NGƯỜI CURSILLISTA SAU KHÓA CURSILLO
Sau đây là lời giải thích lý do đưa bài Rollo này trở lại Khóa Cursillo Cuối Tuần. Tại nhiều nơi bài Rollo này đã
được lấy ra khỏi chương trình Khóa Học và nếu có còn duy trì thì cũng không giữ theo đúng trình tự được ấn định
từ lúc đầu.
Ông Eduardo Bonnín đã bày tỏ ưu tư về vấn đề này và không hiểu tại sao bài Rollo này lại bị loại ra. Theo ý kiến
của ông, bài “Người Cursillista Sau Khóa Cursillo” thật cần thiết trong việc thấu hiểu bài Rollo tiếp theo sau đó,
“Hội Nhóm và Ultreya”. Bài Rollo ấy chứa đựng nhiều điểm mà đôi khi được nói đến trong một bài mà bây giờ
gọi là Rollo Chứng Nhân Ngày Thứ Tư trong buổi Lễ Bế Mạc. Mặc dù Khóa Cursillo đã tiến hóa trong nhiều
cách kể từ buổi đầu, nhưng lúc nào cũng có một mục tiêu rõ rệt cho mỗi ngày và cho mỗi bài Rollo được trình bày
ở vào một thời điểm nhứt định trong diễn tiến của Khóa Học Cuối Tuần. Đây là cách duy nhứt mà toàn bộ sứ điệp
của Khóa Cursillo có thể được bày tỏ và cảm nghiệm.
Toàn bộ sứ điệp bị thiếu sót khi một mảnh (tức bài Rollo) của bức hình được trưng bày ra ngoài trình tự của nó.
Cũng tương tự như trao cho ai đó một cái hộp đựng những tấm nhỏ rời rạc của một tấm hình (trò chơi ráp hình)
mà lại không có tẩm hình ấy hay một chỉ dẫn nào để tham khảo dán bên ngoài hộp. Họ có đủ tất cả những tấm
nhỏ của tấm hình, ngoại trừ một điều là họ không biết ráp chúng lại như thế nào. Bài Rollo này cho các khóa sinh
một tấm hình toàn bộ hầu những tấm nhỏ rời rạc có thể được ráp lại với nhau.
Đây là mục đích của bài Rollo và tại sao bài này quan trọng cần phải được trình bày trong Khóa Cursillo và theo
một trình tự thích hợp.
-

Bài Rollo này tóm lược và tổng hợp tất cả những gì các tham dự viên đã nghe.
Nó giúp các khóa sinh cụ thể hóa sứ điệp của Khóa Cursillo trong chính con người họ.
Nó lấp chỗ trống giữa những khía cạnh cá nhân với nhau của Khóa Cursillo; cuộc hội ngộ với chính ta và
với Chúa Kitô.
Về phương diện xã hội, cuộc hội ngộ với tha nhân: trong Hội Nhóm Nhỏ và Ultreya
Rồi bài này chỉ dẫn còn đường trước mặt, hướng về Ngày Thứ Tư.

Ngày Thứ Tư không được lành mạnh tại nhiều nơi; nhiều người không hội nhóm hoặc không tham dự Ultreya.
Câu hỏi thường được đặt ra là: Làm thế nào bắt người ta cam kết giữ Ngày Thứ Tư? Có bao giờ chúng ta trình
bày vấn đề này cho khóa sinh một cách thuyết phục không? Trong Khóa Cuối Tuần, họ có nghe ta nói có giải
pháp cho những nan đề và những nguy cơ mà họ có thể đương đầu trong thế giới ngày nay không? Chúng ta có
xác tín là chúng ta đã tìm được một giải pháp chăng? Họ có hiểu giải pháp đó là:
- Liên hệ với Chúa Kitô.
- Liên hệ với anh chị em.
Phương pháp được ám chỉ nhưng không được giải thích. Họ nghe nói đến từ ngữ “Hội Nhóm Nhỏ” và “Ultreya”
và làm cho họ tò mò. Sau ba ngày, các khóa sinh cần nghe:
- Họ sẽ là gì.
- Họ sẽ có cái gì.
- Họ cần biết điều gì.

Họ cần nghe phương pháp được tổng kết bằng những từ ngữ đơn sơ. Họ cần nghe chính Rollista cho biết anh/chị
ấy xác tín rằng những gì anh/chị ấy trải qua và cảm nghiệm đều có thật và ai cũng có thể sống giống như thế. Họ
có thể đáp ứng những gì họ đã nghe: Sống như Chúa Kitô trong thế gian là không đánh mất điều gì cả, nhưng gia
tăng giá trị đời sống của chính ta. Người Cursillista phúc âm hóa môi trường của mình bằng cách:
- Khuyến khích kẻ khác và truyền sức sống.
- Các hành động của họ được hỗ trợ bằng sùng đạo và được hướng dẫn qua phương pháp của Khóa
Cursillo.
- Đời sống có thể là một Khóa Cursillo quanh năm.
Bài Rollo đặc biệt này chủ yếu là một Rollo chứng nhân. Nó tóm kết toàn bộ Khóa Học cho đến thời điểm đặc
biệt mà đúng lúc xen vào giữa Rollo “Kitô Giáo Thực Dụng” và Rollo “Hội Nhóm và Ultreya”. Mục đích của nó
là tập trung trong đầu óc khóa sinh tất cả những gì họ đã nghe cho đến lúc đó, giúp họ cụ thể hóa sứ điệp trong trí
họ.
Vào lúc này của Khóa Học các khóa sinh không những chỉ mệt mỏi, họ còn đang chuyển tiếp, có lẽ miễn cưỡng
không muốn ra đi và tuy nhiên nóng lòng thi hành mọi kế hoạch (hay chương trình) tông đồ của họ. Bài Rollo này
cảnh giác họ, trong khi vẫn khuyến khích họ bằng sự xác tín và chứng tá của Rollista. Bài Rollo này cho họ thấy
Thiên Chúa đã tuôn xuống muôn hồng ân cho họ bởi vì họ đã đóng góp những việc đơn sơ cậy nhờ họ.
Bài này nhắc nhở họ rằng họ đến tham dự Khóa Cursillo này không chỉ vì họ mà thôi, nay họ đã thay đổi, nhưng
các môi trường của họ vẫn giống như lúc họ đi dự Khóa. Họ có nhiệm vụ phải hướng dẫn những người trong các
môi trường về với Chúa Kitô. Bài Rollo này truyền đạt sự đáp trả của họ cho sứ vụ ấy. Ông Eduardo thích từ ngữ
“khả năng” hơn từ ngữ “trách nhiệm”. Trách nhiệm có nghĩa là sự bó buộc phải đáp trả một việc gì, và khả năng
là có thể làm được cái gì hoặc không làm được. Không ai thích bị bó buộc làm cái gì. Thật dễ tìm được sự đáp trả
khi họ được bảo rằng họ có thể làm. Khi họ được yêu cầu lãnh trách nhiệm thì họ thường đắn đo trước khi dấn
thân, nhưng khi họ khám phá ra khả năng của họ thì họ nhận lãnh trách nhiệm ngay.
Khóa Cursillo đã làm cho chúng ta nhận ra rất nhiều khả năng trong chúng ta và chúng ta có nhiệm vụ phải chia
sẻ với kẻ khác bởi vì Chúa muốn như thế. Chúng ta trả lời trước Thiên Chúa và “Nhiệm Thể” Giáo Hội. Thế giới
lạc hướng, bởi vì có ít Kitô hữu sống và hành xử như con Chúa. Bài Rollo này chỉ cho thấy hai nguy cơ các khóa
sinh có thể trực diện khi họ trở về các môi trường của mình. Nguy cơ thứ nhứt là thiếu khiêm nhường, bởi họ tin
rằng “chúng tôi quan trọng và bất khả thay thế” vì chúng tôi mới tham dự một Khóa Cursillo. Nguy cơ thứ hai là
thiếu tự tin, bởi họ tin rằng chúng tôi không thể làm gì cả để trị những thói hư tật xấu ấy. Không việc lành nào có
thể làm được mà không cần có Chúa và với Chúa Kitô mọi việc đều có thể thực hiện được. “Chúa Kitô và tôi là
đa số áp đảo”.
Nếu bài Nghiên Cứu Môi Trường được trình bày rõ ràng, các Cursillistas sẽ được chuẩn bị kỹ càng cho những gì
họ sẽ phải đương đầu. Bài Rollo “Người Cursillista Sau Khóa Cursillo” cho ta hy vọng rằng chúng ta, là
Cursillistas đã tìm được một phương pháp để tiếp tục những gì chúng ta đã trải qua hay cảm nghiệm trong Khóa
Cursillo, và không những giữ lấy nó mà còn tạo cho nó tăng trưởng nữa. Nó lấp đầy khoảng trống giữa kinh
nghiệm cá nhân hội ngộ với chính mình và gặp gỡ Chúa Kitô và khía cạnh xã hội của Khóa Cursillo, đó là gặp gỡ
tha nhân.
Bài Rollo phát họa con người Cursillista phải như thế nào: phải là một tông đồ hăng say, một con người hoạt động
cho Chúa Kitô một cách nhiệt thành. Người Cursillista phải làm chứng nhân cho Chúa Kitô, một kẻ tiếp nối sứ
mạng của Chúa; một người mang Chúa đến các môi trường của mình, như gia đình, hàng xóm, sở làm, xã hội,
v.v… Nếu người Cursillista không hiểu rõ mình phải là người như thế nào thì Khóa Cursillo đã không thành công
trong việc truyền đạt đúng sứ điệp.
Một vài lời nhắc nhở cuối cùng để giúp ngăn ngừa Cursillista phạm một số sai lầm. Một trong những khó khăn
thông thường nhứt là do ta có khuynh hướng nghĩ rằng mọi người nên làm giống nhau. Công tác tông đồ của họ
được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc khả năng và hoàn cảnh riêng của họ, nhưng tất cả đều cùng
chung một mục tiêu, đó là xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa qua việc truyền giáo.

Người Cursillista không nên rời Khóa Cursillo mong đợi mọi người sẽ hiểu họ. Người Cursillista sẽ gặp những kẻ
có thành kiến đối với Cursillistas, và gặp ngay cả một số người có thể lãnh lấy nhiệm vụ đáng buồn đáng trách
làm cho gương mặt của Chúa Kitô thiếu thiện cảm. Người Cursillista phải khao khát sống trong Ơn Sủng trong
cuộc sống bình thường. Những kẻ vừa mới tìm được Chúa Kitô thường có khuynh hướng nghĩ rằng việc sống như
một Kitô hữu đích thực thì không thích hợp với cuộc sống bình thường. Họ cứ nghĩ họ phải từ bỏ hết bạn bè củ,
những thú tiêu khiển, giải trí, họp mặt thân mật, v.v. Đôi khi cần phải có những thay đổi trong cuộc sống. Thỉnh
thoảng có người sẽ mất bạn cũ, và có lẽ mất vài thứ khác nữa. Sự khác biệt do Khóa Cursillo tạo ra không phải là
làm cho họ mất liên lạc với thực tế. Điều cần phải phân biệt chính là tình yêu của Chúa Kitô, và nhờ hiểu biết
Chúa mà có được niềm vui cùng sự lạc quan. Đây là nơi họ được kêu gọi sống đời sống trong Ân Sủng.
Người Cursillista phải là men trong đấu bột. Chúng ta phải nhìn thấy điều này là trong mỗi môi trường có một
người rất hữu hiệu dâng hiến cuộc đời mình cho môi trường. Họ nên mang những tư tưởng họ tìm thấy trong
Khóa Cursillo vào trong xã hội. Họ phải thực hiện điếu này bằng cách chia sẻ Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo,
gia tăng đời sồng trong Ân Sủng và nhận biết ơn ấy qua Hội Nhóm và Ultreya; có nghĩa là làm cho cuộc sống
mình thành một Khóa Cursillo quanh năm.

