,
Trường Lãnh Đạo, các buối Hội Ngộ Miền, các buổi Hội Thảo, tiếp xúc cá nhân, nhóm e-mail,
v.v. Cần biết thêm chi tiết về Chiến Dịch này xin vui lòng vào thăm Trang Nhà TQ
https://www.natl-cursillo.org/donate/. Chân thành cám ơn các Bạn với lòng rộng lượng đã hăng
hái đóng góp liên tục.
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Trung Tâm Học Liệu PT Cursillo TQ (CRC) – Có Gì Mới Lạ Không ?
Bạn có thể vào thăm Trung Tâm Học Liệu tại http://www.natl-cursillo.org/viet/resources/
để có cơ hội đọc và/hoặc in các đề tài đã được trình bày trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ
thứ 24 trong tháng Bảy vừa qua. Có rất nhiều tài liệu tại Trung Tâm Học Liệu Cursillo mà tất cả
các Cursillistas có thể truy cập dưới nhiều dạng khác nhau như: bản in, dạng âm thanh MP3, và
xem hình ảnh. Mọi sự ủng hộ nhằm tiếp tục phát triển Trung Tâm này rất được trân trọng đón
nhận. Xin gởi mọi đóng góp tài chánh tài trợ dự án này về Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc: The
National Cursillo Center, PO Box 799, Jarrell, TX 76537.
De Colores!
Giuse Trần Thái Hoàng – Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo TQ
Ceferino Aguillón, Jr. – ĐHV/TQ, Cộng Đồng nói tiếng Anh
Juan Ruiz – ĐHV/TQ, Cộng Đồng nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Lê Tinh Thông – ĐHV/TQ, Cộng Đồng nói tiếng Việt
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