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Tình bạn là hình thức giao tiếp chân thành nhân bản và truyền giáo giữa con người. Đó là cách 
Thiên Chúa dùng để liên hệ với con người, và đó là cách tốt nhất để một người có thể liên hệ với 
Thiên Chúa và với tha nhân. 

Theo tự điển, tình bạn là “một tình cảm tinh tuyền và vô vị lợi giữa con người, phát xuất từ lòng tương kính, 
tôn trọng và cảm thông nhau”. Tự điển luôn đề cập đến khái niệm, đến ý nghĩa sự việc, nhưng chính cuộc 
sống kể cho chúng ta biết sự việc là gì.
Sau khi cảm nhận được tình bạn, tất cả những gì một người khao khát là đào sâu và tăng trưởng trong nó. 
Tinh bạn mở rộng con tim của chúng ta, đặc biệt nếu bạn biết học cách sống tình bạn từ đức tin.
Nhân loại, trong tiến trình thăng tiến và phát triển không ngừng, đã khám phá và phát minh nhiều thứ, 
nhưng cho đến nay không có gì có thể sánh bằng niềm hạnh phúc mà một người nhận được qua niềm vui 
của tình bạn.
Tôi đoan chắc rằng tình bạn là một cuộc phiêu lưu gay go nhất mà một người có thể mạo hiểm trong cuộc 
đời này. Tình bạn không phải là điều gì lãng mạn, quá ngọt ngào, níu kéo. Nó là cao điểm của sự can đảm, 
một đỉnh núi cao không phải không thể đạt đến nhưng chỉ dành riêng cho những ai có tinh thần mạo hiểm 
leo núi.
Khi nói về tình bạn, rất cần phải phân định rạch ròi, bởi vì có hai khái niệm khác nhau về tình bạn: thứ nhất 
là một người bạn không bao giờ phai nhòa trong ký ức vì nhiều lý do, thứ hai là bạn bè, một chữ mà, giống 
như những thứ khác, bị lạm phát và rồi mất giá trị. 
Tình bạn chủ yếu đòi hỏi một sự tôn trọng nội tâm của mỗi con người, nơi mà chỉ riêng Chúa và chính người 
đó mới có thể vào được. Khu vực bí ẩn này hiện hữu trong mỗi con người, không thể thông truyền và diễn 
đạt bằng lời, nó phải luôn được chiếm hữu với sự tự tin và trân trọng. 
Tình bạn chân chính thì vô vị lợi và không bao giờ có thể hoàn trả. Khi “tài khoản của tình bạn” được kiểm 
kê có nghĩa rằng đang hay đã có một đỗ vỡ: sự đỗ vỡ của tình bạn.
Trước đây chúng ta thường hay nói trong Cursillo rằng cây tình bạn không phải được trồng cho lớn lên để 
hái trái hay cho bóng mát (để làm chỗ trú nắng hè), nhưng để cho niềm vui có thêm nhiều cây, cho niềm vui 
biết chúng hiện hữu, cho sự thích thú có chúng đồng hành, bởi vì chính sự hiện diện của chúng tạo nên sự 
gần gũi.
Tất cả những gi quan trọng của một người bạn chính là bản thân người bạn đó, không phải những gì họ có, 
họ biết hoặc có thể làm. Thánh Augustine khẳng định, “Những gì chúng ta không tha thiết vì lợi ích của 
chính nó, chúng ta không yêu” Và Teilhard de Chardin viết: “Yêu là đặt hạnh phúc riêng của một người trong 
hạnh phúc của những người khác”. Chúa Giêsu Kitô đã nói: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của 
người thí mạng vì bạn hữu mình”. Không cần phải làm hoàn tất điều này cách khẩn thiết ngay lập tức. Biểu 
lộ đủ từng phút một, từng cử chỉ, lưu tâm này đến lưu tâm khác. Điều quan trọng là hết lòng với bạn mình.
Người bạn phải như máu chảy thẳng tới vết thương, không cần chờ gọi đến. Điều này được thi sĩ Catalan 
Manuel del Palacio diễn tả một cách tuyệt vời:

“Người bạn đích thực
Phải giống như giòng máu,

Luôn luôn chảy đến vết thương
Không cần chờ được gọi đến.”

Rõ ràng là chúng ta không phát minh ra tình bạn; nó đã có từ nhiều thế kỷ trước khi bắt đầu có Cursillo. 
Nhưng cũng không ngoa khi nói rằng bản chất và mục đích của Cursillo, chỉ có thể được nắm bắt, hiểu rõ 
và hiểu toàn diện trong bầu khí của tình bạn chân thành. Thật đau lòng khi nhiều người cố nghiên cứu tìm 
hiểu điều chỉ có thể hiểu được qua tình yêu.
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Giêsu là người bạn thân thiết nhất. Đây là một chủ đề hấp dẫn. Người 
nào đọc Phúc Âm một cách thong thả và với sự thích thú, sẽ cảm thấy 
bàng hoàng trước sự nồng nhiệt, trung tín và chân thành của Giêsu 
đối với bạn của Người. Phúc Âm là những quyển sách giáo khoa về 
tình bạn.
Chúa Kitô đã trở nên một người phàm trong chúng ta để làm bạn với 
chúng ta, những người nam, và nữ. Người là khuôn mẫu của tình bạn 
chân thành, không bỏ qua một hy sinh nào để biến nó thành hiện thực 
và có hiệu quả. Người chỉ cho chúng ta thấy đỉnh điểm mà tình bạn có 
thể đạt tới, đó là, hy sinh mạng sống cho người mình yêu.
Chúng ta có thể nói nhiều điều về “Chúa Kitô, người bạn”. Tuy 
nhiên, tất cả những điều này không chỉ nhạt mờ, mà còn thiếu chính 
xác và không đủ sáng tỏ để giải thích những gì một người thực sự trải 
nghiệm khi họ sống trong sự tiếp xúc có ý thức, tỉnh thức và sống 
động với Người. 
Ai mà tìm kiếm một người bạn không mắc lỗi lầm cuối cùng sẽ không 
có bạn bè và kết thúc với những khuyết điểm của chính họ. Chúng ta 
chẳng đầy ắp những giới hạn, khiếm khuyết, và ích kỷ sao? Vậy thì tại 
sao chúng ta đòi hỏi một người bạn hoàn hảo?
Tìm ra một người bạn không có lỗi lầm là điều không tưởng. Lẽ ra, bạn 
nên giúp họ tránh khỏi lỗi lầm. Bạn không được yêu họ chỉ vì họ hoàn 
hảo, mà nên yêu họ vì họ có thể trở nên như vậy. Chúng ta không nên 
yêu họ chỉ vì những phẩm chất đặc biệt hay vai trò xã hội của họ, 
nhưng vì người ấy là ai đó, một con người. Hãy yêu bạn mình với thực 
trạng của họ và giúp họ trở nên những gì Chúa muốn nơi họ. 
Nếu người bạn của bạn không giúp bạn tiến bộ, người đó không còn 
là bạn nũa, mà chỉ là kẻ đồng lõa. Xin nghe lời tôi khuyên: hãy chọn 
những người bạn có thể giúp bạn tiến bộ, bỏ qua những kẻ làm bạn 
thụt lùi.
Tình bạn “để mà…” thì không phải là tình bạn. Tình bạn thì không 
tương hợp với bất kỳ mục đích nào khác ngoài chính tình bạn. Nếu tình 
bạn bị lợi hóa, nó không còn tự nhiên, nó mất bản chất và trở nên một 
cái gì rất khác biệt và thậm chí trái ngược với chính nó.
Tình bạn không thể vật chất hóa hay là định giá bằng tiền, bởi vì nó 
được liệt vào hạng vô giá và chỉ có thể nắm bắt hay hiểu được với sự 
trân trọng. Sự trân quý dành cho cái gì đó mà chúng ta hằng ấp ủ yêu 
thương tận đáy lòng mình thì rất riêng tư và không thể chuyển nhượng 
được. Sự trân quý còn nhiều hơn gấp bội khi đó là một người rất thân 
thương có thể truyền cảm hứng cho chúng ta.
“Tất cả là hồng ân,” Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu hay nói, và Bernanos 
[một tiểu thuyết gia người Pháp] đã nhắc lại nhiều lần. Nhưng tình bạn 
là một nguồn mạch ân sủng. Tình bạn là ân sủng hỗ tương cho nhau, 
miễn là họ không lợi dụng tình bạn, cũng không xúc phạm và hạ thấp 
nó thành một phương tiện chỉ để đạt được mục đích.
Một cuộc sống chia sẻ có hương vị khác hẳn một cuộc sống cô đơn. 
Nhờ tình bạn, tôi có thể vượt qua rất nhiều chướng ngại đã cản trở 
đường đời của tôi. Một người cô độc, không hòa nhập vào một nhóm 
bạn, có nguy cơ lạc lối và tự hủy. Khốn cho người cô độc, như Kinh 
Thánh đã nói. Và Antonio Machado cảnh báo chúng ta:

“Hãy lưu ý điều này:
một con tim cô đơn,

không phải là một con tim”
Phong trào của chúng ta, nhờ hồng ân Thiên Chúa và lời cầu nguyện 
của nhiều người, cố gắng nối kết, giao tiếp, và tạo tình bạn giữa những 
Kitô hữu đang cố gắng sống đức tin trong tinh thần và sự thật, và 
những người khác đang sống cuộc đời không có Chúa Kitô hằng sống, 
Đấng làm cho cuộc sống nên sinh động. Họ chú tâm vào thế gian vì 
nhu cầu kiếm sống – hay có lẽ vì sự sống còn của họ - mà không còn 
thì giờ để chăm sóc hay lo lắng cho bản thân hay cho người khác. 

Một người bạn phải vì bạn giống như mưa xuống cánh đồng khô, như 
đài hoa đối với hoa, như vòng tay người mẹ dành cho con mình. 
Cursillo tiết lộ cho chúng ta một tin tốt nhất – là Thiên Chúa yêu 
thương chúng ta, được thông truyền qua phương tiên tốt nhất – tình 
bạn, nhắm vào phần tốt nhất của bản thân chúng ta – khả năng làm 
người của chúng ta.
Là một Kitô hữu, là một người bạn của Chúa Kitô ngày nay, khi con 
người sống quá xa cách mặc dù khoảng cách địa dư đã được rút ngắn 
đi nhiều, điều này dẫn đến việc tạo ra những lãnh vực giúp cho việc 
liên lạc được thuận tiện dễ dàng; trước hết là giữa những người thân 
cận nhất – bất cứ khi nào có thể - và sau đó, hay đồng thời, với những 
người xa cách; những người này, theo Tông đồ Công vụ, “họ không 
biết gì về Chúa Thánh Thần, bởi vì chẳng có ai nói với họ về Người”. 
Cách thức chia sẻ cuộc sống sâu xa nhất là tình bạn. Bởi thế, Hội nhóm 
là nơi tình bạn được đưa đến lãnh vực siêu nhiên; tình bạn được biến 
đổi thành ơn thường sủng. Một cách nào đó, mọi Kitô hữu nên chia sẻ 
đời sống Kitô giáo của họ, và khi họ chia sẻ với những Kitô hữu khác, 
họ nên nâng sự đồng hiện hữu này lên lãnh vực siêu nhiên. 
Bắt đầu với giả định này, chúng ta phải cố gắng và làm bạn với những 
người gần gũi với chúng ta. Có lẽ khái niệm cập nhật nhất về câu “yêu 
láng giềng như chính mình” ngày nay có thể là: làm bạn với người lân 
cận. Nhìn tổng quát, chúng ta tỏ ra rất nhạy cảm với những người 
nghèo đói trên thế giới, với tất cả những bất công đối với nhân loại, 
nạn thất nghiệp, nghiện ngập, chiến tranh và bạo loạn hiện đang diễn 
ra tại các quốc gia xa xôi…Điều này tốt. Nhưng đôi khi những gì 
chúng ta chỉ có thể sửa đổi từ xa với lời cầu nguyện, hay đóng góp tài 
chánh lại kéo chúng ta ra khỏi những nhu cầu thực tế cần sự can thiệp 
khẩn cấp của từng cá nhân chúng ta tại chốn này và ngay bây giờ. 
Có lẽ dưới cùng mái nhà hiện đang có một ai đó cần thái độ lắng nghe, 
cảm thông, trìu mến và dịu dàng của bạn (cha mẹ, con cái, anh chị em, 
vợ hay chồng). Một phần tầm nhìn và tinh thần của chúng ta phải nhắm 
đến tất cả mọi người trong môi trường của mình – gia đình, hàng xóm, 
và bạn hữu – qua tình bạn của chúng ta. Không phải là cố gắng thâm 
nhập vào họ bằng những bài mo-ran hay răn đe của cha mẹ, nhưng chỉ 
giản dị rót vào lòng họ từng chút một qua cách chúng ta hành xử.
Khi một người bạn chia sẻ những nỗi đau của tôi bằng sự hiện diện, sự 
dịu dàng, trầm lắng… của anh ấy, chúng tôi gần như đạt đến mức phải 
cảm ơn nỗi đau của mình, nó giúp cho chúng tôi có cơ hội cảm nghiệm 
được tình yêu của người bạn mình.
Để giữ cho đường lối và quan điểm được khám phá hay tái khám phá 
trong Cursillo khỏi bị mai một theo thời gian mà luôn sống động, 
Cursillo cung cấp một loạt các phương pháp nổi tiếng, đã được minh 
chứng là có hiệu quả qua thời gian. Cụ thể là Hội Nhóm, cuộc sống 
như một thực tế được chia sẻ trong tình bạn, và Ultreya, tạo điều kiện 
cho những gì tốt nhất của mỗi người chạm đến một số đông người 
nhất có thể.
Ultreya tạo sự gần gũi. Đó là bữa tiệc xum vầy, một thực tại biết rằng 
chúng ta được hiệp nhất, và niềm vui với cảm giác được đánh động bởi 
cùng “người ấy”, bằng cùng một “điều”. Chúng ta đã và đang sống 
cảm nghiệm của khóa Cursillo cuối tuần. Và chúng ta đã quyết tâm 
sống như thế trong đời thường của mình và của nhiều người khác. 
Nhưng hãy coi chừng: tập họp không đồng nghĩa với hiệp nhất, và 
quan trọng hơn tập họp là hiệp nhất.
Tình bạn có thể được tóm tắt trong lời khẳng định 200% này: Tôi 
vui mừng vì bạn hiện hữu; thế gian này tươi đẹp hơn bởi sự hiện 
hữu của bạn.
(Eduardo Bonnín Aguiló, Reflections II, pp. 79 - 85)
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“T ôi rất thích khóa cuối tuần này! Thật ra, tôi nghĩ tôi đã 
gặt hái được nhiều từ khóa này hơn là khóa Cursillo mà 
tôi đã sống trước đây.” Đây chỉ là một vài nhận xét tích 
cực từ những tham dự viên mới vừa tham gia khóa cuối 

tuần Sống Khóa Hướng Dẫn Cho Khóa Trưởng được tổ chức vào 
tháng 9 vừa qua tại Notre Dame Retreat House (Trụ Sở Tĩnh Tâm 
Đức Mẹ), Canandaigua, NY.

Tổng cộng có 45 Cursillistas đã tham dự Sống Khóa Hướng Dẫn cho 
Khóa Trưởng Cuối Tuần, đại diện cho 9 giáo phận thuộc Miền 1, 2, 
3 và 5. Cũng có hai Khóa Nam và Nữ được tổ chức riêng biệt tại địa 
điểm này. Khóa Nam có 
17 người (11 tham dự 
viên, 5 trợ tá và 1 linh 
hướng). Khóa Nữ có 28 
người (21 tham dự viên, 5 
trợ tá và 2 linh hướng). 
Khóa Hướng Dẫn Cho 
Khóa Trưởng Cuối Tuần là 
việc thực tập sống xác thực 
tài liệu Hướng Dẫn cho 
Khóa Trưởng như đã được 
Chúa Thánh Thần trao ban 
cho ông Eduardo Bonnín 
Aguiló.

Mục đích của việc tổ chức 
Khóa này là để thay đổi 
kinh nghiệm cơ bản của 
những người lãnh đạo. Sau 
nhiều buổi huấn luyện dùng 
tài liệu Hướng Dẫn cho Khóa 
Trưởng, điều được nhận thấy là 
có nhiều tham dự viên đã diễn 
giải tài liệu này cách khác nhau 
dựa trên kinh nghiệm cơ bản 
trước đây của họ. Mục đích của 
Khóa này là để thay đổi cơ bản 
đó nhằm bảo đảm tài liệu Hướng 
Dẫn cho Khóa Trưởng sẽ được 
thực hiện một cách đồng nhất 
cho những Khóa Cursillo Cuối 
Tuần trong tương lai.

“Nó rất đơn giản, không có 
những thêm thắt đòi hỏi nhiều 
thời gian và nỗ lực, và làm giảm 
đi bản chất của Khóa cuối tuần.” 
Điều đó giúp cho tham dự viên có nhiều thời gian hơn cho việc 
cầu nguyện, linh hướng, viếng Thánh Thể và xây dựng tình bạn. Sự 
đơn giản và bình thường của Khóa Cuối Tuần đều được mọi người 
cảm kích. 

 “Thành thật mà nói, tôi không thích những trò chơi và phiếu sở thích 
trong Hướng Dẫn cho Khóa Trưởng cho đến khi tôi nhận ra cách các 
trò chơi giúp chúng ta bớt căng thẳng và tạo tình bạn.”

Đó là vài nhận xét đến từ buổi hội thảo qua điện thoại sau Khóa cuối 
tuần mà nhóm tổ chức đã phân tích các khía cạnh về những gì có thể 
cần giải thích thêm để việc chuyển tiếp từ Hướng Dẫn cho Khóa 

Trưởng đến việc áp dụng nó trong khóa cuối tuần được nhịp nhàng 
hơn. Cần lưu ý là tất cả các tham dự viên đều đã sống Khóa Cursillo 
Cuối Tuần trước đây và có lẽ đây sẽ là một ảnh hưởng mâu thuẫn. 
Bước kế tiếp là lấy ý kiến phản hồi từ những tham dự viên.

Nhận xét từ những tham dự viên Sống Khóa Hướng Dẫn cho Khóa 
Trưởng bao gồm một vài câu hỏi. Ví dụ: Tại sao chúng ta không thể 
dùng Power Point để trình bày, hoặc phát tài liệu. Câu hỏi này được 
giải thích rằng vì rollo chính là Tin Mùng và chứng từ của người 
đang chia sẻ, người này cần phải giao tiếp bằng mắt với những người 
đang lắng nghe. Và những điều được ghi lại trong sổ tay 

“là điều Chúa muốn”. Cũng giống 
như khi chúng ta lắng nghe cùng 
một bài giảng trong Thánh Lễ, 
nhưng nhiều người trong chúng ta 
có thể nghe thấy những sắc thái 
khác nhau ... sứ điệp Chúa muốn 
chúng ta nghe. 

Tầm quan trọng của nội dung 
Hướng Dẫn cho Khóa Trưởng và 
phần Phụ Lục đã được nhấn mạnh 
về lý do “tại sao” của Khóa cuối 
tuần, và “những câu chuyện” đã 
phù hợp thế nào với sứ điệp của 
khóa. Điều này cần được nhấn 
mạnh khi thành lập nhóm trợ tá để 
mọi người cùng có một cái nhìn 
như nhau.

Tham dự viên cảm thấy cần 
được giải thích rõ ràng hơn vai 
trò của “trưởng nhóm,” “trợ tá 
bàn,” và “thư ký bàn / người ghi 
chép”. Và, cách thức ký sách Chỉ 
Nam. Có thảo luận về các rollo, 
và giải thích thêm về thời gian 
ấn định cho những rollo, thảo 
luận tại bàn và trình bày tranh 
vẽ. Cần điều chỉnh cho rõ ràng 
và có thể cần một danh sách 
“những từ ngữ thường dùng.”

Một tham dự viên nói rằng cô rất 
vui vì đã tham dự khóa cuối tuần 
Sống Khóa Cursillo Hướng Dẫn 
cho Khóa Trưởng. “Chúng tôi 
chia sẻ cảm giác về sự tự do suốt 

cuối tuần. Có thêm nhiều thời gian hơn để gặp gỡ trao đổi, xây dựng 
tình bạn, chia sẻ Chúa với người khác, và viếng Thánh Thể. Chúng ta 
phải sống những gì là một Khóa Cursillo Cuối Tuần đúng nghĩa. 

Thực tế của Sống Khóa Cursillo Hướng Dẫn cho Khóa Trưởng được 
một trong những người lãnh đạo Quốc Gia thừa nhận và tuyên bố, 
“Khóa Cursillo cuối tuần dựa vào ân sủng của Chúa. Điều này đã 
được thể hiện nơi nhóm trợ tá và các tham dự viên. Có một khác biệt 
rất lớn giữa việc sống và việc chỉ đọc tài liệu Hướng Dẫn của Khóa 
Trưởng. Kiến thức vẫn chỉ là kiến thức cho đến khi được trải nghiệm!”

Margi Lash, Giáo Phận Rochester
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P hong trào Cursillo Phi Luật Tân San Jose (SJFCM) đã tổ 
chức một khóa thử nghiệm cuối tuần dựa theo tài liệu Hướng 
dẫn dành cho Khóa Trưởng từ ngày 26-28 tháng 8 vừa qua 
tại thị trấn San Juan Bautista của các nhà truyền giáo.

Những câu chuyện phá sản
Sau câu chuyện phá sản thứ ba hoặc thứ tư, những chuyện kể trở nên 
bớt nhàm chán hơn và bắt đầu thu hút sự chú ý khi chúng ta nhận ra 
được sự tương đồng trong các chuyện đó.
Tôi nhận ra rằng những câu chuyện phá sản đề cập đến một vấn đề vẫn 
còn đáng lưu tâm nhất. Vào thời trước khi có các bài rollo mẫu và 
những ví dụ trong Cẩm Nang Khóa Ba Ngày của Phong trào Cursillo 
(bản quyền 1999, 2006) các rollistas đã 
không có được hướng dẫn rõ ràng về tiến 
trình làm sao để trình bày một bài nói 
chứng nhân hoàn hảo.
Vài Cursillistas liệt kê thời khóa biểu họ 
tham dự thánh lễ, làm tuần cửu nhật, và 
các sinh hoạt mục vụ khác trong các bài 
rollos của họ. Họ không kể về việc họ 
truyền giáo như thế nào. Một số vẫn còn 
chia sẻ chứng nhân theo lối này trong 
Ultreya. Nhưng những hành động sùng 
đạo, học đạo và hành đạo sẽ không được 
chia sẻ một cách hiệu quả nếu chúng chỉ được liệt kê 
ra mà thôi và những câu chuyện về cách làm như thế 
nào thì lại không được đề cập đến.
Một số Cursillistas điều hành Phong Trào với khái 
niệm “Cursillo” là các khóa học ngắn theo tiếng Tây 
Ban Nha. Họ dịch nó theo nghĩa đen là để biến các 
rollos và bài nói trong trường Lãnh Đạo thành lớp 
Giáo lý. Tiếc thay, điều này đã khiến nhiều Cursillistas 
lớn tuổi bỏ cuộc vì họ không muốn bị “lên lớp”.
Câu chuyện phá sản là một lập luận xuất sắc cho 
những chia sẻ chứng nhân thích hợp trong các 
bài rollos cũng như những bài nói trong trường 
Lãnh Đạo (mà không cần phải thuyết pháp).
Tỷ lệ 5 Khóa viên với 1 Trợ tá
Tôi nhận ra rằng, lý lẽ chính đáng nhất khi lập 
một nhóm trợ tá với số người tối thiểu là để cho 
sự thân thiết được đào sâu hơn. Điều đó có nghĩa 
là các tân Cursillistas có thể dễ dàng nhớ được 
năm thành viên trong nhóm trợ tá và không bị 
choáng ngợp với 20 người.
Trong Phong trào Cursillo Phi Luật Tân San Jose, buổi hội nhóm Ngày 
Thứ 4 thường được tổ chức khoảng một tháng sau khi hai Khóa Cuối 
tuần nam và nữ hoàn tất - vào thời điểm đó, các tân Cursillistas chắc 
hẳn đã quên mất ai là ai trong số 20 thành viên của nhóm trợ tá. Mối 
tương quan phải được gầy dựng lại. Mục đích của khóa Cuối Tuần cần 
phải được nhắc nhở.
Trò chơi và những câu chuyện khôi hài
Để tạo tình thân trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào, những câu chuyện tiếu 
lâm sẽ luôn được khơi mào. Trong lúc hứng thú trao đổi những câu 
chuyện cười, mọi thứ có thể trở nên om sòm và quá trớn.
Chuyện cười là van xả căng thẳng sau một lịch trình bận rộn. Chuyện 

cười cũng có thể bộc lộ sự dí dỏm và cá tính của một người nếu người 
ta phân tích được câu chuyện vui cần thiết để giải trí đúng lúc. Tài liệu 
Hướng dẫn cho Khóa trưởng đã giúp chúng tôi nhận ra rằng nên có thời 
gian cho những câu chuyện cười.
Điều này cũng đúng với các trò chơi. Một số người năng động cần vận 
động nhiều hơn những người khác. Nhưng thực trạng cho SJFCM lần 
này là hầu hết các khóa viên hầu như không đủ sức đá banh.
Phần này trong tài liệu Hướng dẫn cho Khóa trưởng có lẽ soạn ra cho 
giới trẻ. Vào thời của Bonnín, ông nhắm đến giới trẻ vì trước đó ông có 
tương quan với nhóm thanh niên Công Giáo. Vào thời này và ở lứa tuổi 
của chúng ta, trò chơi điện tử có lẽ là một lựa chọn tốt hơn cho việc giải 
tỏa căng thẳng và mệt mỏi.

Lịch trình và công tác hành lang
Rồi còn có công tác hành lang và bảng 
lượng giá 4- điểm để đo lường tình trạng 
tâm linh của ứng viên mà tất cả các trợ tá 
trong nhóm phải làm. Điều này có vẻ như 
một sự lạc hậu trong thời đại của chúng ta về 
sự minh bạch hoàn toàn và cần tránh đụng 
chạm đến đời sống riêng tư.

Tôi hiểu tại sao công tác hành lang và 
bảng lượng giá 4-điểm có vẻ như 
không thích hợp nhưng lại cần thiết 
cho Khóa Cuối tuần.
Có lẽ đa phần nên để cho các người 
bảo trợ tìm hiểu về tình trạng tâm linh 
của các ứng viên. Họ có thể tóm lược 
cho nhóm trợ tá về những gì họ đã 
tìm hiểu.
Tổng kết

Chúng ta là những người tham gia 
Cursillo khá lâu, đã không còn tự 
hỏi về phương pháp Phong Trào 
hoán đổi các cá nhân thế nào. Tất 
cả Cursillistas đều biết là phương 
cách có hiệu quả. Nhưng ở một 
cấp độ khác, các Cursillistas kỳ 
cựu tự hỏi làm sao phương pháp 
phong trào hiệu quả được vì nó 
quá đơn giản. Đây có thể là lý do 
tại sao vài Cursillistas bị thôi thúc 
để thêm thắt một nghi thức khó 
hiểu, một lời cầu nguyện cổ xưa, 

một nguyên tắc nào đó lưu lại từ thời tiền Công đồng Vatican II để đảm 
bảo cho phương pháp được trọn vẹn theo cảm tính của họ.
Điều mà cho đến nay vẫn chưa được biết đến nhiều là ông Bonnín cũng 
đã áp dụng tâm lý học trong Phong trào Cursillo để đạt kết quả trên con 
người. Ông Bonnín dự định Cursillo cho giáo dân, không phải cho giáo 
sĩ hoặc một dòng suy niệm nào đó.
Giờ đây, tôi nhận ra được tâm ý của họ khi họ thúc giục các Cursillistas 
tìm kiếm và bảo tồn đặc sủng đích thực của Cursillo. Việc này đơn thuần có 
nghĩa là loại bỏ những gì không cần thiết trong phương pháp cho đến khi 
Khóa Cursillo đúng nghĩa ra lò mà không còn những thêm thắt.

Anh Harvey Barkin, Phong trào Cursillo Phi Luật Tân, San Jose

www.natl-cursillo.org

Bản Tin Trung Ương PT Cursillo | Tháng 10, 2022 4



B ạn đã xem phim này chưa? Tựa 
phim là Cha Stu, trình bày câu 
chuyện có thật của một Linh 
mục và cũng là một Cursillista! 

Ngài yêu mến phong trào Cursillo và tham 
gia mọi sinh hoạt của phong trào bất cứ khi 
nào có thể. Mark Wahlberg thủ vai Cha Stu 
trong phim. Cha Bart Tolleson, bạn thân 
của Cha Stu đã làm việc với nhà đạo diễn 
và tài tử Mark Wahlberg cùng người viết 
kịch bản Rosalind Ross để trình bày rõ nét 

tính chân thực của cuộc đời vị Linh mục tưởng như không thể có này. 
Sau khi chấp nhận thách đố khó khăn mà Thiên Chúa an bài cho ngài, 
Cha Stuart Long đã tận dụng những ngày cuối đời mình như máng 
thông ơn Chúa Kitô.

Khi còn là chủng sinh ngài mắc phải một chứng bệnh lạ, làm các cơ 
bắp toàn thân bị sưng và yếu đi (inclusion body myositis), tương tự 
như triệu chứng của bệnh Lou Gehrig (cơ bắp yếu dần). Căn bệnh 
này đe dọa và có thể làm trật đường rầy ước muốn trở thành Linh 
mục của ngài – làm sao ngài có thể nâng chén thánh khi cử hành 
Thánh Lễ hay thực hiện các tác vụ của một linh mục khi cơ thể của 
mình cứ yếu dần đi? Cuối cùng Cha Stuart đã được chịu chức Linh 
Mục ngày 14 tháng 12, 2007, tại Thánh đường Thánh Helena ở 
Helena, Montana.

Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Đó là chân lý và nhờ vậy mà chúng 
ta được mang căn tính của Kitô hữu. Và vì vậy, bất kỳ khốn khó nào 
mà chúng ta phải trải qua, chúng ta đều kết hợp nó với Chúa Kitô. Và 
Cha Stu rất nhiệt tình nói thế, vâng, nếu Thiên Chúa muốn ngài phải 
chịu khổ đau, ngài sẵn lòng chịu như thế. Nhưng ngài sẽ chịu trong 
niềm vui, để đem hy vọng cho người khác, bởi vì ngài nói về thiên 
đàng. Ngài nói, ‘Tôi sẽ không phải chịu khổ mãi. Cuối cùng, tôi sẽ 
tiến lên. Và, trong hành trình này, Thiên Chúa đang thực hiên những 
điều lớn lao’. Và cứ thế, ngài sẵn lòng ôm lấy thánh giá của mình. Ngài 
luôn giữ một thái độ hài hước và hân hoan, trong hầu hết mọi lúc.

Giám mục George Thomas là người truyền 
chức cho Cha Stu, và Giám mục Austin 
Vetter, hiện là giám mục Helena, cùng đồng 
ý; Cha Stu – tự bản chất luôn chiến đấu, và 
đầy ân sủng – làm chứng tá cho một chân lý 
là không ai ở ngoài tầm cứu rỗi.

Sự hoán cải của Cha Stu đã ảnh hưởng lớn 
đến song thân của ngài, cuối cùng đã đưa hai 
vị đến với phép Thêm Sức trước sự chứng 
kiến của Cha Stu trên băng ca, ngài khóc 
ròng khi thấy được ân sủng Thiên Chúa 
đang tác động trên cuộc đời cha mẹ mình. 

Cha Stu là một hiện thân sống động của ân sủng, sức mạnh và khổ 
đau. Bạn có thể nghe được điều ấy từ những người mà đời họ đã được 
ngài chạm tới, rằng ngài đã vô cùng tạ ơn Chúa cho những gì đã làm 
ngài đau khổ và ngài luôn biểu lộ phẩm cách và sức mạnh cao độ như 
thế. Cuộc đời ngài là một tấm gương đẹp về lòng khiêm nhường. Bạn 
đã từng thấy ngài là một võ sĩ quyền anh, chiến đấu với tất cả mọi 
người: với một đối thủ trên võ đài, với một kẻ say trong quán rượu. 
Ngài đã chiến đấu tới cùng với những khó khăn trong đời. Ngài đã 
chiến đấu để được cha mình chấp thuận, và không ngừng mãi đến khi 
ngài tìm được Thiên Chúa rồi nhận ra rằng mình có thể đầu hàng một 
chút. Và tôi nghĩ là ngài đã học được rằng chiến đấu trên đôi chân 
không phải lúc nào cũng có hiệu quả bằng hai đầu gối và chấp nhận 
rằng bạn không thể chiến đấu một mình nổi. 

Sự quan phòng của Thiên Chúa thể hiện cách lạ lùng. Ân sủng đã dẫn 
đưa Cha Stu theo Chúa Giêsu Kitô, trở thành một linh mục và chấp 
nhận bất cứ điều gì Thiên Chúa dành cho ngài, cuối cùng trở thành 
một một quà lớn nhất cho tất cả những ai biết ngài – một máng thông 
ơn mà qua đó một tâm hồn đau khổ có thể được rửa sạch với Lòng 
Chúa Thương Xót, tuôn trào từ thánh giá Chúa Kitô. Cha Stuart Long 
qua đời ngày 9 tháng 6, 2014, ở tuổi 50. 
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