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Hướng Dẫn Tường Bước cho Khóa Trưởng 
Nguồn: Trình bày bởi chị Anna Nguyễn Khanh trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần thứ 29 tổ 

chức tại Đại Học Scranton  Giáo Phận San Scranton, PA - ngày 20 tháng 7 năm 2019. 
 

 
GIỚI THIỆU và BỐI CẢNH LỊCH SỬ 

 

 Eduardo Bonnin Aguillo, người sáng lập Phong trào Cursillo, đã bước sang Ngày 

Thứ Năm của ông vào ngày 6 tháng Hai năm 2008. Nhiều cảm nghiệm được gợi hứng từ 

Chúa Thánh Thần của ông đã được ghi lại trong tác phẩm “Chứng Từ Tâm Linh”. Sau khi 

ông qua đời, những người bạn trung tín ở Mallorca, từng làm việc với ông trong việc soạn 

thảo sách biết rằng Từng Bước Hướng Dẫn Cho Khóa Trưởng, cùng với Tiền Cursillo và 

những Phụ bản của Hậu Cursillo đã được dự định đưa vào sách. Họ bắt đầu công tác để 

hoàn tất tài liệu này theo như ý định của Eduardo. Ấn bản cập nhật này đang được soạn thảo 

và thời điểm ấn hành chưa được định rõ. 

 Nghiên cứu lịch sử Phong trào Cursillo cho chúng ta thấy rằng, Eduardo, được linh 

hứng bởi Chúa Thánh Thần, hướng dẫn chúng ta phải tìm kiếm những người xa cách. Với 

gợi hứng này, ông đã cùng các bạn hình thành khóa Cursillo đầu tiên, và tiếp tục tổ chức 

nhiều khóa Cursillo sau đó nữa. Kết quả rất đáng khích lệ vì đã có rất nhiều người thực sự 

được đánh động, và tất nhiên, như chúng ta đều biết, Phong trào Cursillo lan rộng ra trên 

toàn thế giới.  

 Eduardo được những Cursilistas muốn tìm hiểu rõ hơn về Cursillo tại nhiều nơi trên 

toàn thế giới mời đến. Trong lúc ra ngoài Mallorca, ông nhanh chóng nhận thấy thông điệp 

mà ông nhận lãnh và chia sẻ cho mọi người đã bị thất lạc vì những sửa đổi, thêm thắt, giản 

lược và thiếu hiểu biết về tâm tưởng mà ông đã đề ra và phát triển. Sách Cấu trúc tư tưởng 

được viết năm 1958.  Có bao nhiêu người đã nghiên cứu cuốn sách này? 

  Với sách Cấu trúc tư tưởng ông trình bày những điều chính yếu về Tâm tưởng, Mục 

đích và Phương pháp của Phong trào Cursillo, mà những buổi hội thảo Cursillo de Cursillos 

lấy làm chủ điểm. Bao nhiêu người đã sống khóa Cursillo de Cursillos? 

 Eduardo hân hoan khi thấy qua việc nghiên cứu Cấu Trúc Tư Tưởng và Cursillo de 

Cursillos, nhiều người lãnh đạo đã bắt đầu hiểu rằng Cursillo không phải là một tổ chức mà 

là một phong trào. Những người lãnh đạo hiểu rằng phong trào này không chỉ là “ba ngày” 

và rồi nhận ra sự quan trọng của Tiền Cursillo và Hậu Cursillo. Vai trò của Linh hướng và 

điều hợp các nhóm quốc tế cũng được hiểu rõ hơn. Đồng thời giúp các lãnh đạo nhân thức 

được rằng mục đích của Cursillo là sống cuộc sống bình thường của mình trong ân sủng và 

Ultreya phải đặt trên những chứng tá chứ không phải giáo dục hướng dẫn. Những khác biệt 

này cần thiết cho việc sống Đặc sủng căn bản Phong trào. Nếu chúng ta không hiểu được sự 

khác biệt, chúng ta vẫn có thể làm được nhiều việc của Kitô giáo, nhưng đó không giống 

như sống theo Đặc sủng Cursillo cảm ứng từ Chúa Thánh Thần. Với nhận thức có tính lịch 

sử này, chúng ta bắt đầu nhìn ra sự quan trọng của việc học hỏi và trung thành với tâm 
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tưởng và bản chất của đặc sủng nguyên thủy của vị sáng lập ra Phong trào chúng ta. 

 Nhờ qua Công đồng Vaticanô II, Hội thánh Công giáo đã bắt đầu tìm hiểu về những 

Phong trào Giáo dân trên toàn thế giới, những vị sáng lập và Đặc Sủng Nền Tảng của mỗi 

Phong trào. Điều này đã giúp Phong trào Cursillo nói lên và hiểu được sự khởi đầu của 

chúng ta đến từ Chúa Thánh Thần. Người sáng lập thì quan trọng vì người hướng dẫn chúng 

ta đến với Đặc sủng. Đặc sủng thì quan trọng vì nó đưa chúng ta đến với Chúa Kitô theo 

cách đặc biệt, đặc biệt cho mỗi phong trào.   

 Vào năm 1994, nhân kỷ niệm 50 năm khóa Cursillo đầu tiên, Eduardo tập hợp các 

bạn hữu ở Mallorca với ý định mời tất cả các Cursillistas toàn thế giới, những người thực sự 

thích tim hiểu và sống Cursillo nguyên thủy – những gì đã được biết là “Đặc Sủng Nền 

Tảng”. Thành viên Văn phòng Điều hành Quốc gia Hoa kỳ nhận lời mời và đến Mallorca 

tham dự hai buổi hội thảo Đàm thoại của Cala Fiuera thứ nhất và thứ nhì. Qua kinh nghiệm 

này, họ khám phá ra đã có nhiều sự thay đổi tại Hoa kỳ và nó đã đem chúng ta rời xa Đặc 

Sủng Nền Tảng. 

 Năm 1998, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II mời gọi tất cả các phong trào và tổ 

chức tôn giáo trở về với cội nguồn và nhận biết rõ tâm tưởng của người sáng lập. Lời gọi 

“Về nguồn” này được nhắc lại vào năm 2006 bởi Đức Thánh Cha Benedict XVI khi các 

thành viên Hoa kỳ đại diện cho tổ chức Cursillo Thế Giới [OMCC] đến tham dự Đại Hội 

Các Phong Trào Giáo Dân Thế Giới lần II. Tổ chức OMCC cũng đến thăm Mallorca và 

Eduardo để đáp lại lời mời gọi tìm hiểu về tâm tưởng của người sáng lập. Kết quả là đã tạo 

được sự gắn bó tình bạn và tăng trưởng sự cảm thông với nhau vì chúng ta biết chỉ với sự 

hướng dẫn của Eduardo thì chúng ta mới có thể thay đổi để gìn giữ được căn tính của Phong 

trào Cursillo. 

 Năm 2014, trong Đại hội Thế giới lần thứ ba của các Phong trào Giáo dân và các 

Cộng đồng Mới, Đức Thánh Cha Francis lại kêu gọi chúng ta sống Phúc Âm trong Niềm 

Vui, ngài nói: “Các bạn không phải là một nhóm nhỏ…không! mà là một Phong trào! Luôn 

có mặt trên đường phố, luôn vận động, luôn cởi mở truớc những điều bất ngờ của Thiên 

Chúa, và đó cũng là những gì phù hợp với lời mời gọi đầu tiên của phong trào, đó là, Đặc 

Sủng Nền Tảng.” 

 Năm 2017, Phong trào Cursillo thế giới, khi ấy được điều hợp bởi Ban Điều Hành 

của Portugal. Cùng với họ, chúng ta tổ chức Ultreya toàn thế giới lần thứ năm tại Fatima để 

kỷ niệm 100 năm ngày sinh Eduardo. Nhóm Portugal đã giới thiệu với thế giới cuốn sách 

tiểu sử họ đã soạn. Cuốn tiểu sử này là câu chuyện của Eduardo và Phong trào Cursillo. Có 

bao nhiêu người đã đọc sách Eduardo Bonnin Aguillo – 100 năm Tiểu sử và Tâm tưởng? 

 Lịch sử cho chúng ta thấy lời mời gọi đầu tiên của Phong trào Cursillo vào năm 1940 

bởi Đức Giáo Hoàng Pius XII, khi ngài nhận thấy một số lớn giáo hữu đã không còn sống 

đời sống Kitô hữu nữa. “Đức Thánh Cha Pius XII thách thức những vị lãnh đạo Giáo hội 

hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể để mang lại những giá trị của Kitô Giáo”. Lời phát 

biểu này đã đánh động Eduardo mạnh mẽ và hướng ông đến việc nghiên cứu sâu rộng về 

hoàn cảnh và môi trường. Kết quả của việc nghiên cứu này hình thành bài rollo đầu tiên của 

chúng ta – NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG – và dẫn đến việc phát triển Phong trào Cursillo 

Kitô Giáo. 

 Trong thời gian này, Eduardo đã bao gồm bạn hữu trong nỗ lực của ông. Những 

Lãnh đạo tại Mallorco đã không cần dùng đến cẩm nang vì họ luôn có cơ hội đối thoại trực 

tiếp với Eduardo. Những sự chuẩn bị của họ là những cuộc gặp gỡ mặt-đối-mặt. Eduardo ưa 

thích học hỏi và gặp gỡ giữa bạn bè để bàn thảo về những gì họ đã nghiên cứu. Đó là lý do 
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tại sao cho đến nay một số những bài viết của ông là tập hợp của những ghi chép lại với chủ 

ý khiến chúng ta phải suy nghĩ sâu đậm hơn. Đó chính là sự khiêm nhường, điều đã giữ 

Eduardo không chỉ bảo cho mọi người biết phải làm gì. Ông muốn mỗi người hãy tự khám 

phá, qua linh hướng của Chúa Thánh Thần, rằng những cuộc gặp gỡ đích thực chỉ có thể 

xảy ra khi chúng ta thực sự chân thành và tìm kiếm sự thật. 

 Mãi cho đến năm 2005, chúng ta vẫn chưa có được phác họa chi tiết về khóa Ba 

Ngày Cursillo soạn thảo bởi vị sáng lập Phong trào. Eduardo biết rằng ông sẽ không còn ở 

lâu dài với chúng ta và ông muốn giải thích, “từng bước”, chính xác từng phần của Khóa Ba 

Ngày Cursillo. Năm 2005, từ cuộc gặp gỡ của một vài lãnh đạo từ các khu vực khác nhau 

trên thế giới đã trở thành một cuộc họp của nhiều người tại Mallorca để có Những Ngày 

Sống Với Eduardo hay “Jornadas”.  Họ nói các bài rollos còn linh mục thì chia sẻ những bài 

nguyện ngẫm. Năm 2007, Eduardo đã viết một trong số các sách mà chỉ một mình ông là 

tác giả, quyển Chứng Từ Tâm Linh của Tôi. Trong Chứng từ này, ông diễn tả sự cần thiết 

phải ghi chi tiết, bản chất “Từng bước”, những gì Cursillo Kitô giáo bao gồm. Eduardo có 

vài lãnh đạo cùng làm việc với ông để phát triển những gì sẽ là một phụ bản của Chứng Từ 

Tâm Linh. Tiếc thay, Eduardo đã từ trần trước khi hoàn tất kế hoạch sau cùng này. Những 

người bạn cùng làm việc với ông, Ramon Rosello, Miguel Sureda, Arsenio Pachon và 

Enrique Benito, tiếp tục hoàn tất công việc qua những gì họ đã làm xong và những ghi chú 

sau cùng mà Eduardo để lại. 

 Như các bạn có thể đã nghe và thấy, Ramon Rosello và Miguel Sureda, họ hiện diện 

với nhóm English, và với chúng ta trong kỳ đại hội toàn quốc này. 

 

LÀM SAO “TỪNG BƯỚC” ĐẾN ĐƯỢC HOA KỲ? 

 Vào năm 1994, Tom Sarg, nguyên Giám đốc Điều hành Văn phòng Quốc gia, tham 

dự buổi Đàm Thoại Cala Figuera Đầu Tiên. Nhưng mãi đến buổi Đàm Thoại Thứ Hai vào 

năm 2002 ông mới nhận ra được là chúng ta đã đi lạc đường quá xa. Tom tổ chức một 

chuyến du hành cho các Thành viên Quốc gia đến gặp gỡ Eduardo ở Mallorca. Được khích 

lệ bởi cuộc gặp gỡ này với người sáng lập phong trào, họ bắt đầu một chiến dịch đem chúng 

ta trở về với Đặc Sủng Nền Tảng. Vào tháng 7 năm 2003, Văn phòng Điều hành quốc gia 

quyết định theo Đặc Sủng Nền Tảng.    

 Năm 2006, Jorge Barcelo tìm hướng dẫn của Eduardo điều chỉnh lại Cẩm nang 

Cursillo hiện hành để có thể đem chúng ta lại gần hơn với Đặc Sủng Nền Tảng. Mặc dù 

Eduardo đã kiểm lại đầu đề các bài rollos và trình tự cuốn cẩm nang mà Hoa kỳ đang sử 

dụng, nhưng nó vẫn chưa phù hợp với “Từng bước” của ông và Đặc Sủng Nền Tảng. 

 Năm 2014, Văn phòng Điều hành quốc gia quyết định kiểm lại và tìm cách cập nhật 

Cẩm nang Cursillo. Chúng tôi đã liên lạc với các lãnh đạo ở Mallorca và tìm hiểu về dự án 

“từng bước” mà họ hiện đang tiến hành. Trong năm 2015, “Chỉ Nam” đã trở lại dạng 

nguyên thủy của tập sách nhỏ và vào tháng 7 năm 2016, Cẩm Nang Linh Hướng mới đã 

được xuất bản để phản ánh ý định của Từng Bước. 

 Năm 2016, một ủy ban được thành lập bởi Văn phòng Quốc gia để duyệt xét Từng 

Bước Hướng Dẫn, tìm hiểu lý do những gì trong nội dung của nó và chia sẻ lại cho tất cả 

các Cursillistas. Đến năm 2018, Ủy ban đó, bao gồm thành viên của các nhóm ngôn ngữ, 

đồng quyết định rằng cách tốt nhất để chia sẻ là làm theo cách của người sáng lập.  Chúng 

tôi phải tìm hiểu về Từng Bước, mời gọi người khác cùng học hỏi và xác định rằng phương 

pháp tốt nhất để thực hiện điều này là thông qua cuộc hội thảo. 

 Hướng dẫn “Từng bước” này không phải là một cẩm nang để huấn luyện các 
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Cursillistas về những gì phải làm trong khóa Ba ngày Cursillo, mà là một hướng dẫn để 

người Cursillistas có thể hiểu “tại sao” về từng phần trong phong trào như dự định. Những 

bài Rollos trong hội thảo được soạn thảo và Chương trình hội thảo được sắp xếp sao để 

hướng dẫn cho các buổi hội thảo tại Miền và giáo phận vào lúc này và trong tương lai. 

Chúng tôi mong mỏi mọi người nghiên cứu Bản hướng dẫn Khóa trưởng và tìm cách để 

Bản hướng dẫn này có thể làm cho Khóa Ba ngày Cursillo trở nên một dụng cụ hữu hiệu 

hơn trong Phong Trào và Giáo hội. Chúng ta hãy tránh những cám dỗ, như Eduardo đã nói 

thế, nó lôi kéo chúng ta tìm cách làm Cursillo dễ dàng hơn cho mình. Mà chúng ta phải hiểu 

rằng, là những lãnh đạo, vai trò của chúng ta là làm sao cho các cuộc gặp gỡ trở nên dễ 

dàng hơn cho các tân Cursillistas.  Có thể là đơn giản hơn để giữ Khóa Ba ngày Cursillo 

như chúng ta hiện đang thực hiện. Tuy nhiên, là những lãnh đạo, chúng ta cần phải được 

đánh động bởi sự hứng khởi của Eduardo khi nghiên cứu về những người xa cách và giúp 

cho những tân Cursillistas cảm nhận sâu sắc hơn các cuộc gặp gỡ với chính mình, với Chúa 

Kitô và với tha nhân. Chúng ta hãy nhớ lại những gương hoán cải thật sự trong Phúc Âm, 

thí dụ, Gia-ca-ria, Mát-thêu, Phê-rô và Phao-lô. Họ không trông đợi Chúa thay đổi đường 

lối của Ngài, mà họ tìm kiếm những cơ hội tăng trưởng, và có thêm đức tin để trung thành 

bước theo “Đường, Sự thật và Sự sống”. Ngày hôm nay, chúng ta phải tự hỏi, làm sao tôi có 

thể cho đi nhiều hơn, làm sao tôi có thể lấp đầy những thiếu sót trong quá khứ, làm sao tôi 

có thể yêu mến bạn hơn, làm sao tôi có thể rao giảng Phúc Âm một cách xác tín hơn? Đó là 

những lãnh đạo chúng ta muốn trở thành hôm nay, phải thế không các bạn? 

 Hướng dẫn từng bước cho Khóa trưởng là một phần của Chứng từ Tâm linh ông 

Eduardo để lại cho chúng ta. Do đó, chúng ta không được thay đổi nó. Mọi thay đổi không 

được hướng dẫn bởi vị sáng lập sẽ có nguy cơ tách khỏi mục đích, làm tăng thêm cảm xúc 

và các thêm thắc khác xuất phát từ việc muốn thay đổi mà không hiểu rõ từng phần từ đó 

Cursillo đã được tạo thành… 

 Ngày 10 tháng 11-2018, tại Scranton, Pennsylvania, Khóa hội thảo giới thiệu Từng 

bước đầu tiên đã được trình bày cho các Điều hợp viên Miền và một số Thành viên nhóm 

Phục vụ Miền. 

 Ngày 18 tháng 1-2019, một Thông báo được gửi từ Văn phòng Điều hành Quốc gia 

đến các Văn phòng Điều hành Giáo phận các nhóm ngôn ngữ. Thông báo này giới thiệu tài 

liệu Từng bước Hướng dẫn cho Khóa trưởng đến Phong trào Cursillo Hoa kỳ đồng thời cho 

biết các cuộc hội thảo giới thiệu Từng Bước sẽ được tổ chức cho tất cả các nhóm ngôn ngữ 

trong kỳ Đại hội mùa Xuân của các Miền trên toàn lãnh thổ Hoa kỳ. Đã có bao nhiêu người 

trong chúng ta từng tham dự cuộc hội thảo giới thiệu về Từng bước tại Miền hay Giáo phận 

trong mùa Xuân vừa qua? Có bao nhiêu anh chị em đã đặt câu hỏi?  Chúng ta cần phải hỏi 

nhiều câu “tại sao” để rõ những gì cần phải biết. Khi chúng ta hiểu “tại sao”, chúng ta sẽ 

biết làm thế nào để công việc hoàn tất tốt đẹp. 

 Khi nghiên cứu về Từng Bước chúng ta thấy trọng tâm  không phải chỉ là làm sao để 

nói một bài rollo, mà là làm sao để phát triển tình bạn mà nhờ đó thông điệp của bài rollo có 

thể được hiểu rõ hơn. Từng Bước giải thích rõ tầm quan trọng của sự tự do cần dành cho 

một người để họ quyết định răng đây chính là  con đường có thể đem đến sự hoán cải sâu 

rộng hơn. Hãy giữ vai trò lãnh đạo đơn giản, hãy để Chúa Thánh Thần nhiều cơ hội đến với 

tâm hồn và trí khôn của những Cursillistas. 

 

NHỮNG LỢI ÍCH VÀ THÀNH QUẢ CỦA NHỮNG CUỘC HỘI THẢO 

 Giờ đây tất cả 12 Miền của Cursillo Hoa kỳ đã tổ chức được ít nhất một buổi hội 
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thảo giới thiệu Từng Bước trong kỳ đại hội Miền mùa Xuân 2019. Nhìn chung, số người 

tham dự có gia tăng và sự lưu tâm cũng rất đáng khích lệ! Hơn thế nữa, nhiều buổi hội thảo 

cũng đã được tổ chức tại các Giáo phận trên toàn quốc. Những đáp ứng được ghi nhận nói 

lên sự nhiệt thành, biết ơn và đoàn kết. Lòng biết ơn vì đã nhận được món quà này từ 

Eduardo Bonín. Các thành viên phục vụ trong Ủy ban Từng bước hiểu rằng chúng ta không 

được dẫn người khác đi theo con đường do chúng ta tạo ra. Lợi ích của việc đón nhận 

hướng dẫn trực tiếp từ vị sáng lập có nghĩa là chúng ta sẽ tuân giữ những gì Giáo quyền 

chấp thuận về phương pháp và mục đích của Cursillo. 

 Nhiệt tình đến từ sự hiểu biết. Đã có rất nhiều câu hỏi xuất sắc và đầy thách đố. 

Những câu hỏi này dẫn đến nhiều nghiên cứu thêm để hiểu sâu và rõ hơn. Việc đối thoại 

giúp tất cả chúng ta những cơ hội để lưu ý đến những chi tiết của Khóa Ba ngày Cursillo 

dưới ánh sáng mới đặt trên Đặc Sủng Nền Tảng. Điều thích thú là hiểu biết mới rằng mỗi 

phần đều có ý nghĩa và mục đích. 

 Cuối cùng, kết hợp của mục đích và niềm vui đã cảm nhận được bắt đầu khi Văn 

phòng Điều hành Quốc gia hình thành Ủy Ban Từng Bước cấp quốc gia. Đại diện 

Cursillistas của các nhóm Việt Nam, Tây Ban Nha, Phi Luật tân và Anh ngữ từ những 

Phong trào Cursillo toàn Hoa kỳ đã cùng làm việc với nhau. Khi chúng ta thấy sự hiệp nhất 

như thế này, chúng ta có thể chắc chắn đó là một biểu hiện của Chúa Thánh Thần. Như đã 

được nói tại Đại hội Ultreya toàn thế giới lần thứ V khi Phong Trào được thánh hiến cho 

Đức Mẹ Fatima và nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Eduardo, “Thời của Cursillo là Bây 

Giờ!” 

 Với sự giản dị của Từng bước Hướng dẫn cho Khóa trưởng, giờ đây chúng ta có thể 

tuân theo mệnh lệnh của Chúa Kitô nói với các tông đồ của Ngài trong Phúc Âm Thánh 

Matthew 10:9-10 (Sứ vụ của nhóm 12) “Đừng sắm vàng bạc hay tiền để giắt lưng; Hành 

trình đừng mang theo bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng 

được nuôi ăn”. Chúa Giê-su dạy chúng ta, ngay cả lúc này, tầm quan trọng của sự giản dị. 

Sứ vụ thì luôn được khuyến khích hãy ra đi cách nhẹ nhàng và trông cậy vào Chúa Thánh 

Thần. 

 Chúa Thánh Thần đã ban cho Giáo hội Đặc sủng kỳ diệu này 75 năm trước, và 

Eduardo Bonnín, với tất cả lòng khiêm nhường và bao dung, đã bỏ hết cuộc đời để giải 

thích cho chúng ta. Chúng ta đừng để Chúa Thánh Thần phải chờ đợi lâu hơn, “Thời của 

Cursillo là Bây Giờ!”. 

TRÌNH BÀY KINH NGHIỆM CỦA BẠN KHI GIỚI THIÊU KHÓA HỘI THẢO 

[Vai trò của bạn trong Ủy Ban Từng Bước và khóa hội thảo được tổ chức ở đâu, khi nào và 

kết quả.] 

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUẨN BỊ CHÚNG TA CÁCH TỐT NHẤT 

ĐỂ TRÌNH BÀY KHÓA BA NGÀY CURSILLO 

THEO HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CHO KHÓA TRƯỞNG? 

 Ngay cả sau khi từng Giáo phận đã hoàn tất khóa Hội Thảo Giới Thiệu Từng Bước 

thì công việc cũng chưa kết thúc. Chúng tôi đề nghị sử dụng phương pháp quen thuộc của 

Cursillo là Sùng đạo, Học đạo và Công tác Tông đồ để làm chứng tá và sửa soạn cho các 

lãnh đạo trong Giáo phận của bạn cho những Khóa Ba Ngày Cursillo trong tương lai. 

 Sùng đạo: Trong suốt thời gian cầu nguyện, tại nhà hoặc Chầu Mình Thánh hay bất 

cư nơi đâu, đem theo Hướng Dẫn Từng Bước cho Khóa Trưởng và những phụ bản để cầu 

xin Chúa Toàn năng giúp làm sáng tỏ. Đặc biệt mang theo đoạn nào bạn chưa thực sự hiểu 
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rõ. Đọc chậm rãi và cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và hé mở cho bạn 

phương pháp và mục đích của chỗ bạn còn nghi vấn. Theo như Hướng Dẫn cho Khóa 

Trưởng chỉ ra, chúng ta phải là những lãnh đạo đến với Thiên Chúa. Nếu chúng ta không 

thường xuyên đến thăm Chúa, hãy để tất cả chúng ta suy nghĩ về việc phát triển trong lãnh 

vực đó. 

 Học đạo: Ban Điều Hành và Trường Lãnh đạo là những cấu trúc Cursillo cung cấp 

phương tiện tốt nhất để bàn thảo và cùng nhau học hỏi. Chuẩn bị một phầnTừng Bước 

Hướng Dẫn Khóa Trưởng hay Phụ Bản để thảo luận và lắng nghe quan điểm và ý kiến của 

mọi người. Đặc biệt chú trọng đến những phần mà các lãnh đạo và bạn mình có những câu 

hỏi. Hãy thoải mái tìm thêm những thắc mắc tiếp theo và đừng ngần ngại liên lạc với các 

thành viên của Ủy Ban cho những câu trả lời theo sát sau đó. Ủy Ban Từng Bước sẵn sàng 

phục vụ các bạn ngoài việc giới thiệu Hướng dẫn Từng bước trong các buổi hội thảo. Chúng 

tôi cũng đề nghị những sách khác để học hỏi như - - Chứng từ Tâm linh , Cấu trúc Tư tưởng 

, Người Kitô hữu tâp sự , Dấu chỉ Hy vọng và Eduardo Bonnin Aguillo - 100 năm tiểu sử và 

Tâm tưởng. Những sách này và những tài liệu khác mà Eduardo đã cống hiến chúng ta 

trong nhiều năm qua, cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc độc đáo về chiều sâu của Chúa 

Thánh Thần. Những bài viết từ Đại hội Thế giới giải thích cho chúng ta thấy cái nhìn sâu 

sắc độc đáo này là những gì mà người sáng lập cung cấp một phong trào để giữ cho chúng 

ta trung thành với Đặc Sủng Nền Tảng của Phong Trào. Khi cùng nhau nghiên cứu, hãy 

luôn nhớ rằng chúng ta chưa hiểu hoàn toàn. Nhưng chúng ta phải biết là Eduardo đã rất cẩn 

thận để một giải thích cho tất cả mọi sự. Như khi chúng tôi nghiên cứu Cấu Trúc Tư Tưởng, 

nhiều lãnh đạo đã rất ngạc nhiên khi khám phá ra có những trang Eduardo đã liệt kê nơi ông 

có mọi thứ cho Cursillo. Ông đã làm như thế để giữ Cursillo vừa Công giáo và Tông truyền. 

Eduardo liệt kê những việc làm của các Thánh và Tiến sĩ Hội thánh cũng như của các thần 

học gia. Ông nói rằng những liên hệ này có quá nhiều để liệt kê trong cuốn sách nên ông đã 

phải sắp xếp lại hết những liên hệ đó theo thứ tự và giữ trong phòng làm việc của ông.  Tại 

sao chúng ta ngạc nhiên về khám phá này? Vì càng tìm hiểu về công việc của Eduardo, 

chúng ta càng khám phá thêm Phúc Âm. Chúa Giê-su nói, “Ta không còn gọi các con là đầy 

tớ vì đầy tớ không biết việc chủ làm. Ta gọi các con là bạn hữu vì Ta đã nói với các con tất 

cả những gì Ta đã nghe được từ Cha Ta” [John 15:12-15]. Hả tưởng tượng thế này:  Chúa 

Giê-su cho lời giải thích về mọi việc. Eduardo cũng làm thế. Điều này cho chúng ta biết 

chúng ta là những đầy tớ và đừng cố trở nên làm thầy, mỗi khi chúng ta giải thích về những 

gì chúng ta tin. Chúng ta đã có thể giải thích về những gì chúng ta yêu cầu người khác làm 

trong Cursillo chưa? Kỳ diệu thay vì Eduardo đã làm. Như thế để bây giờ chúng ta có thể 

theo ông như một người lãnh đạo sẽ dẫn đứ chúng ta đến với Chúa Kitô và Hội Thánh. Vậy 

chúng ta hãy học theo cách này. Phải thế không? 

 Hành Đạo: Như đã biết, hoạt động tông đồ của chúng ta phải bắt nguồn từ lòng sùng 

đạo và học đạo của mỗi cá nhân cùng với việc thảo luận chia sẻ với người khác. Đây là lý 

do Eduardo đã kiên trì diễn tả ý niệm Cursillo qua nhiều năm – trong những cuộc thảo luân 

với nhóm bạn hữu. Với chân sùng đạo và Học đạo vững vàng của chiếc kiềng ba chân, 

chúng ta sẽ phát triển lòng xác tín để sửa soạn cho công tác tông đồ của mình. Hãy trở nên 

người lãnh đạo trong Giáo phận của bạn để bắt đầu và tiếp tục thảo luận về việc áp dụng 

Hướng Dẫn Từng Bước. Hãy sẵn lòng  hỗ trợ người khác để hiểu được lý do “tại sao” trong 

mỗi một phần của Khóa Ba ngày Cursillo. Tuân theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và 

bước ra gặp gỡ người khác trong Giáo phận hoặc là Ủy Ban chúng tôi để tìm kiếm thêm 

những hướng dẫn và giải thích. Hãy nhớ, Chúa Kitô tin tưởng nơi bạn!  
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CÔNG VIỆC TRƯỚC MẮT 

 Hướng Dẫn Từng Bước cho Khóa Trưởng, các Phụ Bản và các bài Rollos Giáo dân 

dùng để tổ chức Khóa Ba ngày Cursillo hiện nay có sẵn để tải xuống miễn phí từ trang web 

Cursillo trong một thời gian giới hạn. Trung tâm Cursillo Quốc gia đang làm việc để xuất 

bản các tài liệu này và sẽ được bán dưới dạng bản in, thông qua Nhà sách Cursillo Quốc gia. 

 Có nhiều Điều hợp viên Miền và Thành viên Nhóm Phục vụ Miền đã giới thiêu về 

Khóa hội thảo Từng bước qua những Đại hội mùa Xuân Miền của họ. Họ cũng sẵn sàng và 

vui lòng đến Giáo phận bạn để giới thiệu Hội Thảo này tùy theo thời khóa biểu của bạn. Hội 

thảo giới thiệu Từng Bước cung cấp một cơ hội tốt cho những lãnh đạo Cursillo (Đặc biệt là 

các thành viên Ban Điều hành và Trường Lãnh đạo) đặt những câu hỏi và hiểu “tại sao” của 

Từng Bước Hướng Dẫn. Sau khi đã tham dự một buổi hội thảo, mong rằng, như một lãnh 

đạo Cursillo, bạn sẽ hướng dẫn học hỏi và thảo luận thêm nơi trường lãnh đạo và các khóa 

đào luyện Trợ tá lãnh đạo tại địa phương của bạn. Sự lãnh đạo của bạn rất quan trọng, đặc 

biệt đối với những thành viên chưa tham dự Hội thảo giới thiệu Từng Bước. Thành phần 

lãnh đạo Cursillo tại mỗi Giáo phận cần nhận rõ khi các thành viên của Nhóm Trợ tá Lãnh 

đạo có sự hiểu biết và niềm tin cần thiết để thực hiện Hướng dẫn Từng bước cho Khóa 

trưởng cho Khóa Ba ngày Cursillo. 

 Thêm nguồn tài liệu bổ sung bao gồm danh sách Những Câu hỏi Thường gặp và 

Hướng dẫn Tham Khảo cho Từng bước sẵn có nơi các Điều hợp viên Miền của bạn. Thành 

viên Nhóm ngôn ngữ Ủy Ban Từng Bước cũng có thể phục vụ như nguồn cung cấp tài liệu 

cho Điều hợp viên Miền và Văn Phòng Điều Hành Giáo Phận để trả lời các câu hỏi có thể 

có trong tương lai. 

 

KẾT LUẬN 

 

 Từ lời của vị sáng lập yêu dấu của chúng ta Eduardo Bonnin Aguillo, “nếu Cursillo 

vẫn trung thành với mục đích đã được dự định và cầu nguyện cho và chúng tôi rất biết ơn, 

thì không nên hạ thấp mục tiêu và mỗi Khóa cuối tuần Cursillo nên cung cấp cho những 

người có mặt một kinh nghiệm sống động, đơn giản, trong sáng và chân thực về Tin Mừng 

Chúa Kitô yêu thương mọi người cách tốt nhất có thể” 

 

DE COLORES!!! 

 

 

 

 

 


