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DeColores, tôi tên là Jackie DeMesme-Gray và tôi tham dự Khóa Cursillo Cuối Tuần tháng Tư
năm 1997 tại Tổng Giáo Phận Washington DC. Xin chào đón các bạn và c ng nhau ch ng ta
hành hương về Nhà Cha trên trời.
Tôi đư c ch c h c và khiêm cung đứng trước các bạn hôm nay để trình bày Rollo "Loan
ừ q T
B ".
Trong khi ch ng ta tụ họ trong di n đàn quan trọng này, tôi hy vọng các bạn c ng đều cảm
nhận đư c tình bạn với nhau, bởi vì Phong Trào Cursillo là công việc của Ch a Thánh Thần,
đư c xây dựng trên tình bạn. Là cursillistas, ngh a là nhờ có tình bạn mà ch ng ta đư c mời gọi
để rao truyền Tin Mừng - để mang tha nhân đến với Ch a Kitô.
Ông Eduardo Bonn n, trong Cuộc Mạn Đàm đầu tiên tại Cala Figuera vào năm 1994, đã gọi
Cursillo là "sự tương kính tình bạn." Trong sách "Eduardo Bonn n,
Kitô H
,"
ông đã gọi tình bạn như là hoạt động ch nh yếu mà ông yêu th ch nhất.
Xin hỏi có bao nhiêu người trong ch ng ta xem tình bạn tương tự như ông Bonn n, vị sáng lậ
Phong Trào của ch ng ta?
Cám ơn anh Miguel đã làm sáng tỏ về tầm quan trọng của "tình bạn" trong PT Cursillo, và Đức
Giám Mục Elizondo c ng nhấn mạnh về ơn gọi của ch ng ta, không hải chỉ theo Ch a Kitô mà
thôi, nhưng c ng hải mang tha nhân về với Ch a Kitô n a.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vào Ngày Giới Trẻ Thế Giới K Bốn, đã nói: "Là Kitô h u
có ngh a là nhà truyền giáo, là tông đồ. Không hải chỉ khám phá ra Chúa Kitô thì chưa đủ –bạn
hải mang Ch a đến cho tha nhân."
Vì vậy, ch ng ta tụ tậ tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc k 24 này để khám há ơn gọi tông đồ
của ch ng ta, đó là "Rao t
n in Mừng q a tình bạn" trong khi ch ng ta truy tìm để tái
khám há, chấ nhận và sống Đặc Sủng Phong Trào Cursillo ch ng ta.
Một thanh niên đến với một vị hiền triết trong thành hố để học hỏi cách tốt nhất khi kể cho
nh ng người khác về câu chuyện của Chúa Giêsu. Anh ta nói: " ô
ế
ế
ó
nói cho
ờ
ế
ú ể
ế
ú ".
Câu trả lời của vị hiền triết đã làm ngạc nhiên chàng thanh niên, " ớ
ờ vớ
ú Giêsu, v ể ể
ế
ú ,
ờ
,
v
ừ
ớ
ẻ
ừ vớ
ờ á .B
ã

ê ,
ả
?"

Copyright © 2014, National Cursillo Center. All rights reserved.

ả d

ể
ờ

"
á v

," người thanh niên bối rối đá . " ô
Chúa Giêsu."

Nhà hiền triết nói: "V
ú
ẽ ó v v

ã

ãq á

,v d
ờ á

ể

ã
ờ
c
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Vị hiền triết nói: "B
ã
ó." "Nhận biết Thiên Ch a là bước đầu tiên khi kể cho người
khác câu chuyện về Ch a Giêsu. Càng hiểu biết nhiều về Ch a, bạn càng chiếu tỏa ánh sáng của
Ch a càng nhiều - và thu h t nh ng người khác một cách tự nhiên."
Vị hiền triết nói tiế , "Bước thứ hai khi kể chuyện về Ch a Giêsu là qua việc tiế x c cá nhân –
lắng nghe nh ng câu chuyện của kẻ khác để biết và đặt người bạn của mình trong bối cảnh của
Ch a Kitô". Khi bạn đã lắng nghe kẻ khác tâm sự đầy đủ, như là một người bạn, thì họ sẽ hỏi
bạn về câu chuyện của bạn. "
Người ta không để bạn biết đư c bao nhiêu, cho đến khi họ biết bạn quan tâm bao nhiêu. Nhà
hiền triết nhắc nhở người thanh niên, "Và khi bạn dành thời giờ lắng nghe câu chuyện của họ, thì
c ng đừng quên tiế tục hản ảnh về câu chuyện Ch a Giêsu để tăng thêm tình bạn với Chúa
Kitô và trong Ch a Kitô với tha nhân."
Chàng thanh niên hỏi. "Và bước cuối c ng?"
Vị hiền triết trả lời, "L
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Tôi th ch câu chuyện này vì nó nhắc ch ng ta, trong PT Cursillo, r ng rao truyền Tin Mừng là
nói về Con Người, Ch a Kitô và Tình Bạn; câu chuyện chỉ cho ta thấy r ng chúng ta phải iết
, Đặt Để, Soi Sáng và Đồng ành với một người nào đó để làm bạn, là bạn và đưa bạn về
với Ch a Kitô.
Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo viết " á
ó H
ôGá
v
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Làm thế nào chúng ta T
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;
á

n Giáo qua Tình Bạn?

Trước tiên, hãy bắt đầu với các định ngh a.
Theo tự điển, "t
n giáo" có ngh a là "rao giảng Ph c m, cải đổi sang Kitô Giáo", và "tình
bạn" có ngh a là "mối quan hệ tình cảm hổ tương và thiện ch gi a hai hoặc nhiều người."
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Tuy nhiên, khi nói về "
" trong bối cảnh của PT Cursillo, ch ng ta không chỉ có
muốn nói "rao giảng" hay "tỏa lan" Tin Mừng, nhưng quan trọng hơn, đó là " ở Thành Tin
Mừng;" như ông Eduardo Bonn n đã thường nói, "để thành công trong việc làm cho tha nhân
'TRỞ THÀNH TIN M NG” ..., Tin Mừng ấy là Ch a Kitô đang sống trong và ở gi a dân của
Ch a ngày nay, y như Ch a đã sống 2000 năm trước đây. "
Tự bản chất, đó là vi n ảnh và sứ vụ của PT Cursillo ngay từ thuở ban đầu ... là làm cho nh ng ai
xa cách Thiên Ch a trở thành Tin Mừng.
Chúng ta hãy nhớ r ng gi tha nhân trở thành Tin Mừng hải bắt đầu từ bạn và tôi - đầu tiên,
tình bạn gi a ta và Ch a Kitô, và sau đó ta với nh ng người khác. Trước hết ch ng ta hải là
nh ng nhân chứng sống Tin Mừng cách sống động; đó là, giống như Ch a Kitô trong tư tưởng,
lời nói và việc làm của ch ng ta trong m i môi trường của ch ng ta, trong tình trạng bình thường
của cuộc sống hàng ngày của ch ng ta, nh m thu h t người khác đến với Ch a Kitô.
Thánh Phanxicô nói điều này tương tự như vậy, "ch ng ta hãy ra đi và loan báo Tin Mừng", và
"nếu cần thiết, ch ng ta sẽ nói chuyện."
Giờ đây, khi ch ng ta liên kết việc loan báo Tin Mừng và tình bạn với hương há của Đặc
Sủng Nền Tảng, và với mục đ ch của rollo này, thì ch ng ta cần hải thêm "các môi trường"
chúng ta, bởi vì ngay ch nh trong các môi trường ch ng ta trong PT Cursillo, ch ng ta đư c mời
gọi rao giảng Tin Mừng.
Như thế, giờ đây ch ng ta có thể hoàn tất cái định ngh a theo tự điển b ng cách nói ừ
ể
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Tuy nhiên, để hiểu đầy đủ mối quan hệ này, ch ng ta hải biết thế nào là "môi trường" trong
cách nói của Cursillo.
Trong PT Cursillo, "môi trường" ch ng ta có ngh a là "Không Gian Vuông Vức" bao quanh ta
"24 giờ m i ngày trong toàn bộ cuộc sống của ta." Có ngh a là ở bất cứ nơi chốn nào trong 24
giờ m i ngày ta có các mối liên hệ h tương với nh ng người khác.
Ch ng ta sống trong nhiều môi trường và h ng ngày thay đổi nơi chốn vài lần là nh ng nơi có
thể tạo đư c nh ng mối liên hệ h tương, như nhà ch ng ta, sở làm, các giáo xứ, nh ng cuộc tụ
họ xã giao và các địa điểm khác tất cả đều chiếm hết cuộc sống hàng ngày của ch ng ta.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: "Là một Giáo Hội, tất cả ch ng ta cần hiệ nhất trong Ch a Kitô
hầu chỉ có Ch a ngự trị trong tâm hồn ch ng ta .... Ngay l c này, hơn bao giờ hết, ch ng ta cần
sự hiện diện của các bạn trong nhiều môi trường khác nhau của các bạn hầu trở nên ánh sáng và
niềm vui cho nhiều anh chị em v n không nhận ra Thiên Chúa là Cha, là Đấng yêu thương họ
với sự dịu dàng tuyệt vời. "
Hơn 20 năm trước, anh tôi cải đạo sang Hồi Giáo. Điều này làm cho cả gia đình rất khó chịu,
một gia đình gồm toàn người Công Giáo đạo gốc. Kết quả là, việc cải đạo sang Hồi Giáo của anh
tôi đã trở thành một điểm tranh cãi gi a các thành viên trong gia đình với m i bên nhấn mạnh
r ng đức tin của bên mình là đ ng.
Copyright © 2014, National Cursillo Center. All rights reserved.

Tuy nhiên, sau khi bốn người trong gia đình trải qua Khóa Cursillo Cuối Tuần, và qua học đạo,
qua cách sống, qua Tâm Tưởng và Đặc Sủng Cursillo, ch ng tôi đã học đư c hương cách khác
để truyền giáo cho người anh của ch ng tôi. Ch ng tôi không còn tranh luận về sự khác biệt gi a
hai niềm tin n a, nhưng biến Chúa Kitô trở thành hiện thực trong Tin Mừng để ánh sáng của
Ch a chiếu tỏa qua ch ng tôi và một tình bạn trong Ch a Kitô có thể nẩy nở gi a ch ng tôi - như
là bạn h u làm bạn với Ch a Kitô.
Như ông Bonn n đã nói: "Khi đặt trọng tâm vào con người, thì mối liên hệ cá nhân với Ch a
Kitô và với anh chị em ch ng ta sẽ trở nên quan trọng hơn các nguyên tắc đạo đức, nghi l , hoặc
các cơ cấu. Nh ng ai tự khám há đư c điều này - ắt sẽ tìm thấy hạnh h c. "
Phong Trào Cursillo đư c hát sinh là để truyền đạt cho con người biết điều này là Thiên Chúa
yêu thương họ, đặc biệt là nh ng người đang sống xa cách Ch a.
Phong Trào đư c hình thành dựa trên cầu nguyện, không hải để rao giảng Tin Mừng cho thế
giới, nhưng cho con người, thông qua Đặc Sủng của tình bạn và qua việc tiế x c cá nhân.
Người ta có thể ngh , "Truyền giáo qua tình bạn thì d dàng hơn là vướng vào một cuộc tranh
luận!"
Đ ng vậy, nhưng hương thức này thừa nhận r ng ch ng ta:
- sẵn lòng nói về, sống và làm chứng cho niềm vui của đức tin Công Giáo đó là Thiên Ch a yêu
thương ch ng ta trong ch nh m i môi trường của ch ng ta; và,
- sẵn lòng sống trong tình bạn Kitô h u, qua việc tiế x c cá nhân, với người “xa cách”, kể cả
“họ đang ở trong và ở ngoài” truyền thống tôn giáo của ch ng ta.
Ông Eduardo Bonn n, qua tậ sách “
ôH
S ”, tiế tục nói r ng, "Ch ng ta đư c
mời gọi để thể hiện rõ rệt sự dịu dàng của Thiên Ch a."
Thưa qu anh chị, sống trong nền văn hóa bạo lực, oán hận và th địch ngày nay, ch ng ta cần
thể hiện sự dịu dàng của Thiên Ch a trong cuộc sống ch ng ta, bởi vì thế giới ch ng ta đang rên
xiết đòi canh tân về mặt tinh thần.
Một thế giới mà xã hội hiện tại định ngh a là "bạn" qua các trang mạng xã hội và nó đang lấn át
ch ng ta b ng các hình thức công nghệ cao, như điện thoại, truyền hình, trò chơi video, âm nhạc,
internet, e-mail, gởi và nhận tin nhắn.
Ch ng ta hải tiế tục cảnh giác bởi vì các thứ này có thể trở thành nh ng trở ngại cho việc tiế
x c cá nhân là yếu tố rất quan trọng trong việc hát triển tình bạn Kitô h u đ ch thực.
Vì vậy, trong thế giới ngày nay, ch ng ta hải làm cho sự dịu dàng của Thiên Ch a thể hiện rõ
ràng qua cuộc sống hàng ngày của ch ng ta trong các môi trường để đưa tha nhân, đặc biệt
nh ng người xa cách, đến với Ch a Kitô qua tình bạn.
Ai là người xa cách và làm thế nào chúng ta n i kết họ q a tình bạn?
Tôi rất vui vì bạn đặt câu hỏi đó!
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Người Xa Cách, đư c định ngh a trong tài liệu "Nghiên Cứu Đặc Sủng," là nh ng người: không
có đức tin hoặc không biết mình có đức tin hay không; không biết Thiên Ch a yêu thương họ,
bởi vì không có ai nói với họ hoặc họ không tin;
không tham gia vào các sinh hoạt giáo xứ hoặc lãnh nhận và sống các B Tích;
không đư c thông tin hoặc nhận thông tin sai lạc; và, không đư c ai tiế x c b ng thứ ngôn ng
và hong cách th ch h với họ.
M i ch ng ta đều có bạn, người quen và gia đình là nh ng người xa cách.
Chúng ta s ng bên cạnh họ, làm việc cạnh họ, và thực sự ngồi cạnh họ trong nhà thờ, ngay trong
giáo xứ của ch ng ta. Ch ng ta hải vói tay ra ngoài và trồng nh ng hạt giống của tình bạn Kitô
h u để họ có thể đơm hoa kết trái.
Trong Tin Mừng Thánh Gioan 15:16, " ô
ả
ã
,
ã
,v ắ ử
, ể
,
á ".
Ch ng ta hải yêu thương họ như Thiên Ch a yêu thương họ; như nguyên trạng họ, và chứ
không như ch ng ta muốn họ theo ch ng ta. Và khi ch ng ta trồng nh ng hạt giống tình bạn,
ch ng ta hải tưới nước thường xuyên.
Trong khi một số hạt giống sẽ khai hoa kết trái và hoa trái xum xuê, còn nh ng hạt khác thì
không. Dầu sao, ch ng ta c ng hải trồng nh ng hạt giống của tình bạn để cho ai đó đang ngồi
trong bóng mát của một cây ăn trái ngày hôm nay, bởi vì ch nh bạn đã trồng cây ấy.
Thế thì bạn lại hỏi, vậy thì làm thế nào để ch ng ta bắt đầu?

, tôi có tin vui cho bạn!

Ông Eduardo Bonn n, trong sách
Trúc á
T
, cung cấ cho ch ng ta một hệ thống
cả trồng xuống và nuôi dư ng c ng hát triển các hạt giống tình bạn, đó là:
,
v
ế vớ
ú
ô - trong một kỹ thuật đư c gọi là bốn động tác của hoạt động tông
đồ là: Biết
bạn, Đặt Để bạn, Soi Sáng bạn, và Đồng Hành với bạn ch ng ta.
Ch ng ta hải nhớ r ng ch ng ta đư c mời gọi để làm bạn, là bạn, và mang bạn đến với Ch a
Kitô, chứ không nhất thiết để đưa bạn đến Khóa Cursillo Cuối Tuần.
Có lẽ nếu tôi thay đổi ch t x u cụm từ này để nói r ng, "Hãy là bạn, ã là bạn của Chúa
iês , và Kết bạn cho Chúa Giêsu," thì tôi thấy có thể di n tả hay hơn lời mời gọi s dụng
“tình bạn” như là hương tiện truyền giáo cho chủ đ ch của rollo này.
Chúng ta hãy x t xem từng động tác của hoạt động tông đồ:
Đầu tiên là Biết

.

Làm thế nào tôi có thể gi

bạn nếu tôi không biết rõ bạn?

Rollo đầu tiên mà ông Bonn n soạn là Nghiên C
ô T ờ . Rollo này cho ch ng ta một
hương há để đưa tha nhân đến với Ch a Kitô. Bài này chỉ cho chúng ta biết r ng ta không
nên quá ch trọng việc nghiên cứu môi trường cho b ng nghiên cứu môi trường và nh ng hoàn
cảnh của con người trong môi trường.
Năm 2008, khi mẹ ch ng tôi về Nhà Cha Trên Trời, tức là bước sang Ngày Thứ Năm của bà, tôi
cảm nghiệm ch nh mình đang nghiên cứu môi trường của năm anh chị em của tôi qua việc ch ng
tôi chuẩn bị Thánh L An Táng cho mẹ. Tôi để người anh Hồi Giáo ngồi lặng lẽ lắng nghe kế
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hoạch tổ chức tang l theo nghi thức Kitô Giáo của ch ng tôi.
Tôi cảm thấy hải chạy đến người anh này, để trồng nh ng hạt giống của tình bạn Kitô h u nơi
người anh của tôi, và cầu nguyện xin Ch a dạy cho tôi biết hải nói gì.
Ngày hôm đó, tôi và anh tôi cầu nguyện chung với nhau và với tâm tình yêu thương, anh tôi đã
chia sẻ hành trình đức tin của anh ấy với tôi. Lần đầu tiên, tôi lắng nghe câu chuyện cải đạo của
anh qua niềm tin Hồi Giáo.
Thưa qu anh chị, chỉ khi nào chúng ta tìm hiểu con người nào đó thì chúng ta mới có thể giành
đư c trái tim của họ, mở tâm tr họ và thu h t ch của họ.
Động hái thứ hai là Đặt Để.
Đặt Để có muốn nói gi đ người nào đó biết cuộc hành trình như thế nào để đến với Ch a
Kitô. Chỉ khi nào biết rõ người đó, ch ng ta mới có thể đặt để họ đư c.
Có ba yếu tố để xem x t trong việc “đặt để” người bạn của ch ng ta:
ướng dẫn người bạn tiến về Ch a Kitô trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của họ, để cảm nhận
đư c sự hiện diện của Ch a Kitô trong đời sống;
Giúp bạn ch ng ta sống cuộc sống một cách nhiệt tình và hấn đấu hướng tới một đời sống ân
sủng để thu h t nh ng người khác đến với Ch a Kitô; và,
hắc Nhở bạn ch ng ta đặt tất cả các khả năng Ch a ban cho họ trong việc hục vụ Ch a Kitô.
Mất thời gian để tìm hiểu và đặt để một người nào đó bởi vì một tình bạn chân thật hải đư c
xây dựng trên mảnh đất màu m để hạt giống tình bạn hát triển.
Trong khi ch ng tôi tiế tục sắ đặt chương trình đám tang cho mẹ, tôi đã tìm mọi cơ hội thuận
l i để lôi ông anh tôi tham gia và trồng nh ng hạt giống, xây dựng một tình bạn tin tưởng nhau.
Tôi lắng nghe khi anh tôi tiế tục chia sẻ việc cải đạo của anh để hiểu biết anh mình nhiều hơn,
và để có thể bắt đầu cuộc hành trình hầu đặt để anh tôi, như một người bạn, trong bối cảnh của
Chúa Kitô.
Động hái thứ ba là Soi Sáng.
Ch ng ta hải thận trọng không nói với họ cần hải làm gì khi không biết rõ các trạng huống của
họ; họ suy ngh như thế nào, họ muốn gì, hoặc họ hành động ra sao.
Ch ng ta là các sứ giả và Ch a Thánh Thần sẽ cung cấ sự hiểu biết cho người bạn của ch ng ta,
theo giờ giấc của Thiên Ch a, chứ không hải của ch ng ta.
Khi bắt đầu truyền đạt câu chuyện của tôi, tôi tậ trung chia sẻ về sự hiện diện của Ch a Kitô
trong cuộc sống hàng ngày của tôi - Chúa đánh động tôi như thế nào và giúp tôi tăng trưởng như
một con người và một Kitô h u, chứ không đề cậ nh ng khác biệt của hai anh em ch ng tôi.
Lần đầu tiên trong 20 năm, ông anh tôi mới tham gia một Thánh L Công Giáo với ch ng tôi.
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Anh đứng cung k nh trước bàn thờ với các em Công Giáo của anh – và m i người chúng tôi dâng
Lời Nguyện Giáo Dân trong Thánh L an táng của mẹ ch ng tôi.
Ch nh hôm đó, tôi đã học đư c một điều nào đó về Thiên Ch a cao trọng hơn nhiều so với
nh ng giới hạn của các truyền thống của chúng tôi.
Tôi đã học đư c điều này là ch ng ta không đư c quyền kể các câu chuyện của ch ng ta mà
trước hết không lắng nghe nh ng câu chuyện của người khác.
Tôi đã học đư c r ng khi ch ng ta chia sẻ nh ng câu chuyện của ch ng ta, ch ng ta hải chia sẻ
một cách chân thật và với tình yêu Kitô Giáo để có thể nhìn thấy nơi nào câu chuyện ch ng ta
gây trở ngại về hướng đi; và,
Tôi đã học đư c r ng đức tin Công Giáo của chúng ta dạy r ng Thiên Ch a yêu thương ch ng ta
và thực sự ra chỉ có giá trị khi ch ng ta biết chia sẻ nó với nh ng người khác, đặc biệt là người
xa cách.
Thưa qu anh chị, ch ng ta không đư c kêu gọi để rao giảng Tin Mừng b ng cách đi gõ c a từ
nhà này sang nhà khác, hoặc tranh luận niềm tin của ai là đ ng, nhưng ch ng ta đư c mời gọi để
tiế cận với nh ng người khác, bao gồm cả người xa cách, làm chứng qua tình bạn, trong ch nh
các môi trường của ch ng ta để nh ng người khác c ng có thể gặ đư c Ch a Kitô.
Động hái thứ tư của hoạt động tông đồ, là Đồng

ành.

Đồng hành với tha nhân, là nh ng người mà bây giờ ch ng ta gọi là bạn, không chỉ là quan
trọng, mà còn là điều cần thiết. C ng như khi Ch a Thánh Thần đư c Thiên Ch a chỉ định là bạn
đồng hành của ch ng ta trong cuộc sống thế nào, thì ch ng ta c ng hải là "bạn đồng hành trong
cuộc hành trình" cùng với bạn ch ng ta như vậy.
Và nếu nh ng người bạn này muốn tham gia Khóa Cursillo, thì ch ng ta hải đồng hành với họ
trong kinh nghiệm hoán cải tiế theo sau Khóa Cuối Tuần.
Thánh Gioan Phaolô II đã nói ở Đại Hội Ultreya Thế Giới k III tại Roma vào năm 2000 như
sau: "Bạn đã học đư c cách nhìn với cái nhìn mới, đối với tha nhân, thiên nhiên, nh ng biến cố
hàng ngày và toàn bộ cuộc sống. Nhiều người nam và n trong thời đại ch ng ta ..... chờ đ i ánh
sáng đức tin từ bạn b , mà ánh sáng này c ng sẽ làm cho họ tái khám há các màu sắc của sự tồn
tại và niềm vui của cảm giác đư c yêu thương bởi Thiên Chúa. "(ACH 8/3/00)
Bây giờ, với cái nhìn mới, anh tôi và tôi v n tiế tục cuộc hành trình chia xẻ Thiên Ch a trong
cuộc sống ch ng tôi. Tôi không còn xem người anh này như một người xa cách, nhưng là một
người bạn yêu qu , và là người anh tiềm tàng trong đức tin.
Thiên Ch a thay đổi con tim, không hải thay đổi ch ng ta. Tôi v n luôn cảm tạ khi nhìn ngắm
công trình của Thiên Ch a trong ông anh tôi và c ng là người bạn của tôi.
â giờ chúng ta hã nhìn k hơn Tình Bạn Kitô h :
Đầu tiên, Phong Trào Cursillo mỹ miều của ch ng ta đặt nền tảng trên tình bạn Kitô h u.
Đó là một chứng nhân của Chúa Kitô ban cho ta tình bạn của Ch a và chúng ta dâng hiến tình
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bạn của Ch a Kitô cho tha nhân.
Năm 1996, Ann là bạn tôi, một nhân chứng sống tình bạn Kitô h u của tôi. Sau khi tôi gia nhậ
một cộng đồng mới trong Giáo Hội, chị Ann đã mở rộng vòng tay và trái tim đón nhận tôi trong
tình bạn.
Với một tinh thần tông đồ, chị ấy hướng d n tôi trong cuộc hành trình tâm linh của tôi và là
nguồn cảm hứng cho tôi trở thành một Kitô h u tốt hơn. Chị Ann trồng hạt giống tình bạn, ch ng
hạn như mời tôi đọc Sách Thánh trong Thánh L và cùng chị ấy tham gia các sinh hoạt Cursillo.
Qua nhân chứng đ ch thực của Ann, chị ấy đã gi tôi thăng tiến từ việc có một sự liên hệ riêng
tư và d dặt với Ch a Kitô đã hát triển thành một mối quan hệ cởi mở và vui vẻ với Ch a Kitô.
Tôi bây giờ có thể công khai chia sẻ tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa và chia sẻ đức tin với tất
cả nh ng ai tôi gặ .
Ann đã bảo tr tôi tham dự một Khoá Cursillo Cuối Tuần và nhờ đó tôi đã hát triển thành người
lãnh đạo hục vụ như ngày hôm nay. Ch ng tôi tiế tục là bạn h u c ng đồng hành trong cuộc
hành trình, trong tình bạn Kitô h u, và chia sẻ cuộc sống với nhau về s ng đạo, học đạo và hành
đạo qua Hội Nhóm.
Như chị Ann, m i người trong chúng ta đư c kêu gọi noi gương ông Philiphê, trong Ph c m
Thánh Gioan, đi mời Nathaniel "Hã ế
x " (Gioan 1:46). Ch a Giêsu yêu thương họ như
nguyên trạng của họ, nhưng mời gọi họ, như tôi, qua tình bạn! Ch a Kitô gia tăng sức mạnh cho
họ, và cho ch ng ta n a, để c ng làm như vậy.
Ch ng ta hải như Phili hê và nói cho kẻ khác biết r ng Thiên Ch a yêu thương họ và muốn
chạm vào trái tim họ. Chỉ cần mang họ đến với Ch a Giêsu, và Ch a sẽ lo hần còn lại.
Vì vậy, thưa qu anh chị, rao truyền Tin Mừng trong các môi trường của ch ng ta trong PT
Cursillo không hải là trở thành "men" trong các cơ cấu - vì PT Cursillo tận gốc r đã ước
muốn thay đổi L CH S - nhưng b ng cách làm dậy men tình bạn gi a các cá nhân với nhau
trong bất k hoàn cảnh và môi trường nhất định nào.
Ông Eduardo Bonn n cảm thấy r ng người ta làm nên lịch s và uốn nắn lịch s , và b ng cách
hoán cải con người qua tình bạn, thì lịch s c ng sẽ đư c chuyển đổi từ trong ra ngoài và theo
cách ấy thay đổi các môi trường và mọi hoàn cảnh cuộc sống.
B ng cách trồng và tưới các hạt giống của tình bạn ngay trong các môi trường của ch ng ta,
ch ng ta có thể tạo ra các đốt cột sống và các men cần thiết để chuyển dời Tiền Cursillo của ngày
hôm nay, qua Hậu Cursillo của ngày mai, đ ng là l c thế giới đư c hục hồi về với Ch a Kitô và
Vương Quốc Thiên Ch a ở gi a ch ng ta.
Cẩm Nang Lãnh Đạo ghi như sau: "
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Người lãnh đạo trong PT Cursillo s dụng tình bạn để làm bạn cho mình, và bạn với Ch a Kitô.
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Mối liên kết tình bạn Kitô h u để gia tăng tột độ tiềm năng hầu sống đời sống n Sủng thì có
thể thực hiện qua Hội Nhóm và Ultreya.
Văn Phòng Đi
ành là một nhóm bạn h u sống Phương Phá Cursillo để trung thành, chân
thật với Đặc Sủng của Cursillo; và,
ường Lãnh Đạo là một hội nhóm của nh ng người lãnh đạo, soi sáng và khích lệ tình bạn
luôn thao thức.
Như vậy, trong Cursillo, ch ng ta đư c mời gọi để tạo ra một " ế
sống bình thường và trong nh ng môi trường để biến đổi thế giới.

ớ

" trong cuộc

Chúng ta hãy c ng nhau lướt qua giai đoạn Tiền Cursillo, Khóa Cursillo Cuối Tuần và Hậu
Cursillo bởi vì mọi kh a cạnh của ba giai đoạn này đều thể hiện tình bạn với ch nh mình, với
Chúa Kitô và với tha nhân và do đó cho h ch ng ta "
,
v
ế vớ
Chúa Kitô."
Tình Bạn t ong i n C sillo:
Tiền Cursillo là giai đoạn hát triển một mối quan hệ sẽ trở thành tình bạn theo thời gian. Ch nh
là nhờ việc tiế x c cá nhân mà ch ng ta làm bạn.
Tình bạn Kitô h u không hải là nhìn con người như một con số hoặc một đơn xin gia nhậ ,
nhưng là một con người có nhân hẩm và đư c tôn trọng trong hình ảnh của Thiên Ch a và nên
giống Ch a.
Nếu tình bạn Kitô h u tồn tại trong giai đoạn Tiền Cursillo, thì c ng sẽ đư c chuyển sang Hậu
Cursillo và người bảo tr sẽ biết: bạn của mình suy ngh như thế nào, muốn gì, và hành động ra
làm sao ể ơ
với l tr , trái tim, và ch của bạn mình.
Tình Bạn t ong Khóa C sillo: 3 ngà , 3 c ộc gặp gỡ và 3 ình Bạn:
Khóa Cursillo tiế tục tiến trình
,
v
ế vớ
ú

ô.

Tình Bạ : Gặp
hính Mình
Cuộc gặ g này cho ch ng ta biết mình là ai, có tiềm năng và nh ng giới hạn nào, và ch ng ta
có khả năng làm bạn với ch nh mình khi học cách chấ nhận ch nh mình như là bạn của Ch a
Giêsu Kitô.
Tình Bạ : Gặp
Chúa Kitô
Nơi đây ánh sáng tràn vào. Ơn Sủng đi vào tâm hồn. Tình yêu thoa bó và làm con tim căng
hồng. Một thế giới mới mở ra trước mắt. Đây là l c khởi đầu cuộc gặ g tình bạn với Ch a
Kitô!
Tình Bạ : Gặp
Đây là l c một cuộc gặ g tình bạn di n ra khá d dàng gi a nhóm tr tá và các tham dự viên.
Tuy nhiên, để cho tình bạn này di n ra, nhóm tr tá hải tạo điều kiện cho các tham dự viên có
thể đi vào cuộc sống của mình b ng cách chia sẻ ch nh cuộc sống mình với các tham dự viên.
Thưa qu anh chị, tình bạn không kết th c trong Khóa Cuối Tuần; nhưng sẽ đư c tăng trưởng
nhờ tiến trình hoán cải liên tục trong suốt Ngày Thứ Tư của ch ng ta. Thiên Ch a tạo nên nh ng
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người này mà ch ng ta gọi là bạn. Và c ng ch nh Thiên Ch a là Đấng sẽ hát triển tình bạn của
chúng ta qua tiến trình hoán cải.
Tình Bạn t ong ậ C sillo:
Hậu Cursillo đư c thiết lậ để gi nuôi dư ng ba cuộc gặ g thiết yếu với Ch a Kitô đã di n
ra trong Khóa Cursillo, để họ tăng trưởng và hát triển thành T NH B N Kitô h u chân thật Bạn với ch nh mình, với Ch a Kitô và với anh chị em ch ng ta.
Trong Phương Pháp Cursillo, mấu chốt của tiến trình xây dựng tình bạn là cuộc gặ g cuối c ng
- tình bạn với tha nhân. Và đặc biệt hơn, quan hệ bạn h u với nh ng người liên hệ M T
THI T liên quan đến tiến trình hoán cải của ch ng ta – đó là nh ng người bạn trong Hội Nhóm
Thân H u và Ultreya.
ình ạn t ong ội hóm
Hội Nhóm là sự tiế nối của ta sống và chia sẻ tình yêu của Thiên Ch a và tình yêu tha nhân
thông qua tình bạn. Hội Nhóm tạo điều kiện cho ta tiế tục ba cuộc gặ g - hay ba tình bạn –
mà Khóa Cursillo mang lại: tình bạn với ch nh mình, với Ch a Kitô và với tha nhân.
Ultreya
Ultreya là nơi mà m i người chia sẻ nh ng gì mình đã sống. Đó là nơi xây dựng nên cộng đồng;
là nơi củng cố tình bạn đang hát triển và đang đư c nuôi dư ng, là nơi gặ đư c niềm vui thuần
khiết đư c ở với nh ng bạn b .
Tuy nhiên, chúng ta không thể giới hạn việc sống và chia sẻ tình yêu và tình bạn Kitô h u của
ch ng ta chỉ ở Trường Lãnh Đạo, Hội Nhóm và Ultreyas mà thôi.
Mặc d đây là nh ng điều quan trọng đối với việc ch ng ta sống Phương Pháp và thăng tiến
trong vai trò lãnh đạo trong PT Cursillo, nhưng Thiên Ch a v n cần ch ng ta trồng và tưới nước
nh ng hạt giống của tình bạn ngay trong các môi trường ch ng ta, để đưa thế giới về với Ch a
Kitô.
Vì vậy, để kết th c rollo này, chúng ta hãy ra đi vào thế giới và ôm ấ Đặc Sủng Tình Bạn của
ch ng ta. Ch ng ta hãy bắt chước hong cách truyền giáo của Thánh Phaolô Quan Thầy của
ch ng ta. Sau khi thánh nhân đã hoán cải, ngài đã mang tình yêu sâu đậm và niềm đam mê mãnh
liệt đến với nh ng người chưa có đức tin, nh ng người xa cách.
Thánh nhân nói:
Càng gần Ch a Kitô bao nhiêu, sẽ càng nhận ra Ngài bấy nhiêu:
ế c ú
lắ
e, ch ng ta có thể nghe tiếng Ch a trong sự tỉnh mịch của tâm hồn
ch ng ta, Ngài nói nh ng lời yêu thương và xác t n.
ế c ú
, ch ng ta sẽ thấy Ch a trong gia đình, và nơi bạn b , nơi anh chị em ch ng
ta trong Chúa Kitô, và nơi nh ng người xa cách xung quanh chúng ta.
Tôi xin gởi gắm lại cho các bạn một câu nói của ông Eduardo Bonn n, người bạn của ch ng ta:
"Ch ng tôi không hề có k vọng đưa ra bất k công thức nào nh m thay đổi lịch s của quá khứ,
nhưng ch ng tôi có đủ niềm X C T N, lòng
C MU N, và t nh KI N TR , để định hướng
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Lịch S ngày nay và ngày mai thành L CH S C A T NH B N, lịch s của T NH
U, và
như thế mang lại chân l cho giới răng cao cả nhất, đó là "
ơ
ả ê ế Đ
ú ,
ê
ú
ơ, ế
, ế
v ế
ô
ơ,v
ơ
ả ê
ờ
"(Mt. 22: 37-39).
Chúng ta có sức mạnh để đổi mới thế giới b ng tình bạn!
Chúng ta hãy
bằng tình yêu

và tr ng
ô

ú

ó

b n. Chúng ta hãy ới
ể sinh nhi u hoa trái cho V ơ

De Colores, và Ultreya!
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h t gi ng ó
ê Chúa.

