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LÃNH ĐẠO KITÔ GIÁO TRONG PHONG TRÀO CURSILLO 

Đại hội tòan quốc qua hình ảnh – 25 tháng 7-2020 

 
I. Tính nhân bản Kitô giáo. 

 

A. Trong bài nói này chúng ta sẽ không đề cập đến một số phần vụ của Phong trào như Tiền 

Cursillo, Khóa ba ngày Cursillo, Hội nhóm Ultreya, Trường Lãnh đạo, Ban Điều hành. 

Chúng ta sẽ nói đến và quan tâm nhiều về con người. 

Vì thế, để bắt đầu, tôi muốn gửi đến các bạn bốn câu hỏi mà tôi hy vọng sẽ có câu trả lời qua 

bài nói này. 

1. Thứ nhất, về con người: Nếu như con người ta không nhận thức được giá trị nhân bản 

của mình, không biết về sự yếu đuối và tiềm năng của họ, thì làm sao họ có thể phát 

triển tính lãnh đạo của họ? 

2. Thứ hai, về tính lãnh đạo: Tương tự, nếu như họ không nhận thức mình là một người 

lãnh đạo thì họ sẽ là người lãnh đạo kiểu gì? 

3. Thứ ba, về Kitô giáo: Và nếu cũng thế, cho dù họ tự xem mình như một người lãnh đạo 

mà lại không biết một chút gì về Kitô giáo, thì họ là loại lãnh đạo Kitô giáo nào? 

4. Và cuối cùng, về lãnh đạo Kitô giáo trong Phong trào Cursillo: Là một Lãnh đạo 

Kitô giáo, nếu người lãnh đạo Kitô giáo này, có tự do lựa chọn để phục vụ Giáo hội trên 

toàn thế giới qua Phong trào Cursillo, thì làm sao họ có thể có hiệu quả trong ơn gọi này, 

nếu như họ không biết về Tâm tưởng, Mục đích, Bản chất và Phương pháp của cái 

Phong trào tốt đẹp này? Nói ngắn gọn lại là, nếu như không biết về Đặc sủng Căn bản 

đến từ Chúa Thánh Thần thì các bạn và tôi hay bất cứ một ai đều không thể làm gì để có 

thể thay đổi được. 

B. Và trước khi bắt đầu trả lời các câu hỏi này, chúng ta phải cẩn thận lưu ý đến một vài điểm 

rất hợp lý: nếu như có một vài, hay là nhiều, sự biến đổi trong thế giới thì nó có thể đến từ 

sự cải đổi của con người trong đó. Đặc biệt là nếu chúng ta chọn lựa phục vụ Giáo hội trong 

thế giới qua Phong trào Cursillo 

 

II. Từng bước trong Tiến trình Cải đổi  

 

A. Vậy, Người Cursillista Lãnh đạo Kitô giáo phải làm gì để có thể đạt được từng bước trong 

tiến trình cải đổi những con người đó trong những cơ cấu, trong thế giới?  

Không ai có thể cho đi cái mà họ không có; không ai có thể truyền đạt với người khác cái họ 

không biết, đặc biệt khi chúng ta nói về một Đặc sủng mang tính rao truyền như Đặc sủng 

Căn bản Phong trào Cursillo, được lây lan và quảng bá qua con người đang sống những điều 

đó. Bởi đó, chúng ta cần bắt đầu với sự chân thành liên lỉ cố gắng đạt được sự cải đổi chính 

bản thân.   

       

 Trước hết, chúng ta cần đánh giá bản thân mình là một con người và là một thành phần hoạt 

động trong Nhiệm thể Đức Kitô, với sự bất toàn cũng như giá trị thực sự của mình, đề làm gì? Đề 

có thể tăng trưởng liên tục như một con người.  
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 Thứ hai, sau khi đánh giá bản thân là một con người, chúng ta cần nhận thức và tin, như đã 

từng được khuyên trong khóa Cursillo, rằng là những người lãnh đạo bằng cách này hay cách khác, 

chúng ta hoạt động trong thế gian. Chỉ với cách thức này, chúng ta mới tiếp tục lớn lên như là 

những lãnh đạo, khám phá và tăng trưởng tài năng của chúng ta. 

 Thứ ba, khi đã tự nhận biết giá trị của mình là một con người và là một lãnh đạo, để muốn 

trở nên một lãnh đạo Kitô giáo, chúng ta cần biết về học thuyết của chúng ta, Tín lý, Thánh Kinh, 

các thông điệp và tất cả những gì mà Đức Thánh Cha yêu quí Phanxicô đang nói với chúng ta. Bởi 

vì nếu chúng ta không biết vài điều gì về những thứ này, sao có thể gọi mình là những lãnh đạo Kitô 

giáo? 

 Và thứ tư, khi đã trở nên một lãnh đạo Kitô giáo và tìm kiếm con đường mà Thiên Chúa 

Cha muốn chúng ta phục vụ người (tìm kiếm ơn gọi của mình), nếu trong trường hợp nào đó xảy ra 

trong Phong trào Cursillo Kitô giáo, thì chúng ta có tự do chấp nhận bổn phận biết về tâm tưởng, 

mục đích bản chất và phương pháp của nó. Trong sự tìm hiểu này, và đặc biệt trong cuốn sách “Cấu 

trúc tư tưởng” chúng ta có thể tìm thấy những chức năng của người lãnh đạo Kitô giáo trong Phong 

trào Cursillo, đó là: 

- Biết 

- Ở chỗ nào, 

- Làm sáng tỏ 

- Đồng hành 

1. Biết.  

a) Chúng ta đã được nhắc nhở nhiều lần, rằng để có thể dạy tiếng Latinh cho anh John, điều 

quan trọng nhất là phải biết về John. 

b) Cũng như trong Khóa Cursillo và Tiền Cursillo, trong Hậu Cursillo chúng ta lại tiếp tục 

thích thú tìm hiểu về: 

- Cá tính của nó, 

- Tính khí của nó, 

- Hoàn cảnh của nó. 

c)  Và để tìm ra, chúng ta cần phải: 

      - Hướng dẫn về nhận thức, 

      - Khám phá ra tình bạn  

d)  Trong cuộc gặp gỡ giữa hai người, trong đó người kia thì chân thành, bởi vì chúng ta đã     

từng chân thành với họ trước đây. Còn như chỉ một bên chân thành thì bên kia xem ra là 

gián điệp. 

e) Nhận thức này dẫn đến: 

      - Sự hiểu biết và, 

      - Ngưỡng mộ lẫn nhau. 

- Hiểu biết: không chỉ là tìm biết người ấy là ai, mà là tại sao người ấy hiện hữu như thế: người 

ấy nghĩ gì, cảm nhận ra sao, sống thế nào và điều gì họ khát khao trong cuộc sống. 

- Ngưỡng mộ nhau: là chia sẻ trong sự khiêm nhường để họ có thể trở nên con người thật của 

họ, chứ không phải là người chúng ta muốn họ như thế. 

2. Ở chỗ nào… 

 a) Không phải là: 

 - Đóng khung họ, 

 - Giao công tác, 

 - Đặt thêm trách nhiệm. 

 b) Mà là: 

 - Tạo ra những cơ hội tự nguyện, không phải để chứng thực những gì họ đã có, mà để họ tự 

do đóng góp khả năng của họ. 

            c) Khả năng: Chúng ta phải tìm ra: 
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            - Những khả năng của mỗi người. 

            - Khả năng riêng có trong mỗi người. 

            - Khả năng trong điều kiện và chừng mực của ngày hôm nay. 

            - Khả năng có thể trong mỗi ngày, và luôn có. 

Phép rửa tội đem chúng ta đến với Thiên Chúa trong Hội Thánh; chỉ khi mỗi người tự nguyện đóng 

góp khả năng riêng và trong chừng mực, thì hiệu quả mới có thể đạt được. Bởi vì sự cống hiến của 

họ thì: 

- Không thể thay thế - vì không thể chuyển giao. 

- Hữu hiệu – vì là đáp ứng của họ trong đặc sủng của họ. 

- Thích thú và liên tục – vì là đáp ứng trong ơn gọi là người giáo dân. 

- Tinh tuyền và tự nhiên – vì là đáp ứng khi trưởng thành. 

- Hằng ngày – vì được phát sinh từ nỗi khao khát bởi sự không hài lòng. 

Đặt để,từ đó sẽ giúp cho mỗi người tìm ta nơi chốn của họ như là một Kitô hữu trong Hội Thánh 

và trong thế giới để họ cố gắng mang tinh thần Kitô giáo, tạo nên hiệu quả tối đa, vào cuộc sống 

vô thần trong thế giới này. 

             

3. Làm sáng tỏ: 

a) Đem lại những tiêu chuẩn, để con đường phải đi trong sự cứu độ con người và cả thế giới 

được tốt đẹp hơn. 

b) Nâng cao tinh thần, để khuyến khích bước tới, ngay cả khi gặp thiệt hại, chính xác hơn, vì 

thiệt hại. 

4. Đồng hành: 

Đó là cùng bước bên nhau để họ có thể học tự bước. 

Có hai nguy cơ: 

1) Giữ chủ động – là không muốn để họ tự bước. Phải là đi cạnh họ, nhờ đó họ có thể 

học bước một mình. 

2) Bỏ rơi – trái với giữ chủ động. Có nhiều thất bại vì bị bỏ rơi sau khóa Cursillo; 

không chỉ bởi những người bảo trợ, mà cả những người lãnh đạo phục vụ trong khóa 

Cursillo đã bỏ rơi họ. 

 

III. Theo cách thông thường. 

A. Những nhiệm vụ này cần được các lãnh đạo thực hiện một cách tự nhiên: 

1. Áp dụng những trường hợp thông thường trong cuộc sống. 

2. Không tạo thêm nhiều “cam kết” cho người khác. 

3. Phải biết luôn luôn là một tông đồ, không chỉ đi vòng vòng mà “làm việc tông đồ” 

 

IV.  Kết quả thì người Lãnh đạo Kitô giáo trong Phong trào Cursillo là: 

 

A. Một người luôn có được thêm sức mạnh từ tình yêu của Thiên Chúa, của người khác và của 

toàn thể thế giới. Này là Người, người yêu mến! 

B. Và, bởi đó, nhiệm vụ của người Lãnh đạo Phong trào Cursillo cũng giống như những gì của 

chính Phong trào: tìm kiếm, thúc đẩy và đem lại sự biến cải hoàn toàn cho con người với bảo 

đảm rằng, khi Nước Chúa hiện đến với con người thì chúng ta sẽ có thêm được điều này:  

    

  Một thế giới tốt đẹp hơn!  

 


