
  - âu châu 

LÁ THƯ PHONG TRÀO                               « Mùa Chay Bỏ Túi » 

 

Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

 

Trước khi bước vào Mùa Chay, PT đã chuẩn bị cho chúng ta ngày tĩnh 
tâm tại nhà xứ St Vincent de Paul (do cha Giuse Nguyễn Văn Ziên làm chánh xứ) 
với bài giảng thật xúc tích của cha JB N.V.Hào về chủ đề « Sám Hối ». Đối với 
người cursillista, sám hối là một bổn phận gắn liền với hành trình ngày thứ 
tư. Thật vậy, nếu Mùa Chay mở đầu với thứ tư lễ tro để mỗi Kitô hữu nhìn lại 
thân phận ‘cát  bụi’‘ của mình, một thứ ‘cát bụi tuyệt vời’ vì được tạo giống hình 
ảnh Thiên Chúa, có linh hồn thiêng liêng bất tử, thì  khởi đầu khóa ba ngày, các 
khóa sinh cũng đã được nhắc nhở rằng : « Con người là loại thụ tạo cao trọng 
hơn hết trong các loài thụ tạo ». Tính “sống động” của mỗi cá nhân hoàn toàn lệ 
thuộc vào “hơi thở” của Thượng Đế. Hơi thở này được Thiên Chúa ban cho một 
cách nhưng không, tùy vào lượng hải hà của Ngài, chẳng cần một lý do nào cả. 
Và Thiên Chúa  liên tục tạo dựng, liên tục săn sóc, liên tục thở hơi để chúng ta 
được sống. Ngài luôn luôn kêu mời, bảo vệ và nuôi sống muôn loài.  
 

Mùa Chay là lộ trình thiêng liêng hoán cải và sám hối, đồng thời để nhìn 
lại mầu nhiệm cuộc sống và định hướng lại những phạm vi còn lệch lạc. Hoán cải 
là một lộ trình thiêng liêng lâu dài. Dân Do-thái tiến về đất hứa qua 40 năm đi 
trong sa mạc. Trở nên ‘đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô’ là một cuộc hành trình 
thiêng liêng kéo dài suốt cuộc đời. Hoán cải luôn gắn với những lựa chọn, lớn và 
nhỏ. Có những lựa chọn quan trọng, tận gốc, căn bản : Tôi sống cho ai ? Tôi sống 
để làm gì ? Ai làm chủ trái tim tôi ? Tôi là ai đối với Chúa ? Ngài là ai đối với tôi ? 
Trở thành một cursillista đã dẫn đưa chúng ta đến những lựa chọn có tính cách 
quyết định, để thay đổi bản thân, thay đổi đời sống gia đình và sự liên hệ của mỗi 
người đối với cộng đoàn. Hoán cải chính là hoa quả, là Hồng Ân của Thần Khí 
tình yêu. Thần Khí mới biến đổi chúng ta tận gốc. Ba ngày cursillo, và sau đó, cho 
chúng ta niềm hạnh phúc được nếm lấy hương vị ngọt ngào của Tình Yêu cao cả 
này.  

Hoán cải cũng gắn liền với chay tịnh. Bước vào sa mạc không phải là 
tránh xa anh em và tự cô lập hóa chính mình trong một thế giới vị kỷ. Ngược lại, 
chúng ta được mời bước vào sa mạc của Mùa Chay, để tìm lại chính mình và 
những gì chúng ta muốn chia sẻ với anh em. Thiên Chúa dẫn chúng ta vào sa 
mạc chay tịnh để tỏ tình yêu cho chúng ta và ‘quyến rũ’ chúng ta trở về với Ngài. 
Trong ba ngày Hồng Ân, không chỉ Thiên Chúa ‘quyến rũ’ chúng ta, mà các trợ tá 
cũng đã làm trái tim chúng ta rung động ! Bằng sự phục vụ tận tụy và tình bạn 
chân thành. Nhờ đó, mọi lo âu sợ hãi trước sóng gió cuộc đời bỗng phút chốc tan 
biến. Chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa hơn, đến thật gần như có thể được 
Ngài chạm đến, và xin ơn tha thứ, như người con hoang đàng đã làm… 

 

Với những ý tưởng trên, có thể ví von khóa ba ngày như là một Mùa 
Chay ‘bỏ túi’,  một Mùa Chay thu nhỏ, chỉ có trong vòng ba ngày thôi, nhưng là 
một Mùa Chay có hiệu quả và ghi đậm dấu vết trong cuộc đời mỗi chúng ta đây, 
và Mùa Chay đó đã dẫn chúng ta bước đến nhiều Mùa Chay trong hành trình 
ngày thứ tư như là một nếp sống thường nhật của người cursillista.  

 

Xin chúc tất cả tiếp tục sống tâm tình Mùa Chay thật sốt sắng trong niềm 
vui chờ đợi ngày Phục Sinh khải hoàn của Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế và là Thầy 
Chí Thánh của PT chúng ta.                          (VPĐH) 
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KKKIIITTTÔÔÔ   HHHỮỮỮUUU   

TTTRRRÊÊÊNNN   BBBÁÁÁNNN   ĐĐĐẢẢẢOOO   ẢẢẢ   RRRẬẬẬPPP   

HHHAAAYYY   TTTẠẠẠIII   CCCÁÁÁCCC   

‘‘‘NNNƯƯƯỚỚỚCCC   GGGIIIÀÀÀUUU   VVVÀÀÀNNNGGG   ĐĐĐEEENNN’’’   
 

(Lm Mai Đức Vinh -  tiếp theo kỳ trước) 
 
 
 

II. TẠI CÁC NƯỚC KHÁC 

 
Sau Arabie Saoudite, nơi Giáo Hội là ‘vô hình’, là ‘bí 

mật’, còn lại những nước khác nhỏ bé trên bán đảo : 

Yémen, Oman, Qatar, Emirats Arabes Unis, Koweit và 

Bahrein. Mỗi nước nhỏ này có một cách ứng xử và một 

chính trị hơi khác nhau đối với thiểu số Kitô hữu. Nước 

Arabie Saoudite lớn hơn các nước khác trên bán đảo, 

nhưng cũng là nước thù địch hơn đối với Kitô giáo. 

Trong sáu nước còn lại, Giáo Hội sinh hoạt kín đáo 

nhưng chính thức. 

 

Như tại Arabie Saoudite, tất cả các Kitô hữu đều là 

ngoại quốc tạm trú trong các nước này vì lý do lao 

động nghề nghiệp. Những nước này kiến thiết trường 

kỳ kể từ khi dàu hỏa trở thành nguồn tài sản quan trọng 

trong lịch sử nhân loại. 

 

Từ Koweit đến Yémen, các nước đều mở ra biển khơi. 

Đó là một thế giới khác quay về lục địa ngầm Indien và 

vượt lên trên các eo biển Malaisie. 

 

Không kể Qatar wahhabite, những tiểu quốc này sống 

hồi giáo ít gò bó. Tuy nhiên cũng  bảo thủ và trung 

thành với truyền thống. Nếu đôi khi các nước này đụng 

độ với người Tây phương, thì chính các nước Tây 

phương cũng làm phật ý họ nữa. 

 

1. Émirats Arabes Unis : Chân trong bùn ! 

 

Theo Hiến pháp của liên bang thì Hồi giáo là tôn giáo 

chính thức của bảy tiểu bang (Emirats) đã liên hiệp 

thành Liên bang các Emirats Arabes.  Hiến pháp của 

liên bang bảo đảm sự tự do phụng tự cho những người 

không-hồi giáo, miễn là họ không vi phạm luật pháp 

hay luân lý công cộng. 

 

Tháng năm 2010, các Émirats đã thiết lập liên hệ ngoại 

giao với Tòa Thánh trên cấp bậc đại sứ. Thành phố Abu 

Dhabi là nơi tọa lạc cơ sở đại diện tông tòa cho cả liên 

bang Émirats Arabes Unis, Yémen và Oman. Các gia 

đình hoàng tộc đã dâng đất xây cất các đền thờ công 

giáo, chính thống, arméniens và cả đền thờ tin lành. 

 

Vào tháng 6.2011, sau bốn năm làm việc, nhà thờ chính 

tòa Chính Thống Nga đã được khánh thành tại thành 

phố Sharjah. Nhà thờ dâng kính thánh Philippê Tông 

Đồ, là nhà thờ đầu tiên trên bán đảo Ảrập có 5 thánh 

giá thiếp vàng sáng chói trên các nóc tròn. Để được 

phép xây cất một nơi phụng tự Kitô giáo, cần phải tránh 

đặt lộ liễu bên ngoài các biểu tượng. Giáo chủ Mouscou 

nhắc lại trên màn ảnh truyền thông rằng : « Biến cố 

quan trọng như vậy đối với cộng đồng địa phương đã 

được thực hiện là nhờ lòng quảng đại của đô đốc 

Sharjah, Sultan bin Muhammad». 

 

Tuy nhiên, Liên bang Émirats Arabes Unis không phải 

là không trách móc  các kitô hữu. Năm 1996, một Kitô 

hữu Liban, người trách nhiệm cao cấp trong một khách 

sạn quốc tế đã bị tuyên bố li dị và chịu 39 roi đòn vì đã 

thành hôn với một người nữ hồi giáo. 

 

Đàng khác, tại Dubai, đất tặng để xây nhà thờ nằm 

ngay rẻo sông. Vào mùa mưa, các linh mục và giáo dân 

đều lội trong bùn nhơ. 

 

2. Tiểu quốc Oman. 

 

Nguồn luật pháp của tiểu quốc Oman là Charia và Hồi 

giáo là tôn giáo quốc gia. Tự do thực hành các tôn giáo 

khác được bảo đảm, miễn là phù hợp với truyền thống 

hồi giáo và không làm rối loạn trật tự công cộng. Tuy 

nhiên cấm chỉ việc in ấn các sách vở tôn giáo ngoài hồi 

giáo. Dầu vậy, chính quyền làm ngơ cho việc đưa sách 

báo tôn giáo từ ngoại quốc vào, sau khi đã kiểm soát. 

 

Hình luật dự liệu phạt tù bất cứ ai dám nói phạm đến 

Thiên Chúa hay các ngôn sứ, hay xúc phạm đến hồi 

giáo. Khoản luật này đôi khi được sử dụng cách vô ý 

thức.. 

 

Trong tiểu quốc Oman có 4 xứ đạo và 26 địa điểm mục 

vụ được đảm nhiệm bởi 9 linh mục. Thánh lễ luôn đông 

người dự. Trong thập niên 80, tại nhà thờ Saint Pierre 

et Saint Paul, giáo dân đứng chen nhau cả ra đường 

phố. Vì thế, tiểu vương Qabus đã cho người công giáo 

đất để xây thêm nhà thờ mới. Ông còn tặng cây đàn 

Orgues vốn để trong hoàng cung. 

 

Mấy tháng sau ngày khánh thành nhà thờ, cha Barnabé 

dòng Phanxicô, cha sở xứ đạo đã bày tỏ những lời thật 

cảm động : «Những cây đàn này đã 12 năm giữ trong 

hoàng cung. Chính tiểu vương đã gỡ ra đem đến nhà 

thờ và ráp lại như cũ. Hơn 7.000 giáo dân đã dự lễ đêm 

giáng Sinh trong ngôi nhà thờ mới này. Và tôi dám nói 

là chúng tôi rất đỗi vui mừng, nhiệt liệt ghi ơn… ». 
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Tuy nhiên không phải tất cả đều hoàn thiện.  Người ta 

lưu ý rằng nhà thờ Chala nằm ở ngoại ô thủ đô, chỉ nằm 

trên một rẻo đất giữa nhiều đường xe giao nhau, tạo 

nên tiếng ồn nhộn nhạo thường trực và phiền hà khi cử 

hành phụng vụ… 

 

3. Yémen : Kitô hữu nằm nằm trong thế kẹt giữa 

những tranh dành ảnh hưởng của các phe phái hồi 

giáo ! 

 

Yémen là một trường hợp khác thường trong vùng. 

Nước Anh đã kiểm soát nước này từ 1839 đến 1967, 

nhưng họ chỉ quan tâm đến cửa biển Aden, thủ đô, nằm 

về phía Nam Yémen thôi. Còn phía Bắc là nơi sinh 

sống của các bộ lạc và các chức sắc (imams) hồi giáo 

theo truyền thống, không chịu ảnh hưởng gì đáng kể 

của người Anh. 

 

Tại Aden, nhiều nhà thờ mọc lên. Năm 1967, khi người 

Anh ra đi, người ta đếm được 22 nhà thờ. Nhưng cuối 

thế kỷ, chỉ còn sót lại mấy nhà thờ. Những vụ đụng độ 

thê thảm và tàn sát đã làm rung động cả nước sau khi 

quân anh rút lui. 

 

Mới đây, năm 2011, trật tự và an ninh của nước này lại 

bị tan vỡ . Về miền Tây-Bắc hồi giáo Chiites đã nổi 

loạn chống lại hồi giáo Sunnite. Từ căng thẳng đến 

đụng độ, rồi giao chiến, nhóm nào cũng tăng cường các 

vụ phá hoại tai ác. Dân chúng nổi dậy chống lại vị tổng 

thống đã 33 năm tại chức. Tổng thống phải thoái vị với 

điều kiện được miễn tố. Tân tổng thống Abdo Rabbo 

Mansour Hadi, được bầu lên năm 2012, đang cố sức 

thống nhất và hòa giải xứ sở. 

 

Những vụ đụng độ tàn ác là một đe dọa liên tục cho 

người kitô hữu. Linh mục Mattews,  người Ấn Độ, cha 

sở của một xứ đạo tại Aden, thường xuyên bị người hồi 

giáo xỉ vả và đe dọa ‘giết chết’. 

 

Tháng ba năm 2012,  mạng lưới hồi giáo loan tin : 

« Nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa bên cạnh những 

moudjahidin, ông Joel Shrum, một người tích cực 
truyền giáo dưới chiêu bài giáo sư, đã bị giết ». Cha 

mẹ của giáo sư trẻ tuổi này quả quyết : «Giáo sư Joel 

đến Yémen để học tiếng ả rạp chứ không phải để 

truyền giáo ». 

 

4. Qatar : hồi giáo wahhabisme mềm dẻo hơn.  

 

Mặc dầu diện tích bé nhỏ, Qatar tạo được ảnh hưởng 

đáng kể đối với các nước khác trên bán đảo nhờ có 

nguồn lợi sung mãn. Hiến pháp của Qatar tuyên bố 

hồi giáo là tôn giáo của quốc gia và luật hồi giáo là 

nguồn chính yếu của luật pháp Qatar. Các tôn giáo 

thiểu số trong lãnh thổ đều có quy chế pháp lý và có 

quyền liên hệ và gặp gỡ giữa các tôn giáo. Vì thế Qatar 

đã tạo nên một bầu khí tương đối kính trọng quyền tự 

do tôn giáo.  

 

Tại Qatar, mọi vấn đề thay đổi kể từ khi một tù trưởng 

(émir)  trẻ tuổi đã phế bỏ thân phụ và nắm quyền cai trị. 

Các buổi cầu nguyện riêng tư được diễn tiến không có 

trở ngại. Đôi khi số người tham dự rất đông. Trong một 

vương quốc mà dân theo hồi giáo wahhabites giống 

như dân Arabie Saoudite, nhưng các linh mục lại có 

một quy chế được pháp luật công nhận và có thể cử 

hành nghi thức hôn phối và an táng. 

 

Toà Thánh đã đạt được hiệp uớc đặt tòa khâm sứ và 

liên hệ ngoại giao ngay từ năm 1993. Sư kiện đó đã tạo 

cơ hội xây ngôi nhà thờ nguy nga tại thủ đô Doha. 

Chính nhà vua đã cho đất xây nhà thờ. Vì thế nhiều 

nhóm hồi giáo chỉ trích nhà vua. 

 

Ngay thủ đô có bốn cơ sở phụng tự khác dành cho 

chính thống, công giáo, anh giáo và tin lành Luther. 

 

(còn tiếp kỳ sau) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT Cursi l lo  đã nhận được t in  buồn  

ông cố  Giuse Nguyễn Khắc Đức  

(giáo sư Linh Đăng),   

thân phụ  l inh mục Michae Nguyễn 

Khắc Minh (K.27),   

đã được Chúa gọ i  về   

ngày 16/03/2014 tạ i  VN. 

 

Chúng con xin chia buồn cùng cha 

Michae và gia quyến.   

Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón 

nhận linh hồn Giuse vào Nước-

Hằng Sống trên Thiên Đàng.  
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(linh mục JB Nguyễn Văn Hào) 

 

Dẫn nhập 

Người Việt Nam chúng ta có câu “mùa nào 
thức ấy”. Mỗi mùa, mỗi vụ, có những thứ trái cây phù 
hợp với thời tiết của mỗi miền. Mỗi nơi, mỗi vùng lại có 
những “đặc sản” khác nhau. Vào dịp đặc biệt, chẳng 
hạn như Tết cổ truyền, thường có cây mai, cành đào, 
bánh chưng ... Nếu thiếu những thứ đó thì xem ra ngày 
Tết chưa được trọn vẹn. Năm phụng vụ của Giáo Hội 
cũng có các mùa khác nhau: Mùa Vọng – Giáng Sinh – 
Mùa Chay – Phục Sinh – và Mùa Thường Niên

1
. Mỗi 

mùa có nét đặc trưng riêng và có ý nghĩa thiêng liêng 
khác nhau, nhằm giúp tín hữu đi sâu vào mầu nhiệm 
Chúa Kitô và công trình cứu chuộc của Ngài

2
. Chúng 

ta đã bước vào Mùa Chay. Theo truyền thống, đây là 
“mùa làm việc lành phúc đức”

3
, mùa mà Giáo hội mời 

gọi chúng ta hoán cải để trở về với Chúa là Cha nhân 
lành.  

Trong ngày thứ Tư Lễ Tro, khi làm phép tro, 
chủ tế đọc: “Lạy Chúa, Chúa không muốn kẻ có tội 
phải chết, nhưng muốn họ ăn năn sám hối...”. Lúc 
được xức tro lên đầu, chúng ta nghe lời Chúa : “Hãy 
sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,14)

4
. Do đó, trong 

mùa này, ngoài việc cầu nguyện, ăn chay và làm việc 
bác ái, thì sám hối là điều cần thiết và quan trọng, 
được coi như nét đặc trưng, mà nếu chưa thực hành, 
thì dường như Mùa Chay thánh chưa được trọn vẹn.  

Thật ra, trong đời sống Đạo, người tín hữu Kitô được 
mời gọi xét mình và sám hối thường xuyên, cách riêng 
là mỗi khi nhận lãnh bí tích Hòa giải và Thánh thể. 
Nhưng Mùa Chay là mùa cao điểm để hoán cải, chúng 
ta được mời gọi thực hành việc sám hối, cải thiện đời 
sống, một cách tích cực hơn, thiết thực hơn và hiệu 

                                                 
1 Mùa Thường Niên được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn I: từ lễ 

Chúa Giê su chịu phép rửa đến trước thứ Tư lễ Tro đầu Mùa Chay. Giai đoạn 

II: từ sau lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống cho đến hết Chúa Nhật lễ Chúa 

Kitô Vua.  
2 Mùa Vọng là mùa trông chờ Chúa đến. Mùa Giáng Sinh mừng kỷ 

niệm biến cố quan trọng trong lịch sử cứu độ, Con Thiên Chúa xuống thế làm 

người. Mùa Thường Niên giúp chúng ta đào sâu về sứ vụ của Chúa Cứu thế 
giữa trần gian, những lời Ngài nói và những việc Ngài làm. Lễ Phục Sinh là cao 

điểm của Năm Phụng Vụ, có Mùa Chay (kéo dài 40 ngày) để chuẩn bị tâm hồn.  
3 Trong mùa Chay, Giáo Hội mời gọi tín hữu thực hành ba việc quan 

trọng, là “cầu nguyện”, “ăn chay” và “bác ái”. 
4 Đây là Lời Chúa trích từ những câu đầu tiên của Tin Mừng theo thánh 

Mác-cô. Trước hết, Mac-cô nói về sứ mạng của Gioan Tẩy giả là “kêu gọi 

người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”  (Mc 1,4). Đức Giê-

su, cũng theo Mác-cô, bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai với lời kêu gọi: “Thời 
kỳ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin 

vào Tin Mừng” (Mc 1,14) 

quả hơn. Chính vì thế, có thể nói, món “đặc sản”của 
Mùa Chay là ăn năn sám hối. Trong thực tế, hàng năm 
chúng ta từng tham dự các kỳ tĩnh tâm Mùa Chay, 
nhưng chúng ta hiểu thế nào về sám hối : Sám hối là 
gì ? Tại sao phải sám hối ? Đâu là sám hối đích thực 
và đâu là tiến trình để sám hối có hiệu quả? Có phải 
chỉ sám hối trong Mùa Chay thôi sao?  

Dựa vào một số nhân vật và mẫu gương sám 
hối trong Kinh Thánh, bài chia sẻ này nêu lên một số 
điểm gợi ý, giúp chúng ta sống tinh thần của Mùa chay 
và dọn lòng đón nhận Bí tích Hòa giải. Cụ thể chúng ta 
bàn tới năm điểm sau đây.  

1) Sám hối là gì? 

2) Sám hối đích thực  

3) Mẫu gương sám hối  

4) Tâm tình và các bước thực hành sám hối 

5) Mục đích của sám hối: đón nhận ơn Chúa  
  

1. SÁM HỐI LÀ GÌ 

Theo nghĩa thông thường, ăn 
năn sám hối là nhìn nhận 
mình có lỗi, cảm thấy hối hận 
và dốc lòng chừa bỏ. Sám hối, 
theo định nghĩa của Nho Giáo 

là :“Sám giả sám kỳ tiền khiên. Hối giả hối kỳ hậu quá” 
(Sám là ăn năn lỗi trước. Hối là chừa bỏ lỗi sau). Vì 
thế, sám hối không chỉ là hối tiếc trước một việc làm 
sai trái đã qua, nhưng là thấy sai và quyết tâm sửa lại 
điều sai ấy. Theo định nghĩa này, nếu chỉ có “sám” 
mà không có “hối” thì tội vẫn còn đó.  

Mùa Chay mời gọi ta sám hối, nghĩa là mời gọi chúng ta 
ăn năn và chừa cải những lỗi lầm xúc phạm tới Chúa và 
anh em. Cho nên, không thể có sám hối mà không có 
hoán cải. Tuy nhiên, “hoán cải” trong Kitô Giáo còn mang 
chiều kích siêu nhiên, không chỉ đòi ta nỗ lực diệt trừ tội 
lỗi, nhưng điều quan trọng là trở về cùng Thiên Chúa, 
để nhận ra tình yêu thương vô biên của Ngài. Từ đó, ta 
còn phải định hướng lại toàn bộ cuộc sống, chỉnh đốn lại 
những sai lầm đang làm lệch lạc cuộc sống tâm hồn. Vì 
thế, sám hối hay hoán cải nhằm mục đích để thay đổi đời 
sống nên tốt hơn. Đó mới là sám hối đích thật.  

 

2. SÁM HỐI ĐÍCH THẬT 

Ba yếu tố làm nên sám hối đích thực  

a) Lý trí : Sám hối được diễn tả qua việc suy nghĩ về 
quá khứ tội lỗi 

Tin Mừng Mattheu kể dụ ngôn “người Cha có hai 
người con”(Mt 21,28-29)

5
. Người Cha bảo người con 

                                                 
5 Mt 21, 28-29 : « Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông 

ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó 

đáp: Con không muốn đâu! Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp 
người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây! nhưng rồi lại 

không đi ». 
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thứ nhất ra làm vườn, lúc đầu anh ta đáp con “không 
đi”, nhưng sau anh ta “hối hận, nên lại đi”. Sự sám hối 
ở đây biểu thị một sự thay đổi trong tâm trí và trong 
suy nghĩ. Sự thay đổi này được minh họa sống động 
qua hành động của Người con hoang đàng. Sau nhiều 
ngày ăn chơi trác táng, anh ta đã “suy nghĩ”. Thánh Lu-
ca thuật lại: “Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ ... (Lc 
15,17).  

b) Cảm xúc : Sám hối được diễn tả qua thái độ 
buồn phiền, than thở hoặc khóc lóc. Tin mừng thánh 
Luca kể dụ ngôn về hai người lên đền thờ cầu nguyện 
(Lc 18,9-14) : Người Pharisêu và người thu thuế. Người 
Pharisêu không xin gì cho mình, ông chỉ tạ ơn Thiên 
Chúa và kể công (ăn chay một tuần hai lần...). Còn 
người thu thuế thì đứng xa buồn phiền, cúi đầu, đấm 
ngực, cầu xin cách đơn sơ: “Lạy Thiên Chúa, xin 
thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Anh cảm thấy 
mình bất xứng, bất lực, chỉ biết cậy dựa vào tình thương 
tha thứ của Thiên Chúa.  

c) Ý chí : Sám hối còn được thể hiện qua thái 
độ “quyết tâm trở về” với Chúa 

Người con hoang đàng trong Tin Mừng Luca đã 
« quyết tâm quay trở về » (Lc 15,11-32) được thể hiện 
qua những động từ: “đứng lên” – “trở về”...: « Thôi, ta 
đứng lên, trở về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, 
con thật đắc tội với Trời và với cha” (Lc 15,18).  

Sự sám hối liên quan đến ý chí dẫn tới hành 
động dứt khoát và cương quyết qua ba việc làm cụ thể 
sau đây và được coi như là hậu quả của sám hối.  

(1) Nhìn nhận và xưng tội trước mặt với Chúa  

Người thu thuế đấm ngực mà rằng  “Lạy Chúa, 
xin thương xót con, vì con là kẻ có tội” (Lc 18,13). Còn 
đứa con hoang đàng thì nói,  “Tôi đã phạm tội với trời” 
(Lc 15,21) 

(2) Từ bỏ tội lỗi, đường lối cũ 

Isaia 55, 7 : “Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình 
đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình 
đang có mà trở về với Ðức Chúa - và Người sẽ xót 
thương -, về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ 
rộng lòng tha thứ”.  

(3) Thật lòng quay trở về cùng Chúa  

Chỉ quay lưng với tội lỗi là chưa đủ, chúng ta 
cần phải quay trở lại với Thiên Chúa như thánh 
Phaolo đã chép trong 1 Tx 1,9 : “Khi nói về chúng tôi, 
người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm 
sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với 
Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng 
sống, Thiên Chúa thật”.  

 

3. MẪU GƯƠNG SÁM HỐI 
 

Mùa Chay là mùa đặc biệt dành cho sự trở về của 
người biết ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối bắt đầu từ 

nội tâm, từ cõi lòng và rồi quyết tâm trở về với Chúa. 
Trong lịch sử cứu độ, có nhiều tấm gương của lòng 
sám hối, chúng ta nêu lên ở đây ba nhân vật tiêu biểu : 
Đavít, Phê-rô và Phao-lô.  

a) Cựu ước : Vua Đavít 

Sách Samuel quyển thứ hai kể về vua Ðavít 
phạm tội ngoại tình với Bát Seva, vợ của tướng Urigia. 
Sau khi phạm tội, vua Ðavít cố tình che đậy tội lỗi của 
mình. Nhà vua gọi Urigia đang ở ngoài chiến trường về 
nhà với vợ. Vua tính toán là khi Bát Seva có sinh con, 
thiên hạ sẽ nói đó là con của Urigia. Tướng Urigia 
không biết âm mưu đó của Đavit. Nên khi Đavít nói với 
Urigia là “hãy xuống nhà” (hiểu ngầm là để ‘ăn ở với 
vợ’), nhưng ông cứ ở lại trong Đền nhà vua. Cuối 
cùng, Đavit dùng thủ đoạn đẩy Urigia ra ngoài trận địa, 
vị tướng đã tử trận. Thiên Chúa sai ngôn sứ Nathan 
đến thức tỉnh lương tâm của nhà vua (2 Sm 12,1-15). 
Ý thức tội lỗi đã phạm, vua Ðavít liền sám hối, trở về 
với Chúa. Nhà vua thốt lên: Tôi đã đắc tội với Thiên 
Chúa (2 Sm 12,13). Vua tỏ lòng ăn năn sám hối về tội 
lỗi đã phạm. Điều đáng lưu ý ở đây là thái độ “khiêm 
tốn” của Đavít và ngài nhấn mạnh đã  “đắc tội với 
Chúa”. Thánh vịnh 51 bộc bạch tâm tình sám hối và 
truyền thống cho rằng vua Đavit là tác giả.  
“ Lạy Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót 
thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. 
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh 
tẩy. 
Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh 
ngày đêm.Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, 
dám làm điều dữ trái mắt Ngài... ”.  

b) Tân Ước : Phê-rô và Phao-lô, hai vị thánh 
của lòng sám hối 

+ Phêrô, vị tông đồ trưởng, thường xuyên ở 
bên Chúa Giêsu và được Ngài tín nhiệm trao gởi chìa 
khóa Nước Trời. Nhưng đời sống của ngài có những 
vấn vương tội lỗi. Tin Mừng thuật lại, chỉ sau phút 
tuyên xưng đức tin để đời : “Thày là Đức Ki-tô” (Mc 
8,29 ; Mt 16,16 thêm “Con Thiên Chúa hằng sống”), thì 
Phê-rô đã bị Chúa Giêsu quở là “Satan hãy xéo đi” (Mc 
8,33), vì ông có ý ngăn cản Chúa Giêsu lên 
Giêrusalem chịu nạn. Trong trình thuật Thương khó, 
Phêrô ngủ trong vườn cây dầu lúc Chúa hấp hối (Mt 
26,40). Ông rút gươm chém đứt tai tên đầy tớ vị 
thượng tế (Mt 26,51). Tội lớn hơn cả, phải chăng là ba 
lần ông chối Chúa.  

Chúa thức tỉnh ký ức của Phêrô bằng tiếng gà 
gáy và ánh mắt tha thứ nhân từ. Ông sám hối bằng 
những giọt nước mắt hối hận : “Phêrô ra ngoài khóc 
lóc thảm thiết” (Lc 22,62). Với những tội kể trên, Phêrô 
rõ ràng là người đã biết đến kinh nghiệm sa ngã và, 
theo Tin Mừng Luca, ông đã hối hận.  

Sau biến cố Phục sinh, Phêrô đã khác hẳn. 
Ông được biến đổi trở nên mới mẻ và mạnh mẽ. Vì 
thế, kinh nghiệm đầu tiên mà Thánh Phêrô chia sẻ cho 
cộng đoàn Giáo hội sơ khai đó là kinh nghiệm sám hối. 
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Ngài nói với những người đầu tiên trở lại: “Anh em hãy 
sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh 
Ðức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội và anh em sẽ nhận 
được ân huệ là Thánh Thần” (Cv 2,37)

6
. Sau khi đã ăn 

năn sám hối, thánh Phêrô đã thể hiện vai trò tông đồ 
trưởng với tinh thần trách nhiệm cao và đã chu toàn sứ 
mạng thủ lãnh Giáo hội Công giáo. Để rồi cuối cùng 
chịu đóng đinh tại Rôma làm sáng lên hình ảnh của 
một niềm tin bất khuất vào Con Thiên Chúa hằng sống. 
Nhờ sám hối Phêrô đã nên thánh. 

 + Phao-lô, trước khi là tông đồ nổi tiếng, đã là 
một người khét tiếng trong dư luận cộng đoàn tín hữu 
sơ khai. Khi còn thuộc nhóm Pharisiêu, Phaolô kiêu 
ngạo, cứng lòng và bách hại các tín hữu. Khi nghe đến 
tên ông thì mọi người phải chạy trốn. Ông là kẻ bách 
hại đạo Chúa Ki-tô trước bất cứ ai. Ông ghét đạo đã 
đành, lại còn tự nguyện xin lệnh đi bắt tất cả những 
người theo Đạo nữa. Sách Công vụ kể : “Ông Saolô 
vẫn còn hằm hằm đe doạ và giết chóc các môn đệ 
Chúa, nên đã tới gặp thượng tế xin thư giới thiệu đến 
các hội đường ở Ðamát, để nếu thấy những người 
theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải 
về Giêrusalem” (Cv 9, 1-2). Quả thật, Phaolô cũng là 
người trải qua kinh nghiệm tội lụy.  

Với biến cố trên đường Đa-mát và nhờ ăn năm 
sám hối, Phao-lô được đổi mới hoàn toàn. Ngài có 
được kinh nghiệm sống trong tình yêu lòng nhân từ và 
tha thứ của Ðấng đã quật ngã mình trên đường bách 
hại Đạo Chúa. Với kinh nghiệm được biến đổi, Thánh 
Phaolô cho rằng sám hối là “lột bỏ con người cũ và 
mặc lấy con người mới” (Ep 4,22). Và với Ngài, con 
người mới đã được biến đổi trong ân sủng : “ Phàm ai 
ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và 
cái mới đã có đây rồi” (2 Cor 5,17). Theo ngài, sám hối 
là hòa giải, là làm hoà với Thiên Chúa (x. 2 Cr 5,18). 
Được tình yêu của Chúa chiếm hữu và biến đổi, 
Phaolô trở thành Tông đồ dân ngoại. Ngài đã đi nhiều 
nơi thành lập nhiều cộng đoàn. Giáo Hội được mở 
rộng và phát triển nhờ sự dấn thân loan báo Tin Mừng 
của thánh nhân

7
. Có người nhận định rằng Phaolô đã 

trở nên mẫu người không ai theo kịp về việc xây dựng 
Giáo hội. Tung hoành ngang dọc trên những cánh 
đồng dân ngoại để mỗi ngày đem về cho Chúa các tâm 
hồn. Cuối cùng, cũng tại Rôma, Phaolô đã bị tử đạo vì 
Đức Ki-tô để làm chứng cho tình yêu và hiến mạng 
sống vì Tin mừng. Nhờ sám hối Phaolô cũng đã nên 
thánh.  

Mùa Chay là mùa ăn năn sám hối để được làm 
hòa với Thiên Chúa. Làm hòa với Thiên Chúa thì chúng 
ta được Thiên Chúa thứ tha mọi tội lỗi. Chúng ta không 
thể có sám hối đích thực, nếu chúng ta không có ơn 

                                                 
6 Với thánh Phêrô, sám hối là bước đi thứ nhất của hành trình lãnh 

nhận Thánh Thần. Đó là kinh nghiệm bản thân và cũng là gương sáng của 
Phêrô: “Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã trao phó cho 

anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên” (1 Pr 25,3) 
7 Nếu có dịp đi hành trình theo bước chân thánh Phao-lô (tới đảo Sýp, 

Thổ Nhĩ Kỳ và Hy-lạp, Rô-ma) chúng ta sẽ cảm nhận rõ nhiệt huyết truyền giáo 

của thánh nhân như thế nào. 

Chúa, nếu chúng ta thiếu sự khiêm nhường. Đó chính là 
tâm tình phải có để có thể ăn năn sám hối đích thực.  

4. TÂM TÌNH VÀ CÁC BƯỚC THỰC HÀNH SÁM HỐI 

Để việc sám hối có hiệu quả tốt nhất, xin gợi 
lên tâm tình phải có khi đi vào sám hối đích thực và 
năm bước thực hành cụ thể.  

a) Tâm tình sám hối đích thật  

+ Xác tín vào lòng thương xót của Chúa  

Ba nhân vật nêu trên, tiêu biểu cho lòng ăn năn 
sám hối, giúp chúng ta xác tín vào lòng thương xót và sự 
thứ tha của Thiên Chúa. Tâm tình ăn năn sám hối nơi 
các ngài khác với mặc cảm tội lỗi. Chính vì thế, khi được 
tha thứ rồi, các ngài không còn mang mặc cảm tội lỗi 
nữa, không xa Chúa nữa. Trái lại, trong tâm tình sám hối 
và xác tín vào lòng thương xót của Chúa, các ngài sống 
với Chúa và làm chứng cho tình thương của Chúa. Xác 
tín như thế, thánh Phao-lô khẳng định :  “Tôi sống, nhưng 
không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi » 
(Gal 2,20).  

+ Thái độ khiêm nhường  

Ngạn ngữ Latinh viết: “con người là sai lầm” 
(errare humanum est). Nhưng rất tiếc là có những 
người không có khả năng nhận ra được sai lầm, thậm 
chí còn cho rằng mình không thể phạm sai lầm. Thánh 
Phê-rô dạy : “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo và 
ban ơn cho người khiêm nhường” (1 Pr 5,5). Còn 
thánh Phao-lô thì cảnh giác cho những ai tưởng mình 
lúc nào cũng đứng vững : “Ai tưởng mình đang đứng 
vững, hãy coi chừng kẻo ngã” (1 Cr 10,12). Chúng ta 
chỉ có thể hoán cải thật sự, nếu biết xác tín vào lòng 
thương xót của Chúa và có lòng khiêm nhường. Tâm 
tình đó dẫn ta đến việc thực hành việc sám hối đích 
thực như sau. 

b) Gợi ý năm bước thực hành sám hối
8
 

 
+ Bước 1 : Xin ơn Chúa Thánh Thần để ý thức về 
tội lỗi của mình. 

Trong cầu nguyện, chúng ta ý thức và nhận ra 
tội lỗi của mình đã xúc phạm đến Chúa và anh chị em. 

 
+ Bước 2 : Hối hận vì những điều xấu mình đã làm. 

Sau khi đã ý thức về những lầm lỗi của mình, 
chúng ta cảm thấy đau buồn và thật lòng hối hận về 
những thiếu sót và lỗi lầm ấy.  

 
+ Bước 3 : Gặp gỡ Thiên Chúa trong nội tâm. 

Noi gương các thánh, khi lỡ phạm tội, chúng ta 
đến gặp gỡ Chúa, xin Ngài tha thứ và thanh tẩy. Giai 

                                                 
8 Sách Giáo lý nêu lên năm việc phải làm khi xưng tội : Một là xin ơn 

Chúa Thánh Thần soi sáng. Hai là xét mình. Ba là ăn năn dốc lòng chừa tội. 

Bốn là xưng tội. Năm là đền tội (x. số 1450, 1460, 1491). 
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đoạn này Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được tình 
yêu và lòng thương xót của Ngài. 

 
+ Bước 4 : Xưng thú tội lỗi. 

Tin rằng Chúa sẽ tha thứ và ban lại cho chúng 
ta niềm vui và sự bình an, chúng ta hãy lướt thắng sự 
ngại ngùng trong việc xưng tội. Giai đoạn này rất cần 
thiết, vì nó biểu lộ sự chân thực của lòng ăn năn sám 
hối. 

 
+ Bước 5 : Quyết tâm sửa đổi đời sống. 

Được Chúa tha thứ, chúng ta quyết tâm bỏ con 
người cũ và mặc lấy con người mới. Giai đoạn này đòi 
hỏi sự chiến đấu với chính mình.  

Năm bước thực hành sám hối trên đây giúp 
chúng ta dễ dàng đến với Chúa để đón nhận lòng 
thương xót của Ngài. 

 
5. MỤC ĐÍCH CỦA SÁM HỐI : ĐÓN NHẬN ƠN CHÚA  

Mỗi lần đến với bí tích Hòa giải và Thánh thể là 
mỗi lần chúng ta được mời gọi sám hối để đón nhận 
ơn Chúa.  

a) Bí tích Hòa giải  

Trước mặt Chúa, chúng ta là những con người 
yếu đuối, là tội lỗi. Thánh Gioan viết: “Nếu chúng ta nói 
chúng ta không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và 
sự thật không ở trong chúng ta ” (1Ga 1,8). Khiêm tốn 
và thật lòng ăn năn hối cải, đi xưng tội và quyết tâm 
canh tân đời sống Chúa sẽ tha thứ và chúc lành.  

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong bài Giáo lý về 
Bí tích hòa giải, ngày 19.02.2014 vừa qua, đã khích lệ 
chúng ta đừng xấu hổ khi phải xếp hàng vào tòa giải 
tội và xưng tội. Ngài đề nghị mỗi người hãy xét mình 
xem: “Cách đây hai ngày, hai tuần, hai năm, hai mươi 
năm hay bốn mươi năm”, chúng ta chưa xưng tội, thì 
“đừng ngại và đừng để mất thêm một ngày nữa. Hãy 
đi gặp linh mục. Chúa Giê-su nhân lành, qua linh mục, 
sẽ đón tiếp bạn”. Đức Thánh Cha kết thúc với xác tín 
này: “Mỗi lần chúng ta đi xưng tội, Thiên Chúa ôm 
chúng ta trong vòng tay Ngài và Thiên Chúa mở 
tiệc ăn mừng”

9
. Vì thế, chúng ta được mời gợi sám 

hối, không phải chỉ trong Bí tích hòa giải, mà mỗi lần 
tham dự thánh lễ, là mỗi lần chúng ta thực hành việc 
sám hối để đón nhận ơn Chúa.  

b) Bí tích Thánh Thể 

Trong thánh lễ, ít nhất có hai lần, chúng ta tỏ 
lòng sám hối trước mặt Chúa và một lần chúng ta nhìn 
nhận mình là kẻ bất xứng.  

                                                 
9 Trích từ bản văn tiếng Pháp trong Catéchèse du Pape François sur le 

sacrement de la réconciliation du 19 février 2014 : « Que chacun réfléchisse… 

Il y a deux jours, deux semaines, deux ans, vingt ans, quarante ans ? Que chacun 
fasse le compte, mais que chacun se dise : quand est-ce que je me suis confessé 

pour la dernière fois ? ...  Mais moi, je vous dis : chaque fois que nous nous 

confessons, Dieu nous serre dans ses bras, Dieu fait la fête ! Avançons sur ce 
chemin ! Que le Seigneur vous bénisse ! » (x. Zenit.org : Rome, 19 février 

2014 ). 

 + Lần thứ nhất trong thánh lễ (Kinh Thú 
Nhận) 

 Khởi đầu thánh lễ, Giáo hội mời gọi sám hối 
qua lời Kinh Thú Nhận, để tín hữu chuẩn bị tâm hồn 
đón nhận ơn của Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô nói, 
“Kinh Thú Nhận mà chúng ta đọc lúc đầu lễ không phải 
chỉ là “hình thức”, nhưng đó chính là một hành động 
sám hối. Tôi là kẻ có tội và tôi thú nhận tội lỗi mình, 
thánh lễ đã bắt đầu như thế ”

10
. Vì thế, nếu chúng ta 

đọc chậm rãi với tâm tình khiêm tốn và cầu nguyện, 
chúng ta sẽ cảm thấy ý nghĩa sâu xa của Kinh này, 
giúp ta chuẩn bị tâm hồn đón Chúa như thế nào.  

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh 
chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời 
nói, việc làmvà những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại 
tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria 
trọn đời đồng trinh các Thiên thần, các Thánh và anh 
chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa 
chúng ta. 

Chúng ta đọc chung kinh này với cộng đoàn tham dự 
thánh lễ, nhưng lại dùng đại từ “tôi” chứ không phải 
“chúng tôi”: “Tôi thú nhận ... Tôi đã phạm tội ... Lỗi tại 
tôi”. Điều đó nhấn mạnh đến lỗi của cá nhân xúc 
phạm đến Chúa và anh em. Kinh này gợi lên bốn điều 
chúng ta phải sám hối: phạm tội 1) trong tư tưởng – 2) 
lời nói – 3) việc làm – 4) và những điều thiếu sót.    

+ Lần thứ hai (phần Phụng vụ Thánh thể) 

Sau khi chuẩn bị lễ vật và trước lời kêu mời 
“Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi....”, thì 
chủ tế cúi mình đọc thầm: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, 
xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm 
nhường thống hối, xin cho của lễ chúng con dâng 
trước tôn nhan Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa”

11
. 

Mặc dù đọc “thầm”, nhưng vì ngài là đại diện cộng 
đoàn tín hữu, nên dùng công thức là “chúng con”... Và 
ngay sau đó, với tư cách cá nhân, ngài đọc lời nguyện 
trong lúc rửa tay: “Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi 
lầm. Tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy”

12
. Để của lễ dâng 

đáng được Thiên Chúa nhậm lời, linh mục chủ tế, thay 
mặt cộng đoàn và chính ngài biểu lộ thái độ khiêm 
nhường thống hối.  

+ Lần thứ ba (trước lúc rước lễ) 

Trước khi rước lễ, chúng ta tuyên xưng : “Lạy 
Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng 
xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh” 
(Lc 7,7). Đây là lời khiêm tốn của viên đại đội trưởng 
xin Chúa chữa lành cho đầy tớ của ông được Tin 
Mừng thuật lại. Như viên đại đội trưởng kia, từng 

                                                 
10 Trích từ bản văn tiếng Pháp trong Catéchèse du Pape François sur 

l’Eucharistie du 12 février 2014 (‘L'eucharistie incite à l'ouverture aux 

autres’) : « Le ‘je confesse’ que nous disons au début n’est pas ‘pour la forme’, 
c’est un véritable acte de pénitence ! Je suis pécheur et je le confesse, c’est ainsi 

que commence la messe » (x. Zenit.org : Rome, 12 février 2014 ).  
11 Câu này trích từ thánh ca của A-da-ri-a trong lò lửa (x. Đn 3, 39-40).  
12 Đây chính là lời trích trong lời sám hối của vua thánh Đavít (x. Tv 

51,4).  

http://www.zenit.org/
http://www.zenit.org/
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người chúng ta (xưng là “con” chứ không phải “chúng 
con”) khiêm nhường nhìn nhận mình tội lỗi, bất xứng, 
xin Chúa biến đổi để linh hồn chúng ta nên trong sạch 
hầu được xứng đáng đón rước Chúa ngự vào tâm hồn.  

Chúng ta đi lễ với lòng khiêm nhường, như những kẻ 
tội lỗi, cần đến lòng thương xót của Chúa. Đó cũng 
chính là lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô 
trong bài Giáo lý về Bí tích Thánh thể ngày12.2.2014 : 
“Chúng ta đi tham dự thánh lễ vì chúng ta cảm thấy 
mình là tội nhân, cần đến lòng thương xót của Chúa ...  
Chúng ta đi lễ bởi vì chúng ta là những kẻ tội lỗi và vì 
chúng ta muốn nhận được sự tha thứ từ Thiên Chúa, 
muốn được can dự vào công cuộc cứu chuộc của 
Chúa Giêsu, và sự tha thứ của Ngài”

13
.       

Kết luận 

Mùa chay là Mùa sám hối. Mùa trở về với 
Chúa. Gương các nhân vật Đavít, Phê-rô và Phao-lô 
mời gọi chúng ta khiêm tốn trở về với Chúa trong từng 
ngày sống. Đức HY Phanxicô Xavie Nguyễn Văn 
Thuận viết: “Nhìn quá khứ để than vãn: vô ích. Nhìn 
kết quả để kiêu căng: nguy hiểm. Nhìn quá khứ để rút 
kinh nghiệm cho hiện tại: khôn ngoan” (ĐHV 885). Mùa 
chay là dịp thuận tiện để nhìn lại mình. Tôi là ai? Tôi có 
nhìn quá khứ để than vãn ? Tôi có nghĩ mình chỉ như 
người thu thuế, như vua Đavit, Phê-rô và Phao-lô, nhìn 
nhận sự yếu đuối mỏng giòn, khiêm nhường sám hối, 
cậy trông vào lòng thương xót của Chúa và cầu xin 
Ngài biến đổi không?  

Mùa Chay là mùa cao 
điểm của ơn phúc. Mùa 
Chay là thời gian thuận 
tiện để canh tân đời sống, 
nhờ đó mà mỗi ngày 
chúng ta nên hoàn thiện 
hơn. Ngoài ba việc thực 

hành thông thường trong Mùa này, là cầu nguyện, ăn 
chay và bác ái, chúng ta được mời gọi ăn năn sám hối 
vì những thiếu sót lỗi lầm của mình để nhận ơn tha thứ 
của Chúa. Không thể có ăn năn sám hối nếu không có 
ơn Chúa giúp. Không thể có sám hối thật nếu không 
đến với Chúa qua bí tích hòa giải và không làm hòa 
cùng anh chị em. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức Mùa 
Chay là hành trình chiến đấu thiêng liêng để mỗi ngày 
chúng ta được đổi mới và nên thánh

14
 ./.  

 

                                                 
13 Trích từ bản văn tiếng Pháp trong Catéchèse du Pape François sur 

l’Eucharistie du 12 février 2014 (‘L'eucharistie incite à l'ouverture aux autres’) : 

“... Si l’un de nous ne sent pas qu’il a besoin de la miséricorde de Dieu, ne sent 
pas qu’il est pécheur, il vaut mieux qu’il n’aille pas à la messe ! Nous allons à la 

messe parce que nous sommes pécheurs et que nous voulons recevoir le pardon de 

Dieu, prendre part à la rédemption de Jésus, à son pardon” (x. Zenit.org : 
Rome, 12 février 2014 ). 

14 Lời nguyện nhập lễ Thứ Tư Lễ Tro: “Lạy Chúa, ngày hôm nay, tất 

cả chúng con ăn chay hãm mình, để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng 
liêng. Xin giúp chúng con hằng biết sống khắc khổ, để ngày thêm vững mạnh 

mà chiến thắng ác thần”. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Để chúng ta có thể sống dồi dào ngày Thứ Tư sau 

khi kết thúc khóa Cursillo ba ngày mà chúng ta đã tham dự. 

mỗi cursillista được mời gọi sẽ làm men, làm muối của 

Phong Trào trong lòng Giáo Hội. Để tôi luyện cho muối của 

mình luôn mặn mà, để men của mình không mất chất xúc tác 

(men yêu thương, muối Kitô), chúng ta phải hằng ngày trau 

dồi đức tin của mình theo hướng dẫn của Phong Trào : 
   
Sùng đạo: bằng cách siêng năng cầu nguyện, năng dự Thánh 

Lễ để chúng ta kết hợp với Thiên Chúa qua phép Thánh Thể, 

năng đi hội nhóm. 

Học đạo: học với Lời Chúa (Thánh Kinh), học với lời dạy 

của Giáo Hội, học với các sách đạo đức, để chúng ta biết 

mình là ai đối với Chúa, Chúa là ai đối với mình, để hiểu biết 

sâu xa vào Đấng chúng ta tin, hiểu biết các môi trường dấn 

thân. 

Hành đạo: là mang Chúa, Phúc Âm của Chúa đến với  

người anh em xa Chúa, bỏ Chúa. Và đem Chúa Kitô đến cho 

người chưa biết Chúa. Thực hành đức bác ái trong tinh thần 

quảng đại. 
 

CÁC ANH TÌM GÌ?  - HÃY ĐẾN MÀ XEM ? « Hôm sau, ông 

Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của 

ông. Thấy Đức Giê su đi ngang qua, ông lên tiếng nói : « Đây 

là Chiên Thiên Chúa ». Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo 

Đức Giê su. Đức Giê su quay lại thấy các ông đi theo mình, 

thì hỏi : « Các anh tìm gì thế ? » Họ đáp : « Thưa Rap bi 

(nghĩa là thưa Thầy) Thầy ở đâu ? Người bảo họ : « Đến mà 

xem ». Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày 

hôm ấy. Lúc ấy vào khoảng giờ thứ mười. Ông Anrê, anh ông 

Simon Phêrô là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói 

và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông 

Simon và nói : « Chúng tôi đã gặp Đấng Mesia (nghĩa là 

Đấng Kitô ». Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức 

Gies u nhìn ông Simon và nói : « Anh là Simon, con ông 

Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha (tức là Phêrô). 

(Gioan 1,35- 41) 
  

Hai chàng trai trẻ là môn đệ của Gioan-Tiền-Hô, họ 

mang trong lòng một khao khát muốn đi tìm một chân lý 

thắm thiết hơn, sâu xa hơn mà Gioan không đem lại cho họ. 

(Hai chàng trai này chắc chắn có tấm lòng khao khát chân lý 

mãnh liệt lắm và Gioan Tiền Hô đã nhìn thấy nỗi khao khát 

đó của môn đệ mình, Gioan, kẻ đã tự cho mình không đáng 

cởi giây giầy cho Thầy Giêsu, muốn môn đệ của mình đến 

với chân lý mà mình không thỏa mãn được nên đã giới thiệu 

họ với Thầy mình). Vì thế khi vừa thấy Thầy mình đi ngang 

qua, Gioan-Tiền-Hô chỉ Đức Giêsu và giới thiệu: « Đây là 

Chiên Thiên Chúa », thì hai chàng trai này liền đi theo Thầy 
Giêsu. Thấy hai môn đệ của Gioan đi theo mình, Chúa Giêsu 

http://www.zenit.org/
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đã mở lời trước hỏi hai anh: « CÁC ANH TÌM GÌ ? ». Câu 

hỏi này như đáp ứng đúng vào nỗi khát khao sâu xa trong 

lòng của hai người, họ đã trả lời « THƯA THẦY, THẦY Ở 

ĐÂU ? » Câu trả lời cho thấy rằng, các anh muốn biết nhiều 

hơn nữa về Chúa Giêsu, về chính con người của Chúa Giêsu, 

về đời sống và hoạt động của Người. Chúa Giêsu đáp lại : 

« HÃY ĐẾN MÀ XEM“. Hai anh đã đến, đã xem và đã ở lại 

với Người ».  
 

Kết quả của lần đầu gặp Chúa là gì ? Một trong hai bạn 

trẻ này là Anrê đã trở về giới thiệu cho người em của mình là 

Simon rằng : « Chúng tôi đã gặp được Đấng Messia », và 

đưa Simon đến gặp Đức Giêsu. Việc làm đó chính là hoa 

trái, là kết quả của cuộc gặp gỡ, gặp Chúa là được biến đổi 

và muốn đưa nhiều anh em mình đến với Chúa, và giới thiệu 

Chúa cho anh em. Đây chính là hành động « một tay nắm 

Chúa, một tay nắm anh em » của Gioan và của Anrê. 

Gioan giới thiệu Thầy Giêsu cho Anrê và Anrê sau khi gặp 

Chúa Giêsu cũng giới thiệu Simon đến với Giêsu. Vậy chúng 

ta, những cursillistas, đã được gặp Chúa Giêsu trong ba ngày 

Cursillo rồi. Bây giờ chúng ta hãy giới thiệu Thầy mình cho 

tha nhân, cho những người chưa có diễm phúc được biết 

Chúa và những anh em xa Chúa, những anh em quên Chúa, 

bỏ Chúa. 

 

Chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Hỏi tức là đã tự trả 

lời rồi phải không ạ. Vì đó chính là bổn phận của chúng ta từ 

khi được nhận lãnh sứ mệnh ngôn sứ, tư tế, vương đế trong 

ngày nhận phép Thánh Tẩy. Để nghe được lời mời gọi của 

Chúa, phải có một tâm hồn khát khao tìm kiếm, chỉ khi khát 

khao tìm kiếm thì người ta mới chú ý tập trung để nhận ra 

tiếng gọi của Chúa, và khi thực sự muốn tìm kiếm thì tâm 

hồn mới có thể nhạy bén và đọc ra được tín hiệu Chúa gửi 

đến. Để nhận ra tiếng Chúa, còn cần phải có một tâm hồn 

tĩnh lặng, không bị xáo động. Lời mời gọi này được gửi đến 

cho tất cả mọi người dù đang sống trong hoàn cảnh nào. 

Chúa mời tất cả « HÃY ĐẾN MÀ XEM », đến với Chúa 

trong Bí tích Thánh Thể mỗi ngày, để Chúa đỡ nâng, chia sẻ 

những nhọc nhằn của chúng ta, hãy đến để tâm sự với Chúa 

về những khó khăn và lo toan của gia đình; hãy đến gặp 

Chúa trong Thánh Lễ mỗi ngày để chúng ta được sống thân 

tình với Chúa, được nghe Chúa nói, được nói với Chúa, được 

đồng bàn với Chúa và ở với Chúa, và được Chúa ở với mình. 

Mỗi người sẽ cảm nhận cách tuyệt vời cụ thể tình yêu và sự 

nâng đỡ của Chúa. 
 

Hãy đến với Thầy Giêsu như hai Thánh Tông Đồ xưa kia. 

Chúng ta đừng sợ để cho Ngài bước vào cuộc đời của mình, 

hãy tin tưởng chọn Ngài làm chủ của mình, làm quân sư cho 

mình, hãy đến với Tin Mừng của Ngài để biết rõ hơn về 

Ngài và biết rõ hơn về mình, hãy ở lại với Ngài trong cầu 

nguyện, đến với Chúa trong thánh lễ và trong Bí Tích Thánh 

Thể. Một khi đã gặp được Chúa, và thấy Chúa hiện diện 

đồng hành với mình, mỗi người sẽ được thúc đẩy để giới 

thiệu về Chúa cho người thân của mình và đem Chúa đến 

cho người chung quanh, và nói với họ về kinh nghiệm gặp 

gỡ Chúa của mình./.                 (Elisabeth Nguyễn * K29) 

 

 

 

  

 

 

 

Mỗi độ hè về nhớ đến ai… 

Cùng chung lý tưởng vượt đường dài 

Hành trang mang nặng tình huynh đệ 

Chất cả tình con với tình Ngài. 

 

 

Thu về chờ ngóng những tin ai… 

Bước theo tiếng gọi « khóa ba ngày ». 

Thế thái nhân tình còn thôi thúc, 

Hay trả lại đời lá thu vay ? 

 

 

Đông sang ấp ủ mối tình ai… 

Cho trái tim chai lệ vắn dài. 

Chôn sâu lầm lỗi vào dĩ vãng, 

Để đẹp tình Ngài, Đấng Thứ Tha ! 

 

 

Xuân tươi tô thắm nét môi ai… 

Hòa tiếng thương yêu với tiếng cười. 

Tìm tay hờ hững đan tay Chúa 

Dẫn nhau vào khúc hát tuyệt vời. 
 

 

(Anna TTP * K25) 
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Hai ngàn n m trước vườn này 

Chúa con dưới cội   liu nguyện cầu.  

Cha ơi chén đắng âu sầu, 

 iọt m  hôi máu nhiệm mầu con dâng. 

Dẫu lòng đau đớn vô ngần, 

  c đầu cam ch u, cứu nhân loại về. 

Tình yêu Chúa cả tràn trề, 

 oi đòn  ầm d p, ch ng hề kêu van ! 

Đại dương tình Chúa mênh mang, 

Mặt trời t a sáng, tr ng ngà rạng soi… 

Đêm nay thân ph n tôi đòi, 

Đoàn con  ùy lạy đất lành ngày  ưa. 

Nghe h ng ân thấm như mưa, 

Ngợi ca tình Chúa, dẫn đưa con về. 

Tr  tâm thôi hết u mê, 

Chúa con thức t nh người về n o ngay. 

 húc lành con nh n đêm nay, 

  liu một nhánh, n ng nàn k nh hôn ! 

 

(Thérèse  ệ Xuân * K32  

 Kỷ niệm hành hương Đất Thánh  02/2013) 

 
 
 
 
 
 

ỦỦỦNNNGGG   HHHỘỘỘ   PPPHHHOOONNNGGG   TTTRRRÀÀÀOOO   
 

Chị Rose Kim  30.00 € 

Chị Josephine Yagapah 50.00 € 

Chị Phạm Công Sửu 30.00 € 

Chị Nguyễn Elisabeth 50.00 € 

Tiền ủng hộ ngày Tết     340.00 € 

Chị Bùi Thị Ninh  20.00 € 

Chị Liên Beaugendre 30.00 € 

Chị Hubert Tuyết Lê 20.00 € 

Chị Nathalie Vũ             100.00 € 

Chị Nông Thị Khuê 30.00 € 

Chị Nhựt Thu  20.00 € 

AC Phạm Xuân Cần 30.00 € 

Chị Bùi Ánh Tuyết  20.00 € 

Chị Nguyễn Thị Lan      100.00 € 

Liên nhóm Troyes  50.00 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với người Cursillistas chúng ta, bước vào 

một mùa Xuân mới là bước tới một cuộc hành trình 

mới, cuộc hành trình đức tin của người Kitô hữu. 

Chúng ta vẫn luôn tin tưởng rằng trên cuộc hành trình 

đức tin, vẫn luôn có Chúa đồng hành và dìu dắt, nâng 

đỡ đức tin cho chúng ta. Thiên Chúa chính là Mùa 

Xuân vĩnh cửu. Có Chúa mỗi ngày trong đời chúng ta 

là mùa Xuân không vẫn đục tàn phai. Ngài cùng bước 

với chúng ta trên con đường tiến tới mùa xuân vĩnh 

cửu trên Nước Trời. 
 

Mang trong lòng tâm tình và dư âm của ngày 

tết còn đọng lại,  ngày 23/02/2014, đông đảo các anh chị 

cursillistas đã tụ họp về nhà xứ cha Giuse Nguyễn Văn 

Ziên để cùng nhau tham dự Ultreya Tết  và  mừng 

xuân Giáp Ngọ. Chương trình Ultreya ngày Tết mời 

gọi người tham dự chia sẻ bài Tin Mừng chủ nhật thứ 

bẩy thường niên Mt 5, 43-47, hầu luôn sống theo tinh 

thần Tin Mừng và luật yêu thương của Chúa Giêsu. 

Ứng xử  của  người xưa đối xử với nhau theo luật cũ : 

“Mắt đền mắt, r ng đền r ng”. Kẻ nào làm hại chúng ta 

thì chúng ta sẽ trả đũa, đó là thói quen mà con người 

cho là bình thường. Nhưng qua Tin Mừng Matthêu 

hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta vượt lên trên cái 

lẽ thường tình đó. Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn 

cho những kẻ làm hại chúng ta. Có làm như vậy chúng 

ta mới xứng đáng là con cái Thiên Chúa và trở nên 

giống hình ảnh của Ngài, là Đấng tình yêu và tha thứ. 

Cuộc sống hôm nay tràn ng p cái ác và sự dữ, muốn  óa    

cái ác chúng ta phải dùng đến cái thiện, sự  ác ái, tình yêu 

thương và tha thứ cho nhau. Tha thứ và cầu nguyện cho 

ch nh những k  làm hại chúng ta. Bài Tin Mừng đó tôi đã 

được nghe các cha giảng nhiều lần cũng như đã chia sẻ 

trong hội nhóm và Ultreya. Đức Giê-su mời gọi chúng 

ta không chỉ sống theo lề luật, nhưng còn sống theo Lời 

của Người. Điều này, nghe thì thật là hay và đúng nữa, 

nhưng làm sao mà sống được ? Yêu thương những 

người thân cận theo lề luật đã khó, thì làm sao yêu 

thương kẻ thù, yêu thương những người không có 

thiện cảm với mình, những người làm hại hay những 

người ngược đãi chúng ta, theo Lời Chúa được ? Khó 

quá, nhưng chúng ta vẫn cứ phải cố gắng ; khó, nhưng 
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chúng ta vẫn cứ phải bắt đầu, rồi lại bắt đầu ; bởi lẽ 

chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta được Đức Giê-su 

mời gọi nên hoàn thiện như Thiên Chúa, Cha của 

chúng ta ở trên trời Đấng hoàn thiện, vì « Người cho 

mặt trời của Người mọc lên soi sáng k   ấu cũng như người 

tốt, và cho mưa  uống trên người công ch nh cũng như k  

 ất ch nh » . 
 

Như thế, nếu chúng ta là con Thiên Chúa, là Ki-

tô hữu, là  cursillista , những người tin vào Đức Ki-tô, 

là môn đệ của Đức Ki-tô, thì chúng ta phải sống khác 

người ta, như lời Người mời gọi : « Vì nếu anh em yêu 

thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công 

chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm 

như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình 

thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả 

người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? ». Tuy 

nhiên, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm này : 

chúng ta cố gắng sống theo Lời Chúa, muốn sống hoàn 

thiện như Cha trên trời, sống khác với người khác, 

nhưng chúng ta cố gắng một hồi là đuối sức ! Vì chúng 

ta rất giới hạn và yếu đuối, hơn nữa chúng ta còn bị chi 

phối bởi hoàn cảnh và môi trường sống, bị chi phối bởi 

sức mạnh của ma quỉ  là kẻ thù của chúng ta. Nhưng 

chính khi chúng ta đuối sức, chúng ta giới hạn, chúng 

ta yếu đuối, chúng ta lại cảm  nghiệm được Chúa yêu 

thương, cảm thông và bao dung với chúng ta, như 

thánh Phao-lô nói : « Không có gì tách chúng ta ra kh i 

tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện ở nơi Đức Ki-tô » 

(Rm 8, 39). Và đây là điều lạ lùng và kỳ diệu : chúng ta 

càng nhận ra Chúa yêu thương và bao dung chúng ta, 

con tim của chúng ta càng được biến đổi để yêu 

thương và bao dung người khác,  trước hết là những 

người thân cận trong gia đình và những bạn bè  thân 

yêu của chúng ta. Hơn nữa, Chúa dạy chúng ta yêu kẻ 

thù, nếu, chúng ta chưa yêu được bằng con tim, bằng 

tình cảm dạt dào, thì ít nhất chúng ta yêu bằng những 

cử chỉ và hành động tốt lành, chẳng hạn : tôn trọng, 

chào hỏi, giúp đỡ, thăm hỏi… theo luật đức ái đòi hỏi. 

Và đó chính là con đường Ngày Thứ Tư của người 

cursillista, mà chúng ta  phải vượt qua mọi khó khăn 

trong nỗ lực yêu thương nhau, theo linh đạo của PT 

Cursillo là  "một tay nắm Chúa, một tay nắm lấy anh 

em "… Sau phần chia sẻ Ultreya, thánh lễ mừng xuân 

Giáp Ngọ đã được cha Ziên cử hành trọng thể với sự 

đồng tế của cha Thắng và cha Lành .Tiếp đó là phần 

văn nghệ chào mừng ngày họp mặt đầu xuân mới, mở 

đầu với màn  hợp ca, cầu chúc cho mọi người tràn đầy 

ân lộc Chúa Xuân trong lời chúc tết đầu năm Giáp 

Ngọ. Bài đơn ca Mưa Rừng do chị L.T trình bầy được 

nhiều người vỗ tay tán thưởng, cũng như các màn đơn 

ca tiếp theo đó của các ca sĩ nghiệp dư và chuyên 

nghiệp. Đặc biệt, phải nhắc đến hoạt cảnh của hai « Nữ 

Táo Cursillo » và hai vũ điệu của các chị ‘vũ công Cur’, 

dù có người đã bước vào tuổi...hạc , nhưng vẫn vui 

tươi yêu đời, ca múa vì đã  "gặp gỡ Đức Kitô ". Mọi 

người  ngồi tại chỗ xem văn nghệ  trong khi ban ẩm 

thực đem từng đĩa thức ăn tới tận chỗ để mời  thưởng 

thức hương vị Tết đã làm hài lòng mọi người tham dự 

trong tình yêu thương huynh đệ./.                                   

(Uyên Trang) 
 
 
 

 

 

 

 

 

(tiếp theo bài « Đời Tôi » trang 12) 
 
Một cậu thiếu niên nghe lời kêu gọi đã ngỏ ý với mẹ mong 
muốn góp phần mình vào buổi trình diễn. Chẳng biết con 
mình có khả năng đóng góp vào việc gì, nhưng tôn trọng 
sáng kiến và lòng nhiệt thành của cậu, mẹ cậu cũng chỉ 
biết khuyến khích. Chiều đến cậu vội vã lên đường, mãi 
tới khuya mới  về, mẹ cậu thấy vậy hỏi con : 
  - Con đã đóng góp được gì mà giờ này mới về ? 
  - Dạ có chứ, cậu vui vẻ trả lời. 
  - Con làm gì kể mẹ nghe coi. 
  - Dạ, con vỗ tay. 
  - Con nói sao ? Con chỉ có vỗ tay thôi à ? Mẹ cậu không 
giấu được ngỡ ngàng. 
  - Dạ, con đã vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng những màn 
trình diễn của từng nghệ sĩ, để giúp cho không khí buổi 
văn nghệ khởi sắc, tươi vui, và cũng để cám ơn, khuyến 
khích các nghệ sĩ đã đóng góp cho buổi văn nghệ, kể cả 
những bàn tay đã tiếp giúp cho buổi trình diễn thành công  
     Quả vậy, màn trình diễn nào đó dù có đặc sắc nhưng 
không thấy khán thính giả nhiệt liệt vỗ tay, hoan hô tán 
thưởng, chắc chắn không khí hội trường, sân khấu sẽ tẻ 
lạnh, nhạt nhẽo lắm, và chắc chắn những nghệ sĩ càng 
thấy chán nản vì công sức mình xem ra không lôi cuốn 
được ai, không thấy mấy ai hài lòng với những màn trình 
diễn đó ? 
     Dịp đầu năm vừa qua, người thân đã tặng tôi một chậu 
hoa thật đắc ý. Ngòai những bông lan, bàn tay chuyên 
nghiệp của người bán hoa đã khéo léo cắm xen kẽ những 
bông hoa nhỏ ly ti, và những cành lá xanh, kể cả một 
cành cây khô, vài chùm trái cây dại nho nhỏ ….Những 
đóng góp nhỏ đó đã trở nên thật cần để tạo nên vẻ đẹp 
hài hòa của chậu hoa không khác gì cái vỗ tay của cậu bé 
trong câu chuyện trên. Từ đó, cho tôi một tầm nhìn lạc 
quan về cuộc đời nhỏ bé của mình giữa anh chị em tôi. 
Tôi không mong là ngọn đèn sáng rực rỡ giữa môi 
trường, nhưng ít ra là một ngọn nến nhỏ chiếu dọi vào 
một vùng tối đang cần chút ánh sáng;  một bông hoa li ti 
làm đẹp cho đời ; một hạt muối góp mặt trong muôn vàn 
để ướp đời luôn tuơi thắm mãi./.       (TQD) 
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Hai khóa Cursillo 33 & 34 sẽ được tổ chức vào mùa 

hè 2014 tại Trung tâm hành hương L’Ermitage 

Sainte-Thérèse, 23 rue du Carmel, 14100 

Lisieux : 

 

Khóa 33 (nam) từ thứ năm 03/07/2014 

đến  chúa nhật 06/07/2014 

Khóa 34 (nữ) : từ thứ ba 08/07/2014 đến 

thứ sáu 11/07/2014 

 

Lệ phí (ăn+ở) : 140 € / người (phương tiện di 

chuyển tự túc / xe lửa từ Paris đi Lisieux khởi 

hành tại Gare Saint Lazarre) 

 

Xin quý anh chị cursillistas tích cực làm công tác 

Tiền Cursillo, tìm kiếm, bảo trợ ứng viên cho hai 

khóa và nhất là hiệp ý sốt sắng cầu nguyện làm 

palanca để xin Thiên Chúa chúc lành cho công tác 

của PT chúng ta.  

 

 

      
    
 

 

 

 

 

 
 
 
 

« Chính anh em là muối cho đời …  
Chính anh em là ánh sáng cho trần gian »  

( Mt.3,13-14) 
 

Bài ca nhập lễ sáng Chúa nhật thứ V thường niên hôm 
nay như lời mời gọi tôi cùng Giáo Hội chiêm gẫm Lời 
Chúa, lời trao gửi, mời gọi nhìn vào sứ vụ cao đẹp của 
hành trình tín hữu Chúa Kitô, của ý nghĩa ĐỜI TÔI.  Lạy 
Chúa ! Xin hãy giúp con trên đường đời con đi. Xin đừng 
để đời con ra vô nghĩa  giữa cõi trần này…   Đã có lần tôi 
đọc thấy những lời trăn trở về một kiếp người : « Tôi là ai, 
tôi sinh ra để làm gì …?  

 
Chúa Kitô  đã nhìn thấy, đã thấu hiểu những trăn trở, 

những cảnh vật vờ khó tìm ra định hướng, ý nghĩa cho 
cuộc đời khi Ngài xác quyết với tôi, với bạn  Ý NGHĨA, VỊ 
TRÍ, BỔN PHẬN, HƯỚNG ĐI cho cuộc đời :  « Chính 
anh em là Muối cho đời…Chính anh em là Ánh Sáng 
cho trần gian »  ( Mt.3, 13-14 ). Với tôi,  đây đã là giải 
đáp thật thỏa đáng vấn nạn :  Tôi là ai, tôi sinh ra để làm 
gì ? Sự có mặt của tôi giữa thế giới hôm nay đâu phải là 
chuyện nhỏ và tình cờ , nhưng trái lại tôi cảm nhận bàn 
tay Chúa đưa tôi vào đời, sắp xếp cho tôi một vị trí, dù 
nhỏ bé vô danh trước mặt ngừơi đời, nhưng nhất định 
không bất ngờ, vô vị trong Thánh Ý của Ngài. Ngài đâu 
để bước chân tôi vật vờ, vô định hướng mà vạch rõ cho 
tôi một hướng đi, một sứ vụ : làm Men-Muối cho đời, làm 
Ánh Sáng cho trần gian.  Muối phải mặn, Ánh Sáng phải 
có khả năng đánh tan bóng tối, bằng không hành trình đời 
tôi, đời bạn sẽ chẳng đạt được ý nghĩa sự có mặt giữa cõi 
trần này. Chúa Kitô đã từng cảnh báo, nếu Muối nhạt đi, 
chỉ còn quẳng ra ngoài cho người ta chà đạp dưới chân ; 
Ánh Sáng phải để trên cao soi chiếu cho khắp cả nhà, 
« …để người ta nhìn thấy việc các con làm mà ngợi khen 
Cha các con trên trời ». Rõ ràng hành trình đời người có 
vị trí, chức năng không thể hoài nghi, hành trình đời Kitô 
hữu lại càng không phải là một ốc đảo, không có nghĩa 
mạnh ai nấy sống mà là một mắt xích không thể thiếu 
trong nối kết tạo thành cộng đòan dân Chúa, một Giáo 
Hội. Nơi tôi, nơi bạn, mỗi người là một nhân tố nhất định 
trong toàn thể ; ơn gọi đã thật rõ ràng. 
   
    Có lần tôi từng nghe câu chuyện mà cho tới nay vẫn 
đưa tôi chìm vào suy tư về sự có mặt của thân phận dù 
nhỏ bé của mình giữa thế giới hôm nay. Chuyện kể rằng, 
ngày nọ trong một thành phố có buổi trình diễn văn nghệ, 
ngoài những nghệ sĩ được mời, người trách nhiệm tổ 

chức đã tha thiết mời gọi sự đóng góp của mọi bàn tay...
       

(xem tiếp trang 11)                                                       
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