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YÊU THƯƠNG
Nguồn: Buổi Hội Thoại kỳ thứ nhất tại Cala Figuera, Tổ Chức Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA)1.
Bản dịch hiệu đính của cuốn sách này trình bày Những ngày suy niệm về Đặc Sủng Nền Tảng
Cursillo được tổ chức ở “The Porciúncula” tại Palma de Mallorca, vào dịp kỷ niệm 50 năm Khoá
Cursillo Cuối Tuần Đầu Tiên diễn ra ở Cala Figuera- Santanyí, trên hòn đảo Mallorca tại Tây
Ban Nha vào tháng 8 năm 1944.
"Con người được Thiên Chúa yêu thương!" Đây là lời công bố tuy đơn giản nhưng gây chấn động
mà Giáo Hội phải truyền đạt cho con người. Lời nói và cuộc sống của mỗi Kitô hữu có thể và nên
làm vang dội lời tuyên bố này: Thiên Chúa yêu thương bạn, Đức Kitô đã đến vì bạn; Ngài là
Đường, là Sự Thật và là sự sống cho bạn! (Gioan 14: 6) (Tông huấn Sứ mệnh người giáo dân, đoạn
34).
Thật vậy, để công bố điều này trong mỗi Khóa Cursillo, tình yêu này phải được thể hiện bằng lời
nói và cuộc sống của mỗi thành viên trong ban điều hành: Lời nói và kinh nghiệm sống, sự hân
hoan công bố và kinh nghiệm sống của mỗi người qua lời tuyên xưng và chứng từ. Sau năm mươi
năm của Cursillo, chúng tôi xác tín rằng điều thuyết phục trên hết là kinh nghiệm sống sự hân hoan
công bố Tin Mừng tương quan với nội dung mà nó đáp ứng, đặc biệt là với những đòi hỏi sâu xa
nhất nơi tâm hồn con người: Thiên Chúa yêu thương bạn, Chúa Kitô đã đến vì bạn! Thiên Chúa
yêu thương tôi, Chúa Kitô đã đến vì tôi!
Để nói và làm chứng về câu trả lời của Thiên Chúa cho những nhu cầu sâu xa nhất nơi tâm hồn
con người, chúng ta cần phải biết và trải nghiệm câu trả lời của Thiên Chúa, để cảm nhận nó. Tuy
nhiên, với bản chất là con người, nhu cầu được yêu thương với một tình yêu riêng tư được bám rễ
rất sâu. Chúng ta trải nghiệm một khao khát tột cùng cho sự âu yếm thân mật, sự khao khát được
yêu thương với một tình yêu dịu dàng vô biên, như Chúa đã ban cho Môsê khi Ngài công khai nói
chuyện với ông(Dân số 12: 8) và Ngài đã nói chuyện trực diện với ông như khi ta nói chuyện với
một người bạn. (Xuất hành 33:11, Đệ nhị luật 34:10). Chúng ta trải nghiệm sự khao khát tột cùng
cho sự gần gũi thân mật cũng như điều mà Giavê đã ban cho dân của Ngài khi tỏ mình ra cho họ,
như đã được ghi lại trong bản văn Do Thái. Chúng ta cảm thấy rất cần được tha thứ mà không bị
trừng phạt vì sự bội tín của chúng ta, và cảm giác lại được "Chồng" ôm, hôn, và hôn lên những nơi
mà biểu hiện của tình yêu được trao ban; trên cổ, trên má, trên môi.
Tôi là một linh mục, tôi sống đời sống thánh hiến và độc thân, nhưng tôi đã không từ bỏ tình yêu,
tôi sống độc thân như là thời gian tìm hiểu người yêu mình, sống lại kinh nghiệm với sự trìu mến.
Tốt lắm! Thật vậy, để trả lời cho khái niệm về hôn nhân này, Con Thiên Chúa đã rời xa Cha của
Ngài để đến với chúng ta, tức là, để nên một Thân Thể với chúng ta (Êphêsô 5: 31-32). Đây là sự
gần gũi mật thiết: Những gì chúng ta đã được hiến tặng trong sự "Nhập thể" (Ngài đã bước vào
hiện hữu của chúng ta); đã được bảo đảm cho chúng ta khi Ngài tự bày tỏ mình là "Chồng" (Mic
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2:19, Mt 22: 2, Gioan 3:29, Mt 25: 6), Chúa Kitô bày tỏ chính Ngài với người đàn bà đã có năm
đời chồng, Ngài đã tự bày tỏ mình như là một người chồng.
Và điều đã được trao cho chúng ta một cách "riêng tư" trong Bí Tích Thánh Thể liên kết chúng ta
với nhau; NhiệmThể cho Chúa và Chúa cho NhiệmThể.
Và nếu như tiểu sử chúng ta chất đầy gánh nặng của sự bất trung và bội bạc của chúng ta thì sao?
Nếu vậy thì Tin Mừng chính là điều này: Thiên Chúa cũng yêu thương cả những người phạm tội
"ngoại tình" (Hôsê7 3: 1, hoặc Rôma 5: 8) và "mại dâm" (Luca 15:30). Và thực tế là, một bữa tiệc
đã diễn ra để chào mừng sự trở về của đứa con trai hoang đàng. Và bữa tiệc này chính là Bí Tích
Thánh Thể. (Luca 15: 23,27,30)
Một buổi dạ tiệc "tình yêu" đã được chuẩn bị (Gioan 13: 1)được biểu thị bằng "sự gần gũi mật
thiết" dành cho người môn đệ tựa đầu vào lòng Đức Giêsu (Gioan 13:23, 21:20), được thiết lập
bởi Bánh và Rượu mà Đức" Lang quân” nuôi dưỡng và sưởi ấm cho "các thành viên của Hiền Thê
Ngài ",Thân thể của Ngài, Hội Thánh. (Êphêsô 5: 29-30). Đây là cách mà Chúa Giêsu đã diễn giải
tinh thần hôn nhân của Thiên Chúa Giao Ước (Hos 2: 21-22, Ez 16: 8,60, Is 54: 5, SS 62: 4-5).
Yến tiệc tình yêu của Thiên Chúa, quả thực, đã đến với chúng ta qua việc "gửi" Con của Ngài đến.
(1 Gioan 4:10) và với quà tặng của Chúa Thánh Thần (Rôma 5: 5). Và đó là tình yêu Agape(tình
Bác Ái), tình yêu này không chỉ liên quan đến cá nhân chúng ta mà còn làm chúng ta có khả năng
để mời gọi các anh chị em của chúng ta cùng đến dự tiệc (I Gioan 4:19), tình yêu này làm chúng
ta nên thích hợp để hiệp nhất với họ như là những thành viên hình thành nên một Thân Thể (một
Thân Thể và một Thần Khí, Êphêsô 4: 4) ở giữa họ cùng với Đức" Lang quân” Giêsu Kitô.
Khi ban Thánh Thần của Ngài, Con Thiên Chúa đã tạo thành Thân Mình Ngài cách mầu nhiệm
với anh em trong cùng một Thánh Thần duy nhất. Thật vậy, chúng ta đã chịu phép rửa để gia nhập
vào một Thân Thể duy nhất. (I Côrintô 12:13) Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, nên tuy nhiều người,
chúng ta cũng chỉ là một Thân Thể! Bởi vì tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh(I Côrintô 10:17)
nên cũng một Thánh Thần, Đấng hiệp nhất Thân Thể, mang lại và thúc đẩy tình Bác Ái (Agape)
giữa các tín hữu. Chúa Kitô yêu mến Hội Thánh như Hiền Thê của Ngài và ban cho Hội Thánh
tràn đầy thiên ân, Hội Thánh chính là Thân Thể và sự viên mãn của Ngài!
"Đám cưới" của Chúa Kitô được cử hành với tất cả các thành viên tại bữa tiệc, (Êphêsô 4, 2:15):
Thánh Thần của Chúa Con (Gioan 4: 6) thúc đẩy chúng ta trong tình yêu dâng hiến đối với Chúa
Cha, khuyến khích chúng ta gọi Ngài "Abba!"(Cha ơi) ! Thần Khí của Chúa Cha (I Côrintô 12: 3)
thúc đẩy chúng ta trong tình yêu dâng hiến đối với Chúa Con (Gioan 17:26) khuyến khích chúng
ta tuyên xưng "Kyrios"!(Lạy Đức Chúa) "Cùng một Thánh Thần, liên kết Thân Thể, mang lại và
thúc đẩy tình yêu giữa các tín hữu" (Hiến chế Ánh Sáng muôn dân, 7).
Biết rõ về bản chất con người của chúng ta mà trong đó nhu cầu mạnh mẽ là được yêu thương cách
riêng tư đã được bắt rễ sâu xa, Chúa Giêsu đã tóm lược toàn bộ Luật Cũ trong giới luật của Ngài:
"Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Gioan 15:12; Gioan 3:16), hay tốt hơn
là, như Cha Thầy đã yêu thương anh em (I Gioan 4:11). Và để chúng ta có thể hoàn thành điều
này, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước (I Gioan 4:19) và Ngài ban cho chúng ta sức mạnh
của Thánh Thần (Galata 5: 22s), ghép chúng ta lại như những ngành nho trên cây nho (Gioan 15:
5).
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Thật vậy, con đường mà tình yêu phải tiếp diễn để đạt đến sự “viên mãn" của nó, phải nằm trong
tình yêu của chúng ta dành cho anh chị em của mình (I Gioan 4:12). Tình yêu này bắt nguồn từ
tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con, ban cho Ngài ThánhThần vô lường vô hạn (Gioan 3:
34-35) và được diễn tả trọn vẹn nơi cái chết của Chúa Con (Rôma 5: 8, 1 Gioan 3:16) ) trong chiều
kích giáo hội, (Êphêsô 5:25) cộng đồng (Êphêsô 5: 2) và cá nhân (Galata 2,20), tình yêu này tuôn
đổ vào tâm hồn chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng đã đuợc ban cho chúng ta (Rôma 5: 5) và
phải được triển khai trong tình yêu của chúng ta đối với anh chị em của mình (I Gioan 3: 16 và
4:11).
Tình yêu này cần phải được triển nở, trước hết, giữa các thành viên trong một gia đình, vì gia đình
là trung tâm của cuộc tranh đấu lớn giữa tình yêu và mọi thứ trái ngược với nó (Thánh Gioan
Phaolo II, Thư cho các gia đình, 23). Tình yêu phải được triển nở trong tất cả các cam kết tông đồ
của chúng ta, bởi vì để nuôi sống đàn chiên của Chúa, đất cần phải được cày xới (Gioan 21: 1517) và để yêu từng người, từng con một trong đàn chiên (Gioan 10: 3,11,15). Tiền Cursillo, Khóa
Cursillo và Hậu Cursillo của chúng ta phải là những biểu hiện của tình yêu, và chỉ là những biểu
hiện của tình yêu mà thôi, đã được Thánh Phaolô trình bày rất mạch lạc trong Bài Ca Đức Mến
thật tuyệt vời(1Cor 13: 4-7) , theo cách này, tình yêu sẽ là sự "Phục Sinh" của chúng ta, từ sự chết
đến sự sống (I Gioan 3:14).
Chẳng may thời đại mà chúng ta đang sống đặt cho chúng ta những điều kiện cả khi thưởng thức
cũng như khi truyền tải tình yêu mà Thiên Chúa đã đong đầy trong tâm hồn chúng ta qua sự phú
ban của Chúa Thánh Thần. Ở thời điểm này, chúng ta không được tạo dựng để truyền tải kinh
nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa trong bản chất vô hạn của nó (Xuất hành 33.20) trở nên hoàn
toàn giống như Ngài là cần thiết nhưng vào thời điểm này vẫn là một mục tiêu tương lai (1Ga 3:
2).
Vào lúc này, chúng ta chỉ có thể thưởng thức một số mảnh vụn của bữa tiệc thánh mà chúng ta
nhận được gián tiếp qua các tạo vật bị hạn chế bởi bản chất tội lỗi và hữu hạn của chúng (Isaia
49:15). Thật không may, tình trạng cô đơn trên thế gian là điều không thể tránh khỏi: "Bố mẹ tôi
đã bỏ rơi tôi", vị tác giả thánh vịnh đã than thở, nhưng ngay lập tức ông đã thêm vào niềm hy vọng:
"nhưng Chúa sẽ đón nhận tôi" (Thánh Vịnh 27:10).
Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa trong cõi vĩnh hằng, khi Ngài được mặc khải hoàn toàn cho chúng
ta (1 Gioan 3: 1-2), sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta về "sự gần gũi mật thiết" riêng tư, "sự
dịu dàng" bất biến và việc sống là "vợ chồng". Cái chết theo cách này đã được biến hình, bởi vì nó
sẽ giữ chúng ta lại trong trái tim của Thiên Chúa, được làm hiền thê trong trái tim của Chúa Kitô
và Chúa Thánh Thần, qua Tình yêu (Tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, xem Rôma 5: 5-8,
Galata 4: 6). Cuộc sống trần gian này đã được ban cho chúng ta như là một “con đường” để du
hành trong tình yêu (Êphêsô 5: 2), như là một sự huấn luyện cho sự bách hại vì tình yêu (1Cor 14:
1)


Nhìn và đối xử với mọi người như là "hình ảnh" của Thiên Chúa và của Chúa Kitô (Sáng
thế 1:26; Rôma 8:29) nhìn vào các biến cố và sự việc bằng cái nhìn của Thiên Chúa, Đấng
làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Ngài (Rôma 8:28) và được kêu gọi
để phát triển theo thiên ý của Ngài (được tiền định, được kêu gọi, được công chính hóa,
được tôn vinh).
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Hãy để cho bản thân của mình được Chúa Kitô chạm đến, như thánh Phaolô đã làm (Philíp
3:12) bởi vì sự tự nguyện thì lớn lao hơn là chính việc được chạm đến (Công vụ 22:10) mà
cũng để hướng tới việc đáp lại Đấng đã yêu thương chúng ta trước (I Gioan 4: 10,19). Mở
lòng ra với những người đang cần chúng ta. Vì làm sao tình yêu của Thiên Chúa có thể
được tìm thấy nơi chúng ta khi chúng ta khép kín lòng mình (I Gioan 3:17).


Tuy nhiên, chúng ta cần tránh bất cứ lời khuyên bảo nào mang nặng tính gia trưởng, nhưng
lại nghèo nàn về tình yêu, hãy quên đi giai cấp, và tự đặt mình vào cùng một tầng lớp với
các môn đệ của Chúa và anh em, không cần cho mình vai trò của người lãnh đạo (Mt 23:
88-10 ), sự trong sạch trong tâm hồn và ý định: được tình yêu cảm hóa và rồi quảng bá tình
yêu, ngay cả khi chúng ta đang phải đối mặt với xung đột hoặc những tình huống lầm lạc
(II Côrintô 2,4,8; 1 Tim 1: 3-5).



Ý thức rằng trong Nhiệm Thể, chúng ta sẽ là những thành viên tốt hơn và hiệu quả hơn nếu
chúng ta có đức mến, hơn là chúng ta được ơn nói nhiều thứ tiếng, hay nói tiên tri, hay có
đức tin, hoặc bằng cách cho đi tất cả những gì chúng ta có, hoặc hiến mình bằng một sự
tử đạo anh hùng nào đó, cả hai điều này đều có thể là mồi cho sự tự đắc (I Côrintô 13: 13).



Làm phát triển đức mến của chúng ta trong khi thực hành "tình bạn" theo gương Đấng Cứu
Chuộc chúng ta (Gioan 15: 13.15).



Nhưng xây dựng tình bạn trên nền tảng của tương quan minh bạch, chỉ có thể dành cho
những người thực sự yêu thương lẫn nhau (2Tim 1: 3-4), đạt đến sự hiểu biết lẫn nhau mà
không cần che đậy (như Timôthê đã đồng tâm nhất ý với Phaolô), (Philíp 2:20, xem 1Cr
4:17).
"Tất cả chúng ta đều xác tín sâu xa rằng để thực hiện công tác tông đồ, cần phải đoàn kết
với những người khác có cùng cảm nhận với mình. Điều này, do đó, là lý do tại sao tình
bạn, được hiểu như một cách làm tốt, có thể được chọn như một công tác tông đồ. Chúng
ta tiến cử Tình Bạn cho chính mình, như là một công tác tông đồ, như là một phương pháp,
như là sự huấn luyện, và thậm chí như là sự giải thích chân thực của đức bác ái dạt dào. "
(Phaolô VI, Buổi tiếp kiến chung ngày 7 tháng 2, 1968).



Do đó, đây là những quyết định cần phải thưc hiện: thực hành tình bạn trong Ngày Thứ
Tư, làm nó lớn lên trong tình yêu mà trong đó chúng ta phát triển thành một tập thể mạnh
mẽ và hiệp nhất, nhờ vào sự đóng góp của mỗi người tương ứng với chức năng của mỗi
một thành viên (Êphêsô 4:16).

Sự kết hợp của những quà tặng này nên được thúc đẩy trong các môi trường của gia đình, ở những
nơi làm việc và giải trí nơi chúng ta sinh sống và làm việc.
Trong thực tế, đào luyện trong tình bạn sẽ làm cho chúng ta được gắn bó với nhau và tạo ra sự ổn
định cho các “nhóm" của chúng ta như là cách để đạt được sự dậy men Kitô giáo nơi các môi
trường và thúc đẩy đời sống cộng đoàn ngay cả trong các môi trường nơi chúng ta làm việc (Gioan
Phaolô II, Thông điệp “Lao động của con người”, đoạn 14, 20).
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