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Thiên Chúa Đến Gặp Gỡ Chúng Ta
Nguồn: Reflections II, In Search of Oneself của Eduardo Bonnín.
Ông Eduardo Bonnín được biết đến với việc sử dụng phiếu liệt kê (index
cards) để viết ra những suy nghĩ của mình. Ông đã sử dụng thông tin này như
một dàn bài khi ông nói chuyện với khán giả. Một số phiếu liệt kê ghi lại một
ý nghĩ hoặc một ý tưởng duy nhất, nhưng một số phiếu khác là những dàn
bài cụ thể.
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Đây là lời tuyên bố mạnh mẽ nhất được tìm thấy trong Tân Ước: Thiên Chúa
tìm kiếm con người vì Ngài yêu chúng ta. Ngài đến để găp gỡ chúng ta qua
cách Ngài giả vờ đụng phải chúng ta, và Ngài làm như vậy ngay cả với những
người không bao giờ tìm kiếm Ngài.
Có thể vì chúng ta đã để cho mình bị lôi cuốn với lý thuyết siêu hình học của Hy Lạp, nên chúng
ta đã trình bày việc Thiên Chúa hành xử với con người theo một quan điểm sai lầm không theo
Kinh Thánh. Kinh Thánh miêu tả một Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta và theo đuổi chúng ta với
một sự quan tâm toàn diện. Mầu nhiệm Nhập Thể là bằng chứng về điều này.
Thiên Chúa không thể tiếp cận, nhưng Ngài làm cho chính Ngài có thể tiếp cận được qua Đức
Giêsu Kitô. “Đấng không thể đề cập” đã trở nên con người và mang tên Giêsu, nghĩa là Đấng Cứu
độ. Thiên Chúa của các Cursillistas là Thiên Chứa của Giêsu, không phải là Thiên Chúa của các
triết gia. Ngài là một người cha trung thành với lòng từ phụ thật hiển nhiên qua sự thiện hảo và
tình yêu của Ngài.
Thiên Chúa làm cho chính mình thật gần gũi với con người. Qua tình yêu của Ngài, Thiên Chúa
xóa bỏ khoảng cách giữa chính Ngài với con người, và tất cả sự uy nghiêm của Ngài trở nên sự
thân mật và sự phục vụ. Ngài là Chúa, cũng là một người bạn, và Ngài đã một lần yêu cầu chúng
ta thú nhận tội lỗi của mình, dẫn chúng ta đến sự khẳng định những khả năng của chúng ta. Sự hy
vọng, sự quan tâm và sự khát khao của chúng ta được khơi lại bởi vì chúng ta ở trong sự hiện diện
của người Thầy và cũng là người Bạn.
Nếu Thiên Chúa là tình yêu, như đã được mạc khải trong Kinh Thánh, Thiên Chúa chỉ có thể được
biết qua kinh nghiệm của tình yêu. Không phải chỉ nhờ trí khôn đơn thuần mà con người đạt được
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sự hiểu biết về Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ có nói, “Ai mà không yêu thì người đó không
biết gì về Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.”
Sự hiểu biết về Thiên Chúa và kinh nghiệm cá nhân vì thế không thể tách rời. Không thể nói về
Thiên Chúa từ bên ngoài, với những lý lẽ suy diễn theo cách hợp lý. Chỉ có ai đã gặp Ngài, người
đã có kinh nghiệm cá nhân về cuộc gặp gỡ thần thiêng này, mới có thể phá vỡ sự im lặng và nói
về Thiên tính. “Tất cả mọi việc tôi viết về Thiên Chúa có vẻ như chỉ là trò lừa bịp hoặc sự giả mạo
đối với tôi,” Thánh Thomas Aquinas thừa nhận vào phần cuối cuốn sách Summa Theologica.
Thánh Aquinas bỏ dở việc hoàn thành cuốn sách, từ bỏ phương cách khái niệm để bắt đầu con
đường của tình yêu và chiêm niệm.
Khi ai đó nhận ra rằng Chúa yêu anh ta, thì việc một ngày nào đó họ sẽ phải trả lẽ với Ngài cho
cuộc sống của họ, thì bây giờ không còn như vậy nữa, bởi vì bây giờ nó được nhìn từ một quan
điểm khác.
Mỗi tôn giáo đều dạy, bằng cách này hay cách khác, những gì con người đã làm và đang làm để
tiếp cận Thiên Chúa. Thiên Chúa giáo - tôn giáo của Đức Kitô – dựa vào việc tin tưởng và làm
chứng bằng chính đời mình về những gì Thiên Chúa đã làm để tiếp cận con người.
Bất kỳ ý tưởng nào về Thiên Chúa không mô tả Ngài là tình yêu, thì thực sự đang bóp méo hình
ảnh thật của Ngài.
Sự kinh ngạc tuyệt vời rằng Thiên Chúa yêu tôi đặt tôi ở một mức độ mà ở đó điều răn thứ nhất
trở nên hiển nhiên. Và việc Thiên Chúa yêu tôi nhất định là đúng và cần thiết ngoài việc nó làm
cho tôi ứng xử trong tâm tình tri ân. Sau đó, bạn nhận ra rằng Chúa không quan sát bạn như một
cảnh sát viên, nhưng Ngài nhìn bạn với sự quan tâm và tình yêu nồng nàn, như người cha dõi theo
con trai mình hoặc ông nội quan tâm đến cháu của mình.
Truyền thống Kinh Thánh cho thấy con người gặp gỡ Thiên Chúa luôn xảy ra trên trần thế, trong
cuộc sống cụ thể của mỗi người. Chính trong bối cảnh cụ thể này - đôi khi đau thương – mà con
người nên cố gắng tìm kiếm những dấu vết của Thiên Chúa. Hơn nữa, tôi cho rằng sẽ không trung
thực khi chia thực tại và nhận định về sự hiện diện nửa vời của Thiên Chúa trong đó. Thiên Chúa
hiện diện trong mọi thực tại; Thiên Chúa thông phần cách mầu nhiệm vào tất cả các lĩnh vực của
lịch sử và trải nghiệm của con người.
Chúng ta nên nói ít về Thiên Chúa và năng nói chuyện hơn với Ngài. Trên hết, chúng ta nên lắng
nghe Ngài khi Ngài nói với chúng ta. Hãy để Chúa nói với bạn; lắng nghe lời Ngài, Tin Mừng của
Ngài, đó là cây cầu kết hợp sự thật với thực tại và thực tại với sự thật.
Tôi chỉ tin vào một Thiên Chúa. Về mặt tâm lý học, điều này có nghĩa là chỉ có một nguồn, một
khởi đầu, một thực thể mà từ đó tất cả sự sống tuôn tràn và tất cả sự sống trở về đó. Chúng ta
không bao giờ đi lạc, bởi vì chúng ta đã thật sự ở nhà rồi.
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Thiên Chúa yêu chúng ta. Ngài biết rằng chúng ta hiện hữu, chúng ta là gì và chúng ta là ai. Ngài
biết chúng ta, Ngài chấp nhận và yêu thương chúng ta. Ngài kinh ngạc và hứng thú nơi chúng ta.
Ngài luôn đặt chúng ta trong tâm trí. Ngài không muốn chúng ta phải trả lẽ với Ngài vì những gì
chúng ta đã làm, tất cả những gì Ngài muốn là chúng ta nhận biết việc Ngài yêu thương chúng ta;
rằng Ngài không chỉ nhìn thấy chúng ta, mà Ngài đang dõi nhìn chúng ta. Rằng Ngài không chỉ
nghe thấy chúng ta, mà Ngài đang lắng nghe chúng ta. Bạn cần phải chuyển từ điều răn phải yêu
mến Thiên Chúa đến Tin Mừng rằng Thiên Chúa yêu bạn trong Chúa Kitô.
Vương quốc Thiên Chúa ở trong mỗi chúng ta. Ngài muốn một chỗ trong bạn. Hãy tạo chỗ cho
Ngài trong tâm hồn của bạn.
Chúng ta tạo ra một Thiên Chúa phù hợp nhất với chúng ta, bởi vì chúng ta không biết hoặc không
chấp nhận sự đo lường thực sự của Thiên Chúa. Con người nghĩ rằng tôn giáo là nơi trú ẩn chống
lại những nguy hiểm từ xa, và là một cái cớ để tránh phải trực diện với những vấn đề đang ở trước
mắt chúng ta.
Thiên Chúa là một thực tại hiển nhiên ở trong tất cả chúng ta, trong mỗi người, thông qua sự hiện
diện hoặc sự vắng mặt của Ngài, trên bề mặt hay sâu thẳm bên trong. Bạn được kêu gọi để xác
minh, để làm chứng, để đi sâu hơn vào điều đó.
Mặc dù trần thế thì “Muôn Mầu Muôn Sắc (De Colores)”, nhưng hình chụp quang tuyến vẫn chỉ
là màu trắng đen. Nếu chúng ta là những Kitô hữu đúng đắn và có trách nhiệm và mục đích tốt
nhất của chúng ta hướng về Thiên Chúa, chúng ta có thể hưởng hoa trái từ mọi thứ xảy ra với
chúng ta. Nếu chúng ta yêu thích nó, chúng ta cảm tạ Chúa, nếu chúng ta không thích nó, chúng
ta dâng nó lên cho Ngài.
Khi còn nhỏ, chúng ta đã được dậy rằng nếu chúng ta làm điều sai, Chúa nhìn thấy chúng ta và
chúng ta hình thành ý tưởng sai lầm rằng Chúa là một viên cảnh sát luôn theo dõi chúng ta. Nhưng
thực tế hoàn toàn khác, thay vì nhìn thấy chúng ta, Chúa đang tìm chúng ta và Ngài ngắm nhìn
chúng ta với sự vui thích, với đôi mắt tràn đầy hy vọng và yêu thương; như cách người cha nhìn
con trai của mình, hoặc người ông nhìn vào những đứa cháu của mình. Giữa Thiên Chúa và con
người có một mối quan hệ đặc biệt và với một sự liên hệ cảm thông.
Khi một người nào đó ở trong hoàn cảnh thảm khốc, bệnh tật, tai nạn, mất người thân yêu, v.v.,
luôn có một người sẽ nói với họ về tôn giáo, và theo cách này, tôn giáo dường như được liên kết
chặt chẽ với một cái gì đó khó khăn hoặc có vấn đề. Vì những lý do này, chúng ta có một bộ sưu
tập không ít các thành ngữ không mấy lạc quan khích lệ chỉ để vượt qua khó khăn thử thách. Đối
với một người bị gãy chân, một số con chiên ngoan đạo sẽ cố gắng thuyết phục họ rằng họ nên
cảm ơn Chúa vì họ không bị gãy chân kia. Nhưng khi cùng một người, trong những hoàn cảnh
khác nhau, đang tận hưởng những giờ phút bình thường vui vẻ và hạnh phúc, không ai nhắc nhở
với họ rằng Chúa đang chia sẻ niềm vui của họ.
Tình bạn với Chúa là sự bảo đảm tốt nhất cho tình bạn với người khác.
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Thiên Chúa không tương đương với một giải pháp để chúng ta có thể yên tâm. Thiên Chúa là ánh
sáng giúp chúng ta tìm ra giải pháp. Ngài không bao giờ để chúng ta thuyết phục Ngài theo lời lẽ
và toan tính của chúng ta, khái niệm hay kinh nghiệm của chúng ta. Theo lời tuyên bố nổi tiếng
của Thánh Augustinô, Ngài luôn luôn vĩ đại hơn, luôn luôn siêu việt mà lại gần gũi, thân mật với
chúng ta hơn chính bản thân chúng ta. Ngài là khoảng xa tuyệt đối và cũng là sự gần gũi tuyệt đối.
Ngài là một sự hiện diện tuyệt đối, giống như sự hiện diện của khuôn mặt yêu dấu, khung cảnh
ngoạn mục, sự chắc chắn của hy vọng. Ngài là MỌI SỰ.
Ngưởi Kitô hữu không được kiểm toán Thiên Chúa.
Tuyệt đối thì xác thực tự bản chất, luôn luôn như vậy. Một hành động tuyệt đối là Thiên Chúa đã
nhập thể vào Chúa Giêsu Kitô. Qua Đức Kitô, Đấng Tuyệt Đối biểu lộ chính Ngài cho bạn, vì Ngài
muốn điều tốt lành của chính bạn. Nhờ cách sống và sự nhiệt tình của con người Chúa Kitô, Đấng
Tuyệt Đối đã làm cho Ngài có thể đạt tới, và có thể tiếp cận và hiện thực nơi bạn là thành viên có
ý thức và đang phát triển trong Nhiệm Thể của Ngài.
Các giá trị vĩnh cửu là những giá trị duy nhất mang lại giá trị, sự đầy đủ, và ý nghĩa cho các giá
trị nhất thời. Tính cách của bạn sẽ nổi lên, thăng tiến và tự khẳng định đến mức bạn phóng chiếu
Đấng Tuyệt Đối vào cuộc sống của bạn. Sự viên mãn của cuộc sống chỉ đến với sự kết hợp chính
xác, theo thời gian và địa điểm nhất định, của sự tuyệt đối và tương đối.
Thiên Chúa biết rõ ý định của bạn, Ngài ở trong bản thể của bạn. Ngài không ở đó để bạn phân
biệt giữa thiện và ác, nhưng để bạn nhận ra rằng là cái gì đó tốt nhất thì hay hơn là cái gì đó tốt
vừa.
Vâng, chúng ta phải yêu Thiên Chúa. Nhưng quan trọng hơn hết là Tin mừng Thiên Chúa yêu
thương chúng ta. Chẳng lẽ đó không phải là một mối quan tâm hàng đầu mà rất nhiều người trong
môi trường của chúng ta quên mất rằng Thiên Chúa yêu thương họ?
Mọi thứ Chúa định liệu đều rõ ràng và cụ thể. Khi ma quỷ không thể cám dỗ một người làm điều
xấu, nó cố gắng gài bẫy họ bằng cách đề nghị họ làm nhiều việc tốt, ngoài khả năng giới hạn của
họ, để họ sẽ cảm thấy choáng ngợp, mệt mỏi và làm mọi việc không đâu vào đâu.
Không có một nền tảng vững chắc trong Thiên Chúa, xã hội tan vỡ, không phải bất ngờ, mà là một
sự tan rã dần dần và không thể tránh khỏi. Chỉ có sự thừa nhận mang tính xã hội và chấp nhận một
nền tảng siêu việt mới có thể cứu xã hội khỏi sự xuống cấp từ từ của nó.
Những giá trị lớn lao mà không có nó nhân loại thực sự không thể tồn tại cũng như lý trí, tự do,
tiến bộ, công bằng, tình huynh đệ sẽ sớm trở nên không thể đạt được nếu chúng không được nuôi
dưỡng bởi đức tin vào một Thiên Chúa sống động. Chúng sẽ sớm bị giảm xuống thành những lý
tưởng rỗng tuếch, liên tục bị đe dọa bởi những lời dối trá và mị dân.
Chúng ta cần đối xử công bằng với những gì của Thiên Chúa, và chúng ta phải hết sức quan tâm
đến thế giới con người.
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Nếu Chúa chỉ là một ý tưởng, một sự trừu tượng, một điều gì đó mơ hồ, cuộc sống của chúng ta
sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa thì đó là vì chúng ta tiếp tục tìm thấy
Thiên Chúa trong Chúa Kitô, trong một Chúa Kitô sống động, bình thường và gần gũi chúng ta,
như Ngài được diễn tả và miêu tả trong Phúc Âm.
Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, người ta đôi khi tha thứ, và cuộc sống không bao giờ tha thứ.
Thiên Chúa hiện hữu, Ngài nài nẵng, và Ngài trợ giúp. Trong Khóa Ba Ngày Cursillo, các
Cursillista nhận thức được rằng Thiên Chúa hiện hữu và tồn tại. Sau đó, qua việc cầu nguyện, anh
ta nhận ra rằng Ngài luôn kêu mời qua Ân Sủng của Ngài, và tại buổi Hội Nhóm, anh ta nhận thấy
rằng Ngài cũng nâng đỡ, bởi vì “ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Ngài, thì có Ngài ở
đấy giữa họ.”
Chỉ trong sự gần gũi với Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với Ngài, con người mới có thể tìm thấy
ý nghĩa của cuộc đời mình.
Đối với người Kitô hữu, các dấu chỉ của thời đại là một loại đánh giá về sự hỗn độn gây ra bởi sự
vắng bóng Thiên Chúa.
Thực tại của con người không có lời giải thích cũng như chẳng có ý nghĩa nếu nó được hình thành
như một cái gì đó tách biệt với thế giới hiện thực. Nhưng Thiên Chúa của người Kitô hữu không
đặt con người trước một thế giới hoàn thiện và hoàn hảo, trước những gì có thể chấp nhận hoặc từ
chối mà thôi. Thiên Chúa thích kêu gọi con người biến đổi và hoàn thiện vũ trụ hơn. Thế giới
không phải là một kết quả đạt được ngay từ đầu; ngược lại, thế giới đầy rẫy những vết nứt và u ám
này cần một nỗ lực có sức hoán chuyển và phù hợp.

Cập Nhật Hội Thảo Hướng Dẫn Từng Bước cho Khóa Trưởng
Các Điều Hợp Viên Miền đã bắt đầu cung cấp một buổi hội thảo gói trọn trong 1 ngày dựa trên
Hướng Dẫn Từng Bước cho Khóa Trưởng trong các Đại Hội Miền mùa Xuân vào tháng 4 -5, 2019.
Các phản hồi thật tích cực và sự tham dự đã đạt đến mức tối đa ở một số Miền!
Cảm ơn các bạn đã có mặt và tham gia trong buổi hội thảo. Bước tiếp theo là để mỗi Ban Điều
Hành Giáo phận tiếp tục xem xét và nghiên cứu về Hướng dẫn từng bước này để họ lần lượt có
thể cung cấp một buổi hội thảo cho Trường Lãnh đạo. Điều rất quan trọng đối với Ban Điều Hành
Giáo phận và Trường Lãnh đạo là phải đi đến một “sự thống nhất về mục đích và sự hiểu biết” về
Hướng dẫn Từng bước của Khóa trưởng trước khi tổ chức Khóa Ba Ngày Cursillo. Xin dành tất
cả thời gian cần thiết cho việc này, không cần phải vội vàng.
Đây là giai đoạn hứng khởi trong Phong trào Cursillo Hoa Kỳ, vì đây là cơ hội cho chúng ta tiếp
tục sống và chia sẻ ‘di sản’ của Vị Sáng Lập Phong Trào của chúng ta và món quà của Đặc Sủng
Nền Tảng Cursillo.
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“Sự công nhận và chấp nhận di sản này không phải là một vấn đề về các nguyên tắc, mà là sự
trân quý và ấp ủ một ơn gọi tông đồ tự nhiên. Người thừa kế đúng nghĩa của di sản này chính là
người nói lời ‘xin vâng” nhiệt tình của họ đối với lời mời gọi của một phương pháp độc đáo mà
phong trào Cursillo đề xuất. Do đó, di sản này không thể được giữ riêng bởi một người, nhưng là
bởi một nhóm bạn cùng đồng hành với nhau.”
(Di Chúc Tâm Linh của Tôi)

Đại Hội Toàn Quốc 2019
Đại Hội quốc gia lần thứ 29 sẽ được tổ chức vào ngày 18-21 tháng 7 năm 2019 tại Đại học Scranton,
một trường đại học Dòng Tên xinh đẹp, nằm ở trung tâm khu vực Đông Bắc Pennsylvania. Đại
học nằm cách Sân bay Quốc tế Wilkes-Barre / Scranton (AVP) khoảng 8 dặm.
Đại Hội này sẽ rất đặc biệt khi Cursillo Hoa Kỳ kết hợp với các Cursillista từ Mallorca trong việc
mừng lễ kỷ niệm 75 năm của Khóa Cursillo đầu tiên được tổ chức vào tháng 8 năm 1944. Dự kiến
đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầy đủ với những vị khách đặc biệt từ Mallorca, hàng trăm Cursillista, giáo
sĩ và giáo dân, từ các nhóm ngôn ngữ khác nhau của Hoa Kỳ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung,
tiếng Phi Luật Tân, tiếng Đại Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt. Xin ghi
danh ngay hôm nay! Hẹn gặp bạn ở đó – nhớ mang theo một người bạn!
Truy cập trang web National Cursillo để ghi danh trực tuyến hoặc tải các mẫu ghi danh tại:
https://www.natl-cursillo.org/ (tiếng Anh)
https://www.natl-cursillo.org/espanol/inermo/ (tiếng Tây Ban Nha)
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha/ (tiếng Việt)

Chiến dịch $ 3/năm, Tiến Trình Phong Chân Phước & Nụ cười
Amazon
Trung tâm Cursillo Quốc gia (NCC) đã nhận được tổng số tiền quyên góp $ 203,512 cho Chiến
dịch $ 3/năm từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 5 năm 2019. Trung tâm Cursillo quốc gia đã ứng
trước $ 195.000 để hỗ trợ các Giáo phận đang thành lập hoặc tái lập Cursillo tại Hoa Kỳ, hỗ trợ tài
chính cho Nhóm Caribbean Bắc Mỹ (NACG), cung cấp giảm giá sách, giảm lệ phí ghi danh Đại
Hội CursilloToàn Quốc cho Chủ Tịch PT cấp Giáo phận.
Chi phí cho tiến trình phong Chân Phước cho ông Eduardo Bonín Aguiló dự trù khoảng 45.000 đô
la. Lời cầu nguyện và hỗ trợ tài chánh của các bạn rất cần thiết để tiếp tục đẩy mạnh tiến trình
phong Chân Phước này. Xin liên lạc với Trung tâm Cursillo Quốc gia qua email admin@natlcursillo.org hoặc số phone 512-746-2020 nếu bạn muốn đóng góp cho mục đích này. Đa tạ!
Trung Tâm Cursillo Quốc Gia đã nhận được 1.899 đô la từ Quỹ Smile Amazon nhờ sự tham gia
của nhiều hoạt động mua sắm của các Cursillista qua Amazon!
Xin vui lòng tiếp tục quảng bá cho Chiến Dịch 3 đôla một năm và Amazon Smile thông qua nhóm
thân hữu của bạn, Ultreya, Trường Lãnh đạo, Đại hội Miền, hội thảo, tiếp xúc cá nhân, nhóm email
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v.v… Để biết thêm thông tin về chiến dịch 3 đôla/năm và Amazon Smile, xin vui lòng vào Trang
Nhà tại: https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/ung-ho-pt-cursillo/
Chân thành cám ơn lòng quảng đại và liên tục hỗ trợ của các bạn!

De Colores!

Giuse Trần Thái Hoàng - Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo Quốc Gia
Ceferino Aguillón, Jr. - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Anh
Juan Ruiz - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Tây Ban Nha
Vincent Phạm Quỳnh Tín - Điều Hợp Viên Quốc Gia ngành tiếng Việt
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