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Đ IỀU GÌ CĂN BẢN LÀ NGƯỜI KITÔ HỮU?
Kitô giáo không phải là một học thuyết cần được biết đến nhưng là một thực tại phải được sống. 
Để minh họa ý nghĩa thế nào là người Kitô hữu trong cuộc sống hàng ngày, Kitô giáo phải được 

sống nơi chính thực tại của cuộc sống, tuôn chảy từ những gì là cuộc sống, và hiện thực hóa những thực 
tại dẫn đến cốt lõi thế nào là người Kitô hữu. Điều căn bản đối với Kitô giáo là không chỉ cố gắng hiểu 
và xem Phúc âm như một lựa chọn dễ dàng cho việc trau giồi đức hạnh mà còn phải thực tâm cố gắng để 
luôn thực thi nhân đức hướng trọn về Chúa Kitô và con người.

Thiên Chúa trong Chúa Kitô  yêu thương chúng ta. Chúa yêu thương tôi.

Là một Kitô hữu, trên hết mọi sự, là cảm nhận được Chúa yêu thương và sống trong sự ngỡ ngàng làm 
sao tôi lại có được tình yêu đó. Để cho mình được Thiên Chúa yêu thương là căn tính xác thực nhất của 
người Kitô hữu.

Thực tại này khi nó được tin tưởng và  sống trọn vẹn, dậy men và lan truyền thì sẽ tạo ra thái độ nội tâm. 
Nhưng để hiểu điều này, để trải nghiệm, để tìm thấy Thiên Chúa là tình yêu - như chính Ngài đích thực 
là như vậy- thì cần phải trình diện bản thân mình trước Ngài với thực trạng của mình.

Chúa yêu thương tôi. Đó là sự chân lý đích thực và là điều tốt đẹp nhất.

Đây là chân giá trị duy nhất định giá cho mọi thứ ... và không bao giờ mất giá  bởi vì nó mang lại giá trị 
thực cho mọi thứ bằng một loại tiền tệ không bao giờ thay đổi.

Đây là một thực tại sống động nhất, chân thực nhất và năng động nhất.

Đây là sự kết nối, định hướng và nhịp nhàng của một thực tại hiệu quả nhất, riêng tư nhất và trọn vẹn 
nhất trong cuộc sống.

Khi một người hiểu được, sống và chia sẻ thực tại này, nó sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng với sức mạnh khơi 
dậy một sức sống cung cấp năng lượng cho mọi thứ.

Điều này thúc đẩy mọi người, các sự kiện và mọi thứ, hướng đến sự độc đáo triệt để nhất, hướng đến sự 
sung mãn dồi dào nhất và hướng đến sự sáng tạo năng động nhất của họ.

Điều này cho phép chúng ta nhìn mọi thứ theo quan điểm của Thiên Chúa, một cách nhìn lạc quan, vui 
vẻ và tự tin. Đó là một cách mới để nhìn những gì xem ra là bình thường.

Từ thực tại này, Cursillo chú tâm vào những gì đích thực là người Kitô hữu. 

Một phần của giải pháp mà một người có thể đưa ra là phải bắt đầu với chính họ, bắt đầu từ bên trong và 
bắt đầu ngay bây giờ.

Đối với những người có đôi tai để nghe, họ được yêu cầu phải có một thái độ nhất quán, mạo hiểm, tức 
thời, và tính cụ thể để có thể đạt được ngay bây giờ, bởi chính họ và. . . hơn bất cứ điều gì, điều bạn đang 
cố gắng đạt được là biết cách áp dụng một thái độ tích cực đối với cuộc sống.

Sứ điệp (Chúa yêu thương tôi), tinh thần Cursillo, không phải chỉ là một thực tế đã được hiện thực hóa 
trong lịch sử mà cần trở thành một trục sống cho lịch sử cá nhân của chúng ta và do đó cho tất cả lịch sử.

Đây không phải là một sự thay đổi trong hệ thống nhưng là một sự thay đổi cả hệ thống.

Đây là  việc khám phá một tầm nhìn khác, chắc chắn sâu sắc hơn và chân thực hơn.

Với sự kính trọng tuyệt đối, đó là điều giống như những gì Thiên Chúa nói trong Phúc âm: “Người ta đã 
nói như vậy. . ., nhưng Thầy bảo thật anh em. . . ”
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Để hiểu được điều đó, con người phải chuyển từ khái niệm “điều răn” 
phải yêu mến Thiên Chúa qua Tin Mừng trường tồn là Thiên Chúa 
yêu thương chúng ta.
Cũng cần lưu ý rằng khi còn nhỏ, hầu như chúng ta luôn luôn được 
dạy rằng phải tin, yêu và hy vọng vào Thiên Chúa nhưng lại không 
được hướng dẫn trước về Tin Mừng Thiên Chúa trong Chúa Kitô tin 
tưởng chúng ta, yêu thương chúng ta, và thậm chí chờ đợi với hy 
vọng chúng ta sẽ đáp lại Ngài.
Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng nếu chúng ta làm 
điều gì sai, Chúa đang quan sát chúng ta, và điều đó dẫn đến ý tưởng 
xem Chúa như một viên cảnh sát đang rình mò chúng ta, nhưng thực 
tế lại rất khác. Thiên Chúa không quan sát chúng ta, nhưng Ngài 
ngắm nhìn chúng ta, và ngắm nhìn chúng ta với sự quan tâm, nhiệt 
tình, với tình yêu thương, như một người cha nhìn con mình hay như 
một người ông hay bà nhìn các cháu mình. Giữa Ngài và con người 
có một mối quan hệ ưu tiên và mật thiết.
Khi những thực tại này được am hiểu, phát triển và được sống trong 
cuộc đời của mỗi người với lòng nhiệt tình, quyết tâm và với con tim, 
chúng sẽ trở thành một quỹ đạo và máng thông của sự hoàn thiện bản 
thân ở mức cao nhất và thỏa mãn nhu cầu thiết yếu mà mọi người cần 
có cho một tương tác xã hội thành công.
Người đã sống qua kinh nghiệm Khóa Cursillo và hiểu được nó, 
thường biết tận dụng các phương tiện cụ thể và chuẩn xác được trao 
ban – Hội Nhóm và Ultreya - khi được thực hành theo đúng mục đích, 
chứa đựng tinh thần và sự thật, không chỉ để bảo tồn tinh thần và sự 
khích lệ mà họ đã khám phá, tái khám phá và trải nghiệm trong ba 
ngày của Khóa Cursillo, mà còn để tiếp thêm sinh lực, khởi động và 
mở rộng từ một “con người hiện hữu” và “trở thành một người trong 
hành động”  trong những hoàn cảnh cụ thể mà Thiên Chúa đã đặt để 
họ. Đây rõ ràng là một điều khó khăn hơn so với việc chỉ muốn đóng 
vai những “Kitô hữu tận tụy”, những người hầu như luôn luôn là 
“người Kitô hữu cam kết”, những người dai dẳng đọc kinh, hội họp 
và làm những việc đạo đức - những người mà vì họ không được tiếp 
thêm năng lượng bởi đức tin, niềm tin, sự nhiệt tình, và trọng trách 
truyền giáo mà mọi Kitô hữu phải có và thể hiện để là người Kitô  
hữu đích thực - họ đánh mất mục tiêu đã từng được đề xuất và không 
sớm thì muộn sẽ cảm thấy cái được mệnh danh là “sự mệt mỏi của 
người làm điều tốt”.
Để cố gắng đảm bảo lòng nhiệt thành của PT Cursillo không bị bỏ rơi 
trong những bãi cát nhàm chán của những người ngoan đạo trong một 
thời gian, làm mất đi hoặc lãng phí tài năng của con người, Hậu 
Cursillo nhắm đến mục tiêu tối hậu là mỗi người phải cố gắng là 
chính mình, khám phá chính mình và dẫn đường qua những ngõ 
ngách của cuộc đời mình, đồng thời tạ ơn Chúa về những tài năng 
Chúa ban và biết cách dâng lên những giới hạn của mình vốn luôn bộc 
lộ trong những hoàn cảnh thống khổ  mà mỗi người phải chịu đựng.
Sự nội tâm hóa nhờ ân sủng với ý thức rằng ta đang sống, muốn 
sống, hoặc bị đau đớn khi không được sống, được đào sâu hơn qua 
sự suy ngẫm riêng tư và sự tiếp xúc sống động, thân thiện, thường 
xuyên với anh chị em của mình, dẫn đến việc nhận ra một Chúa Kitô 
sống động, bình thường và gần gũi, là Đấng mà mỗi Kitô hữu được 
mời gọi để bạch hóa đời mình trong chính con người của mình, và 
điều này làm cho ta trở nên một con người đúng nghĩa hơn.
Trong cuộc sống bình thường, khi ai đó có thể cảm nghiệm nơi chính 
họ hoặc trong những người sống gần họ rằng Chúa Kitô  sống, Người 
đang sống,  Người có thể làm mọi thứ sống động, và có NGƯỜI ở 
bên cạnh - cuộc đời thì đẹp, con người thì quan trọng, và cuộc đời 
đáng sống - họ cũng học cách nhìn thấy Chúa Kitô  trong những 
người khác, cho dù người đó có phải là một Kitô  hữu hay không.

Qua việc sống và chia sẻ với anh chị em những sự thật mà họ đã được 
nhận biết trong Cursillo và áp dụng vào cuộc sống, người ta hiểu rằng 
người Kitô hữu là men của Phúc âm được đặt và làm sống động trong 
nội tâm của một người, sẽ hình thành và xây dựng niềm xác tín của 
người đó, và khi chạm đến những lĩnh vực riêng tư nhất của mỗi 
người, nó  làm cho họ tỉnh thức để có thể đưa ra những quyết định 
một cách ý thức hơn.
Chúng ta đau khổ vì thế giới xa đàng, và chúng ta muốn nó trở thành 
mốt thế giới như Chúa Kitô mong muốn. Nhiệm vụ của chúng ta – mà 
chúng ta biết tỏ tường - không phải là thưởng thức và tận hưởng 
những gì đã được khám phá mà phải làm cho việc này khả thi cho 
nhiều người nữa. Chúng ta cũng biết rằng chỉ có những người đã 
được thuyết phục và quyết tâm mới có thể thuyết phục, quyết định, và 
thậm chí làm phấn khích người khác.
Chúng ta phải luôn nhớ rằng Phong trào Cursillo không phải được coi 
như một nơi lý tưởng cho những ai tự gọi mình là “tốt lành” và những 
người có thể nghĩ như thế về họ, nhưng để thấy những người tự gọi 
mình là “xấu xa” và những ai hầu như là con số không theo quan 
điểm của người đời. Những người không được thông tin, hoặc thông 
tin không đầy đủ, thông tin sai lệch, có thể được tiếp cận một cách 
đơn giản, cụ thể và thu hút với Tin Mừng rằng Thiên Chúa, trong 
Chúa Kitô, đang sống và yêu thương họ.
Là người Kitô  hữu không phải chỉ đón nhận những lời dạy của Chúa 
Giêsu, không chỉ đơn giản là chấp nhận các chuẩn mực đạo đức, 
phong cách sống của Người, không chỉ để cử hành nghi thức phụng 
tự mà Ngài đã thiết lập; là người Kitô hữu là tin rằng Người đang 
sống và ở giữa những ai quy tụ trong danh Ngài với tư cách là anh chị 
em với nhau”.

Văn Phòng Điều Hành,  
Ban Tham Vấn và  

Trung Tâm Cursillo Quốc Gia 
cùng với Nhóm Bản Tin 

Cursillo Quốc Gia mến chúc 
các bạn và người thân  

một Mùa Vọng đầy ơn phúc, 
một mùa Giáng Sinh và  

Năm Mới tràn đầy tình yêu 
và tình bạn của Thiên Chúa!

www.natl-cursillo.org
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Linh Mục David Smith Đã Bước Qua Ngày Thứ Năm

N gày 8 tháng 10 vừa qua, Linh mục 
yêu quý David Smith của chúng ta 
đã bước qua ngày Thứ Năm, chỉ 7 

ngày trước sinh nhật lần thứ 72 của ngài. 
Ngài là một cộng tác viên nhiệt thành của 
PT Cursillo. Cuộc đời và sự nghiêp của 
ngài đã dạy chúng ta nhiều điều về sự 

chuyển hóa của con người trong đời sống thế tục và giáo hội, về mối 
quan hệ giữa Chúa và con người, về những hành vi của chúng ta tùy 
theo vị trí thích hợp trong môi trường của chúng ta và trong phong 
trào Cursillo. Tam giác “Chúa Kitô, Con người và Tình bạn” đã được 
thể hiện rõ nét trong ngài. Cha là một người mê đọc sách, tự học, 
thích viết lách, đam mê ngành hàng không và là người bạn đồng hành 
“tuyệt vời” với những người bệnh và sắp qua đời.

Cha David Smith chào đời tại bệnh viện Jackson Memorial vào ngày 
15 tháng 10 năm 1950. Cha bị ung thư thận bẩm sinh. Anh trai của 
Cha tên là Stephen kể rằng “Họ nghĩ rằng đứa bé sẽ không sống được 
lâu. Rồi sau đó, các bác sĩ nói rằng đó là một phép lạ. Các triệu 
chứng ung thư biến mất.” Một trận bão lớn được đặt tên là King ập 
đến khu bệnh viện sau đó vài ngày, và cửa sổ trong phòng nơi mẹ của 
Cha nằm bị cuồng phong thổi tung.”
Cha Smith lớn lên ở Miami Springs; nhưng Cha cảm thấy gần gũi 
hơn với khu phố láng giềng Hialeah. Cha thông thạo tiếng Tây Ban 
Nha, một ngôn ngữ ngài đã tự học. Cha đọc được báo chí và xem các 
chương trình truyền hình bằng tiếng Tây Ban Nha. Chị María León, 
người đã gặp lại Cha qua phong trào Cursillo sau nhiều năm, nói rằng 
Cha thông thạo đến nỗi thường suy nghĩ bằng tiếng Tây Ban Nha. Chị 
gặp Cha lúc chị 18 tuổi, lúc đó Cha làm việc trong một trung tâm chơi 
bowling. Anh trai của Cha cũng thuật lại rằng Cha cũng đã học tiếng 
Latinh, tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái, và có thể nói được chút ít 
tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý nữa.

Trước khi nhập chủng viện, Cha đã “sống lăn lộn giữa đời”, anh trai 
của Cha kể lại. “David làm kế toán viên tại nhiều trung tâm chơi 
bowling khác nhau và là người chất hành lý cho hãng Span East 
Airlines. Sau đó, Cha David được thăng chức lên phụ tá quản đốc lo 
về chuyển vận hàng gởi, và cũng đảm nhận vai trò nhân viên y tế 
cũng như quản đốc nhà kho chứa hàng. «

Cha Smith thường kể lại rằng Cha đã khám phá ra ơn gọi của mình 
sau khi sống Khóa Cursillo vào khoảng năm 1976. Cha tiếp tục sinh 
hoạt với phong trào trong suốt đời làm linh mục của mình. Trong 40 
năm làm linh mục, Cha đã dùng 20 năm của đời linh mục để chăm sóc 
người bệnh tại các bệnh viện và nhà dưỡng bệnh (cho người sắp qua 
đời). “Cha tận tụy với người bệnh đến mức không thể tin được. Cha 
từng dành hàng giờ nói chuyện và cầu nguyện với họ, nói với họ về 
Chúa. Bất cứ khi nào họ gọi, Cha đều đến xức dầu cho họ. Cha không 
bao giờ từ chối. … có lần Cha còn lấy vé bay đến xức dầu cho một 
giáo dân thuộc giáo xứ trước đây của Cha đang sống ở tiểu bang khác, 
và trở về kịp giờ cử hành Thánh lễ tại giáo xứ vào sáng hôm sau”.

Trong Phong trào Cursillo, Cha đã phục vụ với nhiều chức năng: 
Linh hướng Phong trào Cursillo Miami ngành tiếng Anh. Linh hướng 
Miền 7, Linh hướng Quốc gia, Linh hướng cho OMCC (Tổ chức 
Cursillos Công giáo Thế giới).

Đối với Phong Trào, Cha David đã thành công trong việc biến sứ 
mệnh của mình thành một hiện thực sống động với tư cách là một 
thành viên của hàng giáo phẩm liên quan đến các đặc sủng của Giáo 
hội. Ngài biết cách chu toàn trách nhiệm của mình là nhận biết, phân 
biệt, hỗ trợ, và bảo vệ các đặc sủng do Chúa Thánh Thần linh ứng.

Một ví dụ điển hình được chính Cha phát biểu trong bài rollo “VAI 
TRÒ CỦA LINH HƯỚNG trong CURSILLO” được trình bày tại 
Đại hội Cursillo Toàn quốc lần thứ 23 năm 2013, ở New York vào 
ngày 27 tháng 7 năm 2013.

Khi phân tích định nghĩa trong đó Eduardo Bonnín bằng chính ngôn 
từ của mình đề cập đến Cursillo như một phong trào như sau:

“... các nỗ lực từ hội thánh, để các thực tại của Kitô hữu trở nên sống 
động trong sự độc đáo, nguyên thủy và sự sáng tạo của mỗi người ...”
Cha David nhận xét:

“từ hội thánh” - không phải “CỦA HỘI THÁNH”, hội thánh nhận 
thức và chấp thuận đặc sủng, nhưng không “sở hữu” đặc sủng đó.
Cha David đã tìm cách tìm hiểu thêm về phong trào mà Cha đã gắn 
bó, nhờ đó kiến   thức và niềm xác tín của Cha đã phát triển trong khi 
nghiên cứu tài liệu có sẵn và tham gia vào các hoạt động khác nhau 
của phong trào.

Dưới đây là những lời của Cha diễn tả sự tiến hóa đó:

“Khi tôi vẫn chưa biết và chưa tán thành Đặc sủng Nền tảng, với tư 
cách là Linh Hướng Quốc gia lúc bấy giờ, tôi đã được mời tham gia 
vào Buổi Hội Thoại Cala Figuera ở Mallorca kỳ II. Một nhóm các 
linh mục và giáo dân (12 người) đã đến thăm Eduardo Bonnín trong 
căn hộ của ông vào tháng 4 năm 2002. Tôi ra về chán nản khi 
Eduardo bắt đầu buổi họp với chúng tôi với lời phát biểu: ‘Các linh 
mục đã bắt cóc phong trào’. Rồi sáu tháng sau khi đọc “Ký Ức và 
Lịch Sử Cursillo” (Francisco Forteza) và “Trở về cội nguồn” (một 
số bài báo của các tác giả khác nhau trong một tập sách do Alberto 
Monteagudo xuất bản), tôi lại đồng ý với lời tuyên bố bất ngờ hôm đó 
của ông Eduardo.”
Từ trang web Catholic.net, chúng tôi thu thập những lời này của Cha 
David Smith:
“Tôi là một trong 
những cổ động 
viên chính cho 
cuốn Những Tư 
tưởng Căn bản #2 
ở Hoa Kỳ. Năm 
1999, tôi được 
giao nhiệm vụ viết 
lại Cẩm Nang 
Linh Hướng Hoa 
Kỳ. Tôi đã hoàn 
thành bản thảo và 
gởi đến Văn Phòng Quốc Gia ở Dallas. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 
2002, tôi tham gia Buổi Hội Thoại Cala Figuera kỳ II và có dịp tiếp 
kiến   lần đầu với Eduardo Bonnin. Khi về lại Miami, tôi đã trải qua 6 
tháng dằn vặt nội tâm. Hai phong trào riêng biệt hay sao? Cuối cùng 
tôi đã chọn Đặc Sủng Nền Tảng và liên lạc với Văn phòng Trung 
Ương Hoa Kỳ, yêu cầu họ hủy bản thảo cuốn Cẩm Nang Linh Hướng.”
“… Chúng ta cần đặt ưu tiên cho việc đem Cursillo trở về với cội rễ 
của chúng ta, tập trung đến việc tiếp cận với giới trẻ và những người 
“xa cách”…. Eduardo, khi ta thán về tình trạng của người “xa 
cách”, nói rằng: “Không thể để ai sống mà không biết rằng Thiên 
Chúa yêu thương họ.» Những người ‹xa cách’ và giới trẻ là những 
lý do tại sao Cursillo được thai nghén, được cầu nguyện và được 
hình thành.”

Omar Palacios - LA Cursillo

www.natl-cursillo.org
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Kế Hoạch Chuyển Giao Phần Vụ Của Miền III

N hững Cursillistas trong hình là những chứng nhân cho tính cách lãnh đạo, cố vấn và kế hoạch chuyển giao phần vụ của miền III. Các 
Linh hướng Đại hội miền III đã ủy nhiệm tân Điều hợp miền, Dan Kubisiat, với sự hiện diện của các cựu Điều hợp viên Miền như là dấu 
chỉ của tinh thần đoàn kết và hỗ trợ. Những Cursillistas này có cả thảy 25 năm kinh nghiệm lãnh đạo, phục vụ và tình bạn.

Hàng ngồi từ trái sang phải là: Pat Tower Reinbold 2013-2016, Carol Palesh 2000-2003, Mary Kay Fleckenstein 2010-2013.

Hàng đứng từ trái sang phải là: Bobbi LaVoie 2019-2022, Barb Bundy 2016-2019, Cha Mikey McGrath, Dan Cubisiak 2022-2025, Wayne 
Fleckenstein 2006-2010, Gail Terrana 1997-2000, Phó tế Gary Terrana.
Kế hoạch chuyển giao phần vụ là gì? “Kế hoạch chuyển giao phần vụ 
là một tiến trình tìm ra và đào tạo những tân lãnh đạo để họ có thể thay 
thế những lãnh đạo kỳ cựu khi họ rời phần vụ hay nghỉ hưu”. Tiến 
trình này đòi hỏi trước tiên tìm ra và đào tạo nhân sự nội bộ có tiềm 
năng thay thế những vị trí then chốt, nghĩa là làm tăng thêm đội ngũ 
những người có khả năng và kinh nghiệm đề sửa soạn nhận lãnh 
những vai trò này khi cần. (Trích từ Kế Hoạch Chuyển Giao Phần Vụ 
của Cecelia Hamilton, Giáo phận Owensboro, Tháng tám 2018)

Năm bước của “Kế hoạch Chuyển Giao Phần Vụ” bao gồm:

1. Tìm ra những những người có tiềm năng hoặc sẵn sàng dấn thân.
2. Nhận ra những lỗ hổng cần lấp đầy.
3. Trau giồi kiến thức cho họ.
4. Kết nối họ vào vai trò lãnh đạo, và
5. Thúc đẩy cam kết cá nhân.

Muốn đọc toàn văn bản Kế hoạch Chuyển Giao Phần Vụ, xin vào:
https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2018/08/
Succession-Planning.pdf
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