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ĐỜI SỐNG TÂM LINH.
Nguồn: Suy niệm II trong Tìm Kiếm Chính Mình của Eduardo Bonín.
Nên thánh là ơn gọi đầu tiên và là bổn phận hằng đầu của mọi Kitô hữu. Để đảm bảo rằng người
Cursillista bước vào cảnh vực của Thiên Chúa, nói một cách chính xác, điều căn bản là bước vào
tâm điểm của cảnh vực đó nơi mà tài năng của họ sẽ kết sinh những hoa trái tốt nhất..
Thiết nghĩ rằng mọi Kitô hữu luôn ý thức trọn vẹn về Phép Rửa họ lãnh nhân và sống như nó đòi
hỏi. Tôi ước mong rằng mọi người được cứu độ là những người lãnh nhận Phép Rửa và mọi
người đã rửa tội trở nên những vị thánh, những tông đồ, những con người của thời đại của họ.

National Newsletter
Tôi muốn họ là những con người thánh thiện, sống ý thức và lớn lên trong Ân Sủng trong lòng
ee
Giáo Hội, trong việc tiếp xúc với Đức Kitô và trong
sự hiệp thông với anh chị em mình. Tôi

muốn họ là những tông đồ, thực hiện nỗi khát mong cứu độ của Đức Kitô trong cuộc sống của
họ, bước ra khỏi lối sống của họ để Đức Kitô có thể sống - nhờ ân sủng - trong từng anh chị em.
Chúng ta muốn họ là những con người của thời đại. Họ làm nên những diệu kỳ đúng với sự thật
cuộc đời của họ, theo nhịp điệu với nhu cầu của họ, và trong tiến tình đòi hỏi của họ.
Cầu nguyện là một năng lượng tâm linh thao tác với toàn bộ cuộc sống, và chính vì như vậy,
trong mọi tình huống mà cuộc sống ban tặng, lời cầu nguyện được cầu với đức tin sẽ tạo nên một
tương quan chủ thể sống động giữa Thiên Chúa và con người. Qua lời cầu nguyện với đức tin, đó
là hồng ân của Chúa, được đưa vào sự năng động của con người. Sự cầu nguyện của người Kitô
hữu không là cuộc sống, nhưng nó được tách biệt và tẩy xoá một cách lạ lùng từ cuộc sống.
Kinh “Lạy Cha” là một lời cầu nguyện vĩ đại. Nó ngắn gọn, không nhàm chán, và nó thoả mãn
những khao khát thẳm sâu nhất của bất cứ một người nào có lòng tin.
Đức Giêsu dạy chúng ta nới rộng khái niệm “của chúng con” trong lời cầu nguyện cao quý này.
Chúng ta không quan tâm chăm sóc cho gia đình của chúng ta mà thôi, nhưng cho tất cả mọi
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người và toàn thể nhân loại. Những ai có nhiều hơn những gì họ cần và không nhận ra những gì
cần thiết; họ không hề nhận ra rằng Thiên Chúa muốn dùng họ để phục vụ người khác.
Cursillo là một bằng chứng hữu hình về hiệu quả của cầu nguyện. Những người mà với lời cầu
nguyện và hy sinh, một cách nào đó họ đã “dùng quyền năng” của Thiên Chúa ngay trong chính
cuộc sống thường nhật của họ. Họ là thành phần nòng cốt của Cursillo, chính yếu hơn cả những
người lãnh đạo Cursillo. Đây cũng là điều bắt buộc phải đạt tới đối với từng tâm hồn đã gặp gỡ
Thiên Chúa.
Lời cầu nguyện của người Cursillista phải tự nhiện, không làm bộ. Lời cầu nguyện thì mạnh mẽ,
liên lỉ, vui tươi và tự tin; siêu nhiên trong mục đích của nó.
Người Kitô hữu nên cảm nhận và nhìn chính mình là người mang vác niềm hy vọng. Nếu tôi yêu
ai, tôi phải cố gắng nói cho họ niềm hy vọng này, rồi đặt chọn lựa cuối cùng trong tay Chúa và
tuỳ theo tự do của mỗi người.
Ai có niềm tin vào một sự thật điều mà các tâm hồn khao khát, họ không thể không đau khổ khi
không chia sẻ nó cho người khác. Hoặc họ không có niềm tin và sự thật mà họ tin; hoặc sự thật
này đã chưa đạt tới sự thẳm sâu của tinh thần họ.
Tập trung chính bạn trong việc mục vụ, nhưng với một cung cách mà nó không làm bạn mất
phương hướng ngay cả trong ý định cũng như trong hành động. Không một ai tốt cho tất cả;
nhưng tất cả mọi người có thể và nên làm một điều gì đó. Hãy cụ thể về điều bạn nên làm.
Thiên Chúa đã tin tưởng trao ơn cứu độ của nhiều người, họ là niềm hy vọng và ước mơ của
Ngài, cho sự cống hiến của bạn, và chính vì thế, họ cũng là niềm hy vọng và ước mơ của bạn.
Ngài đã tin tưởng trao phó họ cho bạn.
Đừng nghi ngờ rằng người xấu sẽ nên tốt nếu họ gọi chính mình là tốt. Hãy xác tín những cơ hội
và định nghĩa một cách chính xác điều mà bạn phải làm.
Bạn nghĩ bạn là điều gì đó, hay không là gì cả ư? Hãy gặp gỡ Đức Kitô trong Phúc Âm, nhờ Bí
Tích Thánh Thể và vị linh mục. Hãy gặp gỡ anh chị em mình. Hãy gặp gỡ những người giúp bạn
hoàn thiện mình và những người hoàn thiện, nếu bạn (muốn) hoàn thiện.
Tôi là một người tin tưởng vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa, và tôi có thể thấy hầu hết các
mục đích mà tôi đặt ra thời trẻ đều đã thành hiện thực. Nhưng Thiên Chúa đã chứng minh cho tôi
rằng trong nhiều dịp, nếu không nói là từng dịp một, Ngài luôn có cơ trên vì Ngài luôn dẫn tôi
vào những con đường khác.
Những phép lạ thể lý, tương tự những điều được thuật lại trong Tin Mừng, thì rất ít và đôi khi,
chúng cho phép một vài điều giải thích khác nhau. Nhưng đối với phép lạ luân lý, sự ảnh hưởng
của ân sủng Chúa từ bên trong con người, là điều rõ ràng, thường xuyên và thật sự trong bất cứ
cộng đoàn đức tin nào.
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Khi trực diện với phép lạ ân sủng của Chúa, luôn có vài người của chính nguồn sẵn lòng chứng
minh rằng điều đó được thực hiện vào ngày Sabát.
“Với bản chất đích thực và thần linh của Ngài, Thiên Chúa ngự nơi trung tâm kín ẩn của linh
hồn con người. Đây là nơi Ngài làm việc để nới rộng sự hiện hữu thần linh của Ngài, nơi Ngài
tận hưởng sự hiện hữu đó. Thiên Chúa không thể từ bỏ trung tâm kín ẩn này bởi vì Ngài đã đặt ý
chí vĩnh cửu là sẽ không bao giờ muốn hay không không bao giờ có thể từ bỏ nơi ấy. Nhờ ân
sủng, trung tâm kín ẩn đó nơi con người có chính bản thể của Thiên Chúa. Linh hồn trở nên hình
ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa trong sắc mầu và hình dáng thần linh!” (Jesús Sáez Cruz, thần học
gia và triết gia Tây Ban Nha)
Cuộc sống trong “ơn thường sủng” được làm mới từng ngày bởi những “ơn hiện sủng” và chúng
được nuôi dưỡng và lớn mạnh bởi các bí tích, để (ta) có thể đối diện với những trở ngại một cách
thành công nhờ ân sủng.
Người Cursillistas tập trung lý tưởng và ước mơ của họ trên việc có thể sống ý thức và lớn lên
mãi trong ân sủng. Mục đích của họ sẽ luôn là điều chỉnh tinh thần của của họ theo nhịp của
Thánh Thần và như thế, họ có thể có được, thực hành được và chiếu tỏa được đức tin , hy vọng
và bác ái của họ trong mọi hoạt động của mình.
Lý do tại sao Bản Sứ Vụ Lệnh của chúng ta, cam kết danh dự của chúng ta là phục vụ Đức Kitô
phải được đặt trong những khả năng đích thực, và những cơ hội của từng thành phần của Thân
Thể Huyền Nhiệm trong từng hoạt động, nơi mà sự thánh thiện của chúng ta dần trở nên chính
danh qua việc đạo đức, học hỏi và hoạt động của chúng ta.
Bản Sứ Vụ Lệnh, Việc Linh Hướng, và Hội Nhóm là ba trụ cột sẽ đảm bảo không chỉ sự trường
tồn của chúng đời sống chúng ta trong ân sủng, nhưng còn là lớn mạnh liên tục của tinh thần nơi
mỗi người Cursillista.
Bản Sứ Vụ Lệnh, (khi) phù hợp với khả năng và nhu cầu của từng người, sẽ chỉ cho người
Cursillista chỗ dứng của họ trong lòng Giáo Hội và đặt họ nơi tuyến đầu của Đạo Công Giáo.
Một việc linh hướng trung thực trong từng khoảng khắc nơi ngã ba đường, sẽ xác định sự điều
chỉ chính xác trong bản Sứ Vụ lệnh với cuộc sống. Và việc Hội Nhóm sẽ duy trì hai điều :
(1)tinh thần của chúng ta ở mức độ cần thiết để có thể tuân thủ Bản Sứ Vụ Lệnh, đồng thời (2) sẽ
tháp nhập và làm rõ trước những ý thức chung của nhóm. Thất bại có thể xảy ra, và tương phản
giữa những hoàn thiện nhất của các thành viên khác và những cam kết của mình sẽ thúc đẩy tâm
hồn (mình) cải thiện không ngừng và kiên trì.
Càng ý thức về khả năng của mình bằng cách tận dụng ân sủng thiêng liêng, bạn không thể thất
bại. Đức Kitô và bạn là chính. Hãy duy trì ý chí phù hợp với khả năng mình. Càng làm những
động cơ của mình cụ thể, bạn càng có động lực.
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Kinh Thánh làm chứng rõ ràng rằng Thiên Chúa yêu cầu không ngừng nghỉ mọi người nam nữ
trở về với Thiên Chúa bằng tình yêu. Ngài chấp nhận rủi ro vốn có trong tự do, đồng thời điều đó
nói với những người tin rằng Thiên Chúa mong đợi biết bao từ họ.
Hiệp nhất là kết quả của bác ái, nhưng không phải là bình đẳng, và sự đồng dạng thậm chí còn tệ
hơn. Trở nên tốt không tương đương với việc giảm làm muối cho đời và trở thành đường cho thế
giới.
Đức Trinh Nữ Maria đã có một chỗ đứng trung tâm trong Phong Trào Cursillo ngay từ ban đầu,
từ năm 1944 đến nay. Chúng ta tôn vinh Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa trong Khóa Ba Ngày bằng
việc lần chuỗi Mân Côi, với những ý chỉ cụ thể mà chúng ta đề cập đến trước mỗi một mầu
nhiệm, và cuối mỗi ngày, chúng ta viếng Thánh Thể chung với nhau.
Qua Mẹ Maria, chúng ta biết Đức Kitô, Người sống trong chúng ta và trong người khác. Cũng
qua Mẹ, mọi sự tốt lành và những gì giá trị đến với chúng ta, đồng thời các thứ khác cũng tăng
thêm giá trị. Mẹ giúp chúng ta thấy thế giới từ sự thật, thay vì thấy nó từ dối trá và lừa bịp. Mẹ là
ngươi đã khai sáng và khẳng định với chúng ta điều tốt đẹp và chân thật.
Thật là một niềm an ủi và một sự thật tuyệt vời Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ của tất cả mọi người
và mọi vật, cũng là Mẹ của những người sa lầy và những người lạc lối hay mất phương hướng.
Hãy nhận biết rằng Mẹ là Mẹ của tất cả mọi người và hãy ý thức trọn vẹn điều này. Mẹ nâng
chúng ta lên, an ủi cuộc sống của chúng ta, và bảo đảm rằng cuộc sống của chúng ta (sẽ) triển nở
khi có sự đồng hành bởi sự khích lệ nồng ấm của Mẹ và tình mẫu tử của Mẹ (sẽ) trải đường và
làm sáng tỏ mọi sự.
Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta xin Thiên Chúa tha thứ những nhơ bẩn và quá khích của chúng ta,
những giả tạo và tội lỗi như chúng ta tha cho người khác những lỗi lầm của họ. Chúng ta xin mọi
người biết nhau, trân trọng và thương yêu nhau. Chúng ta xin rằng chúng ta có thể tin tưởng lại
người khác, tin tưởng lại sự tha thứ cho anh chị em, vì những điều mà Thiên Chúa đã phục hồi
thì tốt hơn những phiên bản đầu. Hãy nhớ trường hợp của người phụ nữ ngoại tình, người con
hoang đàn, vân vân. Niềm vui của Tin Mừng là Thiên Chúa tha thứ không đong đếm và lòng tốt
của Ngài không giới hạn. Mọi cử hành Phục Vụ thánh giả định rằng người môn đệ của Đức
Giêsu đã hoà giải với anh chị em mình trước buổi cử hành.
Tin mừng của Tin mừng là Thiên Chúa tha thứ không có biện pháp, rằng lòng tốt của Ngài là vô
hạn. Mọi lễ kỷ niệm thờ phượng thiêng liêng đều giả định rằng môn đệ của Chúa Giêsu đã hòa
giải với anh trai mình trước lễ kỷ niệm.
Ơn thường sủng mở ra một thế giới của những thực tại không bị nghi ngờ. Ân Sủng là sáng tạo.
Nó tạo ra những khả năng tuyệt vời không ngờ được, (những khả năng) đa dạng một cách căn
bản. Không ai có thể biết được, và hãy để tự chúng tiên đoán rằng hạt giống của Ân Sủng sẽ lớn
lên và phát triển nơi người Kitô hữu như thế nào, những người làm việc một cách chủ động với
nó (ân sủng) với lòng khiêm nhường, sự đơn sơ và sự thật.
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Thay vì “nhiều hơn và tốt hơn”, có những người được giới thiệu với ý tưởng “đủ rồi.” Ý tưởng
“đủ rồi” ở đây được ví như là một thái độ thuộc lãnh vực nghệ thuật. Trong thái độ đó, họ thấy
những dấu chỉ của sự trưởng thành mục vụ của họ mà sự trưởng thành đó cho họ niềm vui, (chứ)
không trừng phạt), và đặt họ, những người lấy ý tưởng “đủ rồi đó” một cách nghiêm túc, vào sự
sẵn lòng “trọn vẹn” với một cam kết bình thường, sự giải thoát và đơn sơ phúc âm, như là thái độ
ngây ngô mang tính thiên thần.
Mỗi đời sống giáo dân đích thực hôm nay như cái nêm làm đảo lộn mọi sự và đòi hỏi một giải
pháp tức thời. Mối quan hệ giữa Giáo Hội và thế giới, ý nghĩa Kitô của thế giới, việc đào tạo
linh mục, và khái niệm về linh mục. Đối với giáo dân, đó chính là khả năng phân định thực tế và
ngôn từ của họ có sức nặng của lời chứng.
Chúng ta có thể cho thế giới mất đi! Đây là cách tiếp cận nan giải mà nó sẽ làm tê liệt công việc
mục vụ của chúng ta. Nhưng thế giới không là gì ngoài tổng sống con người sống trong đó.
Những con người bị mất. Đúng như vậy và rất nhiều lần: có nhiều Phaolô trong bóng đêm trên
con đường đến; có nhiều Mary Madalena trong bóng đêm của cuộc gặp gỡ với Giêsu; có nhiều
Xavier trong bóng đêm của cuộc gặp gỡ với I-Nhã, vân vân. Con người luôn lạc lối trong bóng
đêm của sự gặp lại bởi ân sủng Chúa. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, những con người này luôn
được trao tặng cho Phalô, Madalena, Phanxicô Xavier, vân vân.
Hoán cải gồm hai khả thể. Thứ nhất là ai đó trở về - những người ở xa nhà của Cha. Thứ hai là
làm cho những người lớn nhận ra rằng họ cũng cần sự hoán cải (giống người con cả)
Mỗi người tìm kiếm những gì là tốt, và chỉ có ý tốt mới làm tròn đầy nơi họ. Nỗi thống khổ, biểu
tượng của thời đại chúng ta, không là gì cả nhưng chính là khao khát Thiên Chúa. Từng người
bình thường đều quan tâm sâu sắc trong việc là người. Và họ chưa bao giờ là người hơn khi họ
trở thành đền thời của Chúa Thánh Thần.
Lòng đạo đức của chúng ta. Dấn thân? Đạo đức thái quá? Giả hình? Hãy suy gẫm về những gì
mà trước đây bạn đã là để không như thế một lần nữa. Hãy tự nhiên, nam tính nếu bạn là nam, nữ
tính nếu bạn là nữ. Hãy dũng cảm, hãy vui tươi; luôn luôn ở trong ý thức và lớn lên trong ân
sủng Chúa.
Phong trào Cursillo chịu tác động mạnh mẽ và liên lỉ của ơn thường sủng. Một người Cusilista là
người quay sự tự do của mình đến điểm khởi đầu của việc biến đổi thế giới xunh quanh họ.
Tôi thiếu niềmm tin vào những người mà họ tuyên bố niềm tin của họ dành cho người khác, nhất
là nếu họ cố gắng làm người khác trở lại. Đức tin tự nó lan toả chỉ khi nó được sống. Kiến thức
về những gì của Thiên Chúa không thể tìm thấy trong sách vở, nó thuộc về lãnh vực kinh nghiệm
sống một cách cá nhân. Hầu hết trong mọi tình huống, sách vở có thể giúp. Thỉnh thoảng chúng
là một trở ngại.
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Không giống như tua chân nơi cánh của con sao biển, các tiêu chí của sự phát triển không phát
triển đồng đều và đồng bộ. Tất cả chúng ta ngang bằng nhau trong “cái là”. Chúng ta hoàn toàn
khác nhua trong “cái như thế nào”
Để tránh lãng phí thời gian câu cá mà không bắt được con cá nào, hãy tìm kiếm một cách tiếp
cận hiệu quả nhất. Đừng phạm lỗi chiến thuật. Chinh phục bản thân không giống như cố gắng để
thắng người khác. Đối với chính bản thân mình, bạn sẽ cần: một ý chí, đầu gối, cái đầu và con
tim.Đối với người khác là con tim, cái đầu, một ý chí và đầu gối.
Chỉ những ai với đủ tinh thân và tiêu chí phá vỡ nền tảng mới sẽ có thể làm nó một cách hữu
hiệu. Những ai với tiêu chí mà không có tinh thần sẽ khó có thể loan truyền tin mừng đến cho
người khác. Những ai có tinh thần nhưng thiếu tiêu chí sẽ dễ mất tập trung vào hành động của
họ, sẽ mất định hướng nơi hành động của những người khác, và hướng họ tin rằng điểm nhấn là
việc làm.
Phong trào Cursillo trở nên méo mó khi nó được dùng để làm thoải mái “những người tốt”, để
giữ mọi sự bình thường, để giải quyết những vấn đề tồn tại trong những tổ chức giáo hội.
Lý tưởng Kiô giáo là lý tưởng của sự đơn giản, nhưng không dễ dàng. Hiện hữu như một đứa trẻ
không có nghĩa sống bề nổi, nhưng ngược lại. Sự đơn giản là mục đích của một sự hiện hữu sâu
sắc
Người giáo dân là người phải biết phát triển như thế nào những giá trị và những gì vĩnh cửu và
không thể thay đổi, phù hợp với cung cách và đòi hỏi hoặc những nhu cầu của thời đại họ.

De Colores!
Nedia L Valladolid - 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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