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Kerygma và Tiền Cursillo 
Được trình bày bởi anh Ceferino (Cef) Aguillon tại Đại Hội Toàn Quốc lần thứ 26 tại  Đại Học Lewis 

thuộc GP Joliet, IL – ngày 5 tháng 8, 2016 

 

Giới thiệu 

Thiên Chúa thật tốt lành… trong mọi lúc! Trong mọi lúc… Thiên Chúa thật tốt lành! 

 

Tôi được mời nói về Kerygma và Tiền Cursillo. Cursillista chúng ta có thể không mấy quen 

thuộc với từ Kerygma. Một số trong chúng ta có thể mới nghe từ này lần đầu tiên. Mặc dù chúng 

ta có thể không dùng nó trong ngữ vựng của mình nhưng chúng ta thực sự đã nỗ lực sống lối 

kerygma rồi. 

 

Tôi cảm thấy rất quan trọng cần nhắc lại một vài điểm chính trong bài thuyết trình chủ đề do Đức 

Giám Mục Sevilla trình bày. Tôi cũng tin rằng điều quan trọng là phải đặt mục đích của PT 

Cursillo trước mặt chúng ta để chúng ta có thể tham khảo trong suốt đại hội này. Trong bài 

thuyết trình chính do Đức Giám mục Sevilla trình bày về Kerygma và Phong Trào Cursillo, ngài 

nói rằng ý nghĩa ban đầu của từ ngữ này là việc công bố, tuyên bố hoặc thông báo.  Ngài nói tiếp 

rằng Kerygma là một lối giảng huấn hùng hồn, làm say mê; một cách nào đó lưu tâm đến sự kiện 

này là tín lý chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi đó là một lối sống [chứng nhân của cuộc sống] và 

Kerygma là một lời loan báo hấp dẫn, trực tiếp và thường xuyên liên quan đến việc hoán cải. 

 

Điều quan trọng là phải hiểu rằng Kerygma được liên kết chặt chẽ với PT Cursillo. Khi tôi đi 

thăm các bạn Cursillstas ở các giáo phận, tôi luôn nhắc họ về tầm quan trọng của việc đặt mục 

đích của Cursillo lên hàng đầu. Nói một cách đơn giản, mục đích của PT Cursillo, đặc biệt trong 

lĩnh vực truyền giáo, là để truyền đạt Tin Mừng của Tình Yêu Thiên Chúa đối với con người, 

nhứt là, nhưng không phải duy nhất, cho những người sống xa cách, bởi vì cảm nghiệm  tình yêu 

của Thiên Chúa là yếu tố cơ bản trong viéc sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên Kitô 

hữu đích thực. Cursillo nhằm giải đáp vấn nạn "để làm gì "  về sự hiện hữu của Cursillo, về mục 

đích cụ thể của  riêng nó, như một cái gì  tiêu biểu và chỉ rõ tính chất của nó. 

 

Một sự kiện quan trọng khác cần ghi nhớ, đó là từ các nguồn gốc của nó, PT Cursillo luôn luôn 

đi theo một phương pháp hân hoan truyền đạt (Kerygma) Tin Mừng Tình Yêu Thiên Chúa  đối 

với con người trong  ba giai đoạn, Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo. Hình thức 

Kerygma theo vào trong Cursillo để truyền đạt Tin Mừng  nhờ tình bạn và chứng nhân trong đời 

sống. Do đó, Kerygma là một yếu tố thiết yếu trong PT Cursillo và trong cuộc sống. Ta không 

thể truyền đạt Tin Mừng của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người mà không thể hiện một 

chứng từ cá nhân của tình yêu đó. Hình thức biểu hiện này, đó là  Kerygma, là những gì thuyết 

phục con người tiến tới một tình bạn thân thiết với chính mình, với Chúa Kitô, và với tha nhân. 

 

Cuối tuần này,  chúng ta sẽ sống và chia sẻ đời sống Kitô hữu của chúng ta với nhau một cách 

hân hoan qua tình bạn và một chứng từ cá nhân của cuộc sống đã được trải nghiệm thực sự. 
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Tiền Cursillo và Kerygma 
Bây giờ chúng ta chuyển sang đề tài của bài này "Tiền Cursillo và Kerygma". 

 

Trong mức độ mà giai đoạn Tiền Cursillo có nhiều “ kerygmatic” hơn (không nên lẫn lộn với từ 

"charismatic"), thì nó sẽ trở nên hoàn hảo hơn,  như được tiên đoán qua chứng từ sống động của 

người bảo trợ và của cộng đồng. 

 

Đối với chứng từ của người bảo trợ (cũng là người bạn), sự chuyển đổi lý tưởng của ứng viên 

phải do sự ngạc nhiên, sự ngưỡng mộ về sự thay đổi cách sống của người bảo trợ mình, qua đó 

đánh thức sự cởi mở và tự nguyện thay đổi trong con người ứng viên. Chứng từ của sự thay đổi 

do cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô là kerygma và là sự loan truyền thầm lặng rằng Nước Thiên Chúa 

ở trong tôi. 

 

Đối với chứng từ của cộng đồng,  sự chuyển đổi của ứng viên có thể phát triển từ một tập thể 

nhân chứng tại Ultreya, tại một đại hội, trong một dịp kỷ niệm nào đó  mà ứng viên cảm nghiệm 

được cộng đồng yêu thương nhau như thế nào, v.v.... 

 

Chính Chúa Kitô, trước khi ban cho  'Khóa Cursillo của ngài',  đã coi giai đoạn Tiền Cursillo là 

cần thiết và do đó, đã gửi cho chúng ta một 'ngôn sứ ' để  'dọn đường của Thiên Chúa'. 

 

Tiền Cursillo cỏ thể giống như lời rao giảng của Gioan Tiền Hô, tìm cách "dọn sẫn con đường 

cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi" (Mt 3: 3); khuyến khích ứng viên có khuynh hướng 

hoán cải và tìm gặp Chúa Kitô. 

 

Một giai đoạn chuẩn bị trước khi truyền giáo hay phúc âm hóa là điều cần thiết, tình trạng chuẩn 

bị sẵn sàng cho giai đoạn kerygma, tức loan truyền. Giai đoạn  này kêu gọi chấp nhận con người 

nguyên trạng và môi trường của họ hầu có thể  mang lại một cuộc đối thoại nhằm khơi dậy trong 

con người ấy một nhận thức về Thiên Chúa và rộng mở  tâm hồn mình nhận lãnh sứ điệp này. 

 

Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta phải nghiêm túc chấp nhận những lời của Thánh Gioan Tiền 

Hô, 'hãy dọn đường cho Chúa'! Hôm nay, chúng ta là ngôn sứ, hôm nay chúng ta là con số 72 

được mời gọi để "dọn đường". Tại sao? Bởi vì Chúa Giêsu Kitô sẽ đến một lần nữa! 

 

Kerygma, Một Phương Pháp Loan Truyền Tin Mừng 

Từ ngữ Kerygma vốn khá phổ biến đối với các Kitô hữu tiên khởi. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là 

nói với bạn bè của bạn về phần quan trọng nhất của cuộc sống bạn; cuộc sống mới mà bạn khám 

phá ra khi bạn trở thành Kitô hữu và đã làm cho bạn hạnh phúc là dường nào. Chúng ta nên phấn 

đấu để trở nên những người kể chuyện  giống Chúa Kitô. 

 

Trong những năm đầu của Giáo Hội, điều này đã được thực hiện với tính xác thực và sự nhiệt 

tình đến độ những người khác tự nhiên muốn nghe thêm nhiều hơn. Điều này đã và vẫn còn có 

thể là một trong những cách mạnh mẽ nhất mà Chúa Thánh Thần hoạt động trong cộng đồng 

Kitô hữu. 

 

Người ta tự hỏi điều gì đã xảy ra cho bạn. Bạn xem ra hớn hở quá. Người ta thường nói, "Ồ, tôi 
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ước ao có thể nhận được một ít như thế trong cuộc đời tôi". Chuyện ấy xảy ra như thế nào? Việc 

chia sẻ chân thực của chính cá nhân bạn  kể lại việc gặp gỡ Thiên Chúa thì được cho là hân hoan 

truyền giáo đấy. 

 

Đặc Tính Sống Động của PT Cursillo và Kitô Giáo 
Có hai từ ngữ Tây Ban Nha  là những yếu tố quan trọng của kerygma và Cursillo,  đó là, 

vivencia và convivencia. Chữ "vivencia" được dịch là một kinh nghiệm mà người nào đó đang 

sống và  chữ "convivencia" được dịch là chia sẻ và làm chứng cho những gì người ta sống và 

cảm nghiệm. 

 

Vì vậy, trong Cursillo  việc thông báo và làm chứng  được công bố là sống và chia sẻ những điều 

căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Các từ ngữ quan trọng là sống và chia sẻ bởi vì để được 

xem là kerygma, người ta không thể chỉ sống một đời sống Kitô hữu, mà người ta phải là Kitô 

hữu và do đó, chia sẻ và làm chứng cuộc đời Kitô hữu của mình đang sống chung với những 

người khác. Và. . . điều này được thực hiện khả quan nhất trong tình bạn hữu! 

 

Trong giai đoạn Tiền Cursillo và Khóa 3 Ngày Cuối Tuần, chúng ta không cố gắng đào tạo 

những người bạn của chúng ta ngay lập tức trở nên Kitô hữu trưởng thành. Đúng ra là chúng ta 

đang nỗ lực khích lệ họ để họ muốn bắt chước lối sống giống Chúa Kitô của người bảo trợ hoặc 

thành viên của Nhóm Trợ Tá, những người này có lẽ là những Kitô hữu được đào luyện đàng 

hoàng. 

 

Đối với Giáo Hội và [Cursillo],  phương tiện đầu tiên của truyền giáo là nhân chứng của một 

cuộc sống Kitô hữu đích thực, phó thác cho Thiên Chúa trong sự hiệp thông mà không có gì phá 

hủy và cùng lúc được trao cho người lân cận của ta với lòng nhiệt thành vô hạn. Các bạn có thể 

đã nghe thấy nhiều lần lời nói này trích dẫn từ  Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ", Người thời nay sẵn 

lòng lắng nghe các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có nghe các thầy dạy, là vì các thầy 

dạy này cũng là chứng nhân." 

 

Sống Những Gì Là Cơ Bản Để Trở Nêm Kìtô Hữu Đích Thực 
Hướng dẫn cơ bản của Phong Trào Cursillo là do đặc sủng của nó: để mang đến  tình yêu của 

Thiên Chúa cho tất cả mọi người, giúp  người ta gặp gỡ Đức Kitô, sau đó sống theo một cách 

mới, là Kitô hữu đích thực, và do đó biến đổi môi trường của họ. 

 

Điều này có nghĩa là ý hướng của Phong Trào là đem Tin Mừng Tình Yêu của Thiên Chúa cho 

mọi người, đặc biệt cho những người sống xa cách, bởi vì kinh nghiệm về tình yêu của Thiên 

Chúa là yếu tố cơ bản trong việc sống và chia sẻ những điều cơ bản để trở nên Kitô hữu đích 

thực. Mỗi người có thể khám phá làm thế nào để sống như một Kitô hữu trong cuộc sống bình 

thường của mình, trong môi trường của mình, chia sẻ cuộc sống này với những người khác qua 

tình bạn và do đó chuyển đổi các môi trường nhờ ánh sáng của Phúc Âm. 

 

Phong Trào đề nghị một cách sống mới cho con người do hệ quả của cuộc gặp gỡ với chính 

mình, với Chúa Kitô và với tha nhân và tiếp tục sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên 

Kitô hữu đích thực. 

 

Làm thế nào việc sống và chia sẻ những điều cơ bản để trở nên Kitô hữu đích thực áp dụng cho 
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chúng ta là những người gieo giống, truyền giáo, lãnh đạo và bằng cách nào điều này liên kết với 

kerygma? 

 

Phong Trào hiểu điều cơ bản để trở nên Kitô hữu đích thực được tìm thấy ở trong: 

 

Điều Răn Trọng Nhất (Matthêu 22: 37-39) - Chúa Giêsu nói: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, 

Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng 

nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người 

thân cận như chính mình."  Không có điều răn nào cao cả hơn những điều răn này.  

Nhiệm Vụ Cao Cả  (Matthêu 28: 18-20) - "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy 

anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa 

Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em; 

và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." 

Có phải mục đích của PT Cursillo là làm cho trở thành môn đệ hay làm cho trở thành 

Cursillistas?  Não trạng thông thường là nếu chúng ta không có thêm Cursillistas, chúng ta không 

có Phong Trào. Không phải thế! Nếu chúng ta không có các môn đệ sống và chia sẻ những điều 

cơ bản để trở nên Kitô hữu đích thực qua tình bạn, thì chúng ta không có Phong Trào, và những 

gì còn sót lại cho chúng ta là những điều thực hành Kitô giáo hoặc Cursillo mà thôi! Đây là thực 

tế: nếu không có tình bạn, không có Cursillo! 

 

Chúa Giêsu Kitô - cuộc sống của chúng ta phải tập trung vào Chúa Kitô vì Ngài là cần thiết, là 

nền tảng và là biểu hiện của tình yêu cá nhân của Thiên Chúa. 

 

Ơn Sủng - món quà của Thiên Chúa trong Đức Kitô, được ban cho  mỗi người chúng ta thật đầy 

đủ để chúng ta có thể sống trong sự hiệp thông với Ngài. Chính trong Ơn Sủng,  sự hoán cải, 

toàn bộ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với cộng đồng Kitô hữu được hoàn tất. 

 

Đức Tin - là việc chúng ta tự do đáp ứng, lời "ưng thuận" của chúng ta đối với Thiên Chúa được 

mạc khải trong Chúa Kitô, một sự đáp trả của tình yêu dành cho lời mời cá nhân kích thích và 

khuyến khích chúng ta theo Ngài. 

 

Giáo Hội - như là nơi mà chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô gặp được Chúa Cha. 

Cuộc gặp gỡ Chúa Kitô, đời sống trong Ơn Sủng, con đường của niềm tin. . . tất cả đều được 

sống trong Nhiệm Thể của Chúa Kitô. 

 

Các Bí Tích - Trong các Bí Tích Thiên Chúa gặp chúng ta. Mỗi bí tích biểu lộ hai chiều kích cấu 

thành sự hiện hữu của con người. Hướng thẳng đứng là sự hiệp thông với Thiên Chúa và hướng 

nằm  ngang là sự hiệp thông với anh chị em chúng ta. 

 

Sống và chia sẻ những gì là cơ bản để trở nên Kitô hữu đích thực tức là chia sẻ trong tình bạn, 

bởi vì đời sống Kitô hữu là cuộc sống được chia sẻ. Điều này cho là chúng ta đang 

 • Sống ba cuộc gặp gỡ: với chính mình, với Chúa Kitô và với tha nhân. 

 • Sống tiến trình của một cuộc hoán cải có ý thức, không ngừng gia tăng và chia sẻ. 

 • Sống một kinh nghiệm phát triển xung quanh phương pháp Tình Bạn. 
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Tình Bạn và Kerygma 
Áp dụng một phương pháp kerygma tức là hớn hở loan truyền trong giai đoạn Tiền Cursillo 

không khó khăn như xem ra có vẻ như thế. Điều quan trọng cần nhớ là chúng ta được mời gọi để 

làm bạn, là bạn và mang bạn đến với Chúa Kitô; không nhất thiết phải tham dự Khóa Cursillo! 

Hãy học hỏi cụm từ này một cách cẩn thận, đó là đưa bạn bè của bạn đến với Chúa Kitô. 

 

Khi những nỗ lực rao giảng Tin Mừng của chúng ta chỉ chú tâm vào việc đưa những người khác 

đến với Khóa Cursillo đó là khi áp lực và sự lo lắng chen chân vào nhất là khi người ta khước từ 

lời mời của chúng ta. Kerygma là kể lể câu chuyện của các bạn về mối quan hệ và tình bạn với 

Chúa Kitô và lý do tại sao những người khác nhận ra  bạn là một con người như thế nào và 

những gì bạn sống như một Kitô hữu thật hấp dẫn. Mục đích của Cursillo là không bao giờ để 

mang mọi người chúng ta quen biết đến tham dự một Khóa Cursillo, nhưng để truyền đạt Tin 

Mừng của tình yêu Thiên Chúa tới TẤT CẢ  mọi người. Và. . . chúng ta có thể truyền đạt tình 

yêu của Thiên Chúa từ nơi chúng ta đang ở vào ngay thời điểm này! 

 

Người Gieo Giống và Tiền Cursillo 
Trong giai đoạn Tiền Cursillo, đa phần, chúng ta suy nghĩ một cách hạn hẹp những ai chúng ta 

dự tính mời tham dự Khóa Cursillo 3 Ngày, nhưng kẻ 'gieo giống' hoặc người Cursillista làm 

công việc đứng ra mời thì mới quan trọng và có tính cách quyết định. Một trong những việc đầu 

tiên mà Vị Sáng Lập đã làm cho chúng ta, đó là chỉ bảo chúng ta phải 'nghiên cứu môi trường 

như thế nào', nói cách khác, 'làm thế nào để giành được con người mang về cho Chúa Kitô; do 

đó, vị sáng lập đã để lại cho chúng ta một phương pháp thực tiễn hoặc kế hoạch hành động để 

làm sao thực hiện được điều này. 

 

Có ba mặt trận (lãnh vực) để nghiên cứu trong kế hoạch hành động này: Bản Thân chúng ta, các 

Bạn Đồng Hành của chúng ta, và Môi Trường. Và đúng thế, nhiều Cursillistas phải vất vả với 

ngôn ngữ nhà binh được sử dụng trong một số sách Cursillo, nhưng đó là thực tế mà Vị Sáng 

Lập đã trải qua. Đây có còn là thực tế của chúng ta ngày hôm nay không? Chúng ta có thể không 

ở trong quân đội, nhưng chúng ta chắc chắn tham gia vào trận chiến. Vâng! Chúng ta đang chiến 

đấu theo nghĩa đen cho cuộc sống và linh hồn của chúng ta! Đó là lý do tại sao việc truyền giáo 

thì thật là cấp bách! 

 

Mặt trận trước tiên là chính mình (đề cập đến chúng ta những người đang ở đây): 

 Ý Chí: Đầu tiên chúng ta phải nâng ý chí mình lên mức cao nhất. Nếu chúng ta không có một ý 

chí mạnh mẽ và quyết tâm, chúng tôi sẽ chẳng thực hiện được gì. 

 Hai Đầu Gối: Chúng ta sẽ tìm thấy tất cả sự can đảm (dũng cảm), chúng ta cần ở dưới chân 

Nhà Tạm. Chúng ta phải làm tất cả mọi sự qua Người, với Người, và trong Người. 

 Trí Khôn: Điều cần thiết là chúng ta phải ứng dụng toàn bộ trí thông minh của chúng ta trong 

công việc tông đồ của chúng ta. Cũng thế, hãy quan tâm đến những sự việc của Chúa Kitô như 

của riêng chúng ta vậy. 

 Tâm Hồn: Hãy bày tỏ lòng bác ái và sự kính trọng khi giao tiếp với người ta. Tất cả mọi người 

đều kiếm tìm để yêu và được yêu. 
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Mặt trận thứ hai là các bạn đồng hành của chúng ta (ý nói những người đi cùng với chúng ta 

trong cuộc sống): 

 Trái Tim: Nếu chúng ta không chiếm được trái tim trước hết, thì không có gì nhiều sẽ xảy ra. 

 Sự Thông Minh: từ trái tim đi tới trí óc. Điều này không khó khăn như nó có vẻ, bởi vì là Kitô 

hữu, chúng ta đều có hạt giống Ân Sủng khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. 

 Ý Chí: Chúng ta phải lôi kéo bạn đồng hành của chúng ta cùng đi như thể do "nam châm" và 

rồi đi theo Đức Kitô. 

 Hai Đầu Gối: Và nhờ ân sủng của Thiên Chúa, con người sẽ quỳ xuống. 

 

Mặt trận thứ ba (khu vực) là môi trường (đề cập đến hậu quả của việc thực hiện mặt trận đầu tiên 

và thứ hai): 

 Dậy men môi trường với Tin Mừng của Tình Yêu Thiên Chúa và tình bạn. 

 Lây lan đến những người hình thành môi trường. 

 Hầu tất cả tìm thấy niềm vui qua ân sủng và nhờ ân sủng tất cả tìm được niềm vui. 

 

Kerygma và Bốn Công Tác Tông Đồ của Phong Trào: Hiểu Biết, Đặt Để, Soi Sáng, Đồng 

Hành  
Vị sáng lập PT để lại cho chúng ta một kỹ thuật để mang tha nhân đến với Chúa Kitô. 

1. Hiểu Biết bạn mình - Làm thế nào có thể giúp đỡ bạn bè nếu bạn không hiểu biết họ? Chỉ khi 

nào hiểu biết bạn mình, bạn mới biết bạn mình nghĩ thế nào (trí khôn), muốn gì (trái tim), và 

hành động cách nào (ý chí). Chia sẻ nội tâm với nhau là giúp dẫn đến tình bạn. 

 

2. Đặt Để bạn bè - chỉ khi nào biết người đó, bạn mới có thể biết đặt để họ ở đâu. Điều quá thông 

thường và có lẽ với ý ngay lành, chúng ta bắt đầu nói với người đó điều gì họ cần làm và họ cần 

ở đâu mà không hề biết hoàn cảnh của người đó. Hãy xem xét thủ tục sau đây để đặt bạn mình 

trong Chân lý: 

• Giúp bạn mình nhận ra các tài năng của họ và đặt chúng vào việc phục vụ Chúa Kitô. (Tự 

Mình) 

• Giúp bạn mình nhìn về phía Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. (Chúa Kitô) 

• Giúp bạn mình sống cuộc sống với sự nhiệt tình và sống trong ân sủng hầu thu hút bạn bè mình 

đến với Chúa Kitô. (Tha Nhân) 

 

3. Soi sáng bạn mình - mục tiêu là để giúp bạn mình phù hợp ý chí của mình với ý muốn của 

Thiên Chúa. Nói dễ hơn làm, phải không? Soi sáng  là làm cho bạn mình ý thức và trực diện với 

những thực tế tại nơi mà Thiên Chúa đặt để bạn mình hoặc kêu gọi bạn mình đến với: gia đình, 

công việc, một cuộc sống chỉ có Chúa Kitô, là Kitô hữu, yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha 

nhân, v.v... 

 

4. Đồng hành với bạn bè - Đồng hành với bạn bè mình không chỉ quan trọng, mà rất  cần thiết 

nữa. Không có vấn đề nếu bạn mình là một Cursillista hay không, trách nhiệm của bạn vẫn là 

đồng hành với bạn mình, đặc biệt là sau khi người bạn thiết lập tình bạn với Chúa Kitô. Và nếu 

bạn mình đi tham dự Khóa Cursillo, thì mình phải đồng hành cùng bạn mình trong cảm nghiệm 

Ngày Thứ Tư của người bạn. Trách nhiệm của bạn là đồng hành với bạn mình trong giai đoạn 

Tiền Cursillo, Khóa 3 Ngày Cursillo và Hậu Cursillo. Tình bạn không kết thúc sau Khóa Cursillo 

Cuối Tuần; mà trái lại được tăng cường qua tiến trình hoán cải, gọi là "metanoia". 
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Toàn bộ quá trình này bắt đầu với chính mình hầu mỗi người trong chúng ta có thể có một cái gì 

đó để hiến tặng bạn mình và do đó trở thành tông đồ nhờ biết về mình, bằng cách đặt mình nơi 

người ta cần,  vào thời điểm chính xác, và nhờ được giác ngộ qua những thực tại mà ta đã sống. 

Hậu quả là trở thành một Chúa Kitô sống động, gần gũi, và bình thường đối với người bạn mà 

mình đang hy vọng sẽ dẫn đưa đến Chúa Kitô. 

 

Kerygma và  Tiếp Xúc Cá Nhân, Nhân Chứng Đời Sống Đích Thực, và Palanca Thực Sự 

Có ba yếu tố khác được xem là rất quan trọng trong tất cả các giai đoạn của Phong Trào. Hai 

trong ba yếu tố này được trích từ lời huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, Truyền Giáo trong 

Thế Giới Ngày Nay vẫn còn ứng dụng ngày hôm nay, đặc biệt trong Phong Trào chúng ta. 

 

Ba yếu tố không thể thiếu là Tiếp Xúc Cá Nhân, Nhân Chứng Sống Đích Thực  và Palanca Thực 

Sự. 

 

1. Không thể thiếu Tiếp Xúc Cá Nhân - Vì lý do này, bên cạnh việc công bố tập thể Tin Mừng,  

hình thức khác để truyền đạt Tin Mừng, đó là truyền đạt từ người này sang người kia, vẫn còn 

giá trị và quan trọng. Thiên Chúa thường sử dụng cách thức này (thí dụ, với Nicôđêmô, Gia-kêu, 

người phụ nữ Samaria, ông Simon Pharisêu), và các  tông đồ nữa. Về lâu dài, có cách nào khác 

để tiếp tay rao truyền Tin Mừng hơn là  truyền cho người khác kinh nghiệm về đức tin cá nhân 

của từng người? (Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phaolô VI "Truyền Giáo Trong Thế Giới Ngày 

Nay", # 46) 

 

2. Nhân Chứng Đời Sống Đích Thực - Bây giờ chúng ta hãy xem xét chính con người của nhà 

truyền giáo. Người ta thường nói thế kỷ hiện tại ngày nay khao khát sự xác thực. Đặc biệt đối với 

những người trẻ người ta nói rằng giới trẻ rất sợ hãi những gì giả tạo hay sai trái và trước hết họ 

tìm kiếm sự thật và sự trung thực. Những 'dấu chỉ  này của thời đại' vốn cho thấy chúng ta luôn 

cảnh giác. Hoặc ngầm [yên lặng] hoặc lớn tiếng, nhưng luôn luôn mạnh mẽ [áp lực], chúng ta 

được hỏi: Bạn có thực sự tin  những gì bạn đang rao truyền không? Bạn có sống những gì bạn tin 

không? Bạn có thực sự rao truyền những gì bạn sống không? Nhân chứng của cuộc sống, hơn 

bao giờ hết, đã trở thành điều kiện thiết yếu cho việc rao giảng có hiệu quả thực sự. (Đức Thánh 

Cha Phaolô VI, Tông Huấn Truyền Giáo Trong Thế Giới Ngày Nay, # 76) 

 

3. Palanca Thực Sự - Nói cách đơn giản, Palanca Thực Sự l à cầu nguyện, hy sinh, và các việc 

thương xót. 

 

Kết Luận 
Trọng tâm của kerygma kêu gọi chúng ta tập trung vào những yếu tố tối cần thiết nêu trên ngay 

hôm nay: kerygma phải thể hiện tình yêu cứu độ của Chúa đi trước bất kỳ nghĩa vụ đạo đức và 

tôn giáo về phần của chúng ta; nó không nên áp đặt sự thật nhưng kêu mời quyền tự do; nó phải 

được đánh dấu bằng niềm vui, sự khích lệ, sức sống động  và một sự cân bằng hài hòa mà sẽ 

không giảm đi việc rao giảng đối với một vài học thuyết mà đôi lúc có tính cách triết học hơn là 

truyền giáo. Tất cả điều này đòi hỏi nơi nhà truyền giáo những thái độ nào đó có khả năng nuôi 

dưỡng sự cởi mở đối với thông điệp này: tính cách tiếp cận, sẵn sàng đối thoại, kiên nhẫn, một sự 

ấm áp và chào đón mà không phê phán. (Niềm Vui của Tin Mừng, 164-165) 
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Là thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo, và là Kitô hữu, chúng ta phải tái khám phá vai trò cơ 

bản của lời rao truyền đầu tiên hoặc kerygma, cần phải là trung tâm điểm của hoạt động và các 

nỗ lực truyền giáo của chúng ta. Trên môi miệng  của Cursillista phải ca vang lời công bố đầu 

tiên và lập đi lập lại: Chúa Giêsu Kitô Yêu Thương Bạn; Chúa  đã cho đi sự sống của mình để 

cứu bạn; và bây giờ Chúa  đang sống bên cạnh bạn mỗi ngày để soi sáng, thêm sức mạnh và giải 

thoát bạn. 

 

Trong giai đoạn Tiền Cursillo, Khóa Cursillo 3 Ngày và Hậu Cursillo, Thiên Chúa chỉ yêu cầu 

chúng ta là chính mình, trong bất kỳ tình huống nào. Thiên Chúa, trong sự khôn ngoan huyền 

diệu của mình, đặt để bạn, đặt để tôi trong không gian mét vuông di động (môi trường) của mình, 

với các tài năng và kỹ năng của mình, cũng như những khả năng và hạn chế của mình. Và đó là 

nơi Chúa ban cho tôi cơ hội để gặp gỡ một người nào đó đang cần phải nhận ra và tin rằng Thiên 

Chúa yêu thương họ. 

 

THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG BẠN! 

 

 


