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Khao Khát Thiên Chúa 
Một trong những bài viết riêng của Ông Eduardo Bonnín 

  
 
Nhờ ân sủng của Thiên Chúa,  Phong Trào Cursillo đeo đuổi nỗ lực kích thích sự khao 

khát Thiên Chúa trong con người, và nếu con người đó tiếp tục đeo đuổi đường hướng 

của PT Cursillo, thì sự khao khát của người ấy sẽ được khơi dậy, vì thế những điều 

căn bản Kitô giáo trong cuộc sống sẽ định hướng và đem lại ý nghĩa cho chính đời 

sống được dồi dào và sung mãn. Khao khát Thiên Chúa có nghĩa là một sự ao ước và 

một nhu cầu cần thiết phải có Chúa. Con người nào phát hiện ra rằng họ ở trong Chúa 

Kitô thì họ là kẻ duy nhất nghiêm túc lo cho bản thân mình.   

 

Và vì đây là con người – con người toàn vẹn – con người được Chúa Kitô cứu chuộc, 

cho nên chính sự nhận thức về sự cần thiết và lòng ước ao có Chúa Kitô thì giúp mang 

lại đức tin, niềm hy vọng và lòng bác ái trong con người ấy và nhờ đó con đường họ 

đi sẽ được soi sáng hầu họ có thể trở nên những gì Thiên Chúa mong đợi nơi con 

người họ. 

 

Người nào trải qua một Khóa Cursillo đều cảm nghiệm một tác động thật tuyệt vời. 

Nếu ba ngày trong Khóa Cursillo đề nghị một sự lựa chọn theo tinh thần Kitô giáo 

thật sự, thì lòng khao khát Thiên Chúa sẽ được khơi dậy nơi họ. 

 

Lòng khao khát Thiên Chúa không phát triển để được thỏa mãn trong con người mà là 

để được khuyếch trương theo mức độ con người đó được thôi thúc trung thành như 

thế nào. Đồng thời, con người cũng thừa nhận rằng họ đang được cống hiến những 

chân trời mới và những mục tiêu mới nhằm gia tăng sự khao khát đó, cho nên họ được 

đặt trong ranh giới của những gì khả thi. 

 

Liệu tất cả mọi người tham dự một Khóa Cursillo có thực sự nhận được loại tác động 

này hay không,vượt lên trên những gì là hiển nhiên  hay kiến thức trí tuệ đơn giản, mà 

làm rung động phần sâu thẳm nhất của con người nhằm biến đổi nó và làm nó thức 

tỉnh hướng tới một thái độ cơ bản mới đối với ý nghĩa của cuộc sống chăng? 

 

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta nên nhớ rằng thái độ người Kitô hữu được thể hiện ở 

ba khía cạnh cống hiến một thực tại: đó là  đức tin, niềm hy vọng và lòng bác ái. 
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Từ quan điểm của Tin Mừng, lòng tin, cậy, mến không nên tách biệt nhau. Nói cách 

khác, đức tin và niềm hy vọng mà không có bác ái thì chẳng còn tin, cậy, mến gì nữa 

cả. 

 

Thái độ Kitô giáo đã rõ nét trong Khóa Cursillo do đó sẽ thiếu nhất quán nếu một 

trong ba khía cạnh của đức tin, đức cậy, đức mến suy nhược. 

 

ĐỨC TIN: Liên hệ cá nhân mật thiết với Thiên Chúa. Chúa Kitô. Sùng Đạo. Sự Ngay 

Thẳng và Sự Liên Tục. 

 

HY VỌNG: Để cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương. Sinh Lực. Niềm Vui. Chủ 

Động. 

 

BÁC ÁI: Hiệu quả và ngay thẳng. Hành động xuất  phát từ tình yêu không phải là làm 

một cái gì đó để có một lương tâm trong sáng hay để chúng ta được xứng đáng hơn. 

Tuy nhiên, một cam kết hiệu quả và cởi mở với các nhu cầu có khả năng khơi dậy 

lòng khao khát Thiên Chúa sẽ trở nên hiển nhiên  trong hai khía cạnh mến Chúa và 

yêu tha nhân. 

 

NGUY CƠ THẤT BẠI: Sùng Đạo mà thiếu đức tin. Một niềm vui hay sự sáng tạo mà 

thiếu hy vọng và lòng vị tha mà thiếu bác ái. 

 

NHỮNG THẮC MẮC: Điều gì có thật trong Cursillo; sự thật đó có còn là sự thật về 

sau không? Thật đến mức nào? Có thể minh họa sự hiểu biết với một quan điểm nhằm 

phơi bày các tiêu chuẩn đích thực có thể làm nền tảng cho những xác tín sâu sắc; liệu 

điều này có hạn chế quyền tự do hay nó lại tạo điều kiện ứng dụng một cách dễ dàng? 
 


