
 

 

                                                                     ễ ă ưở

ùa chay là dịp để mọi kitô hữu khởi đầu cuộc hành trình sám hối. Sám 

hối không chỉ là một hành động nhưng là con đường, con đường đôi 

khi hơi dài, hơi gian nan nhưng là con đường quan trọng. Khi khởi 

đầu cuộc hành trình sám hối, trước tiên chúng ta nhận biết mình có tội, có 

sai sót, có cuộc sống xa lìa Thiên Chúa, có cuộc sống nghịch với Thiên 

Chúa. Chưa nhận ra điều nầy sám hối chỉ là lời nói bờ môi, chót lưỡi. Trái 

lại khi nhận ra mình có tội, sám hối là cuộc hành trình trở về lòng thương 

xót của Chúa và nhận ơn tha thứ của Chúa để thực sự sống trong đại gia 

đình của Thiên Chúa, là con cái trong đại gia đình đó.  

Sám hối là hành trình gian nan, khi chúng ta đã ngụp lặn trong tội, khi đã 

luôn hướng về tội. Một người đã luôn có ý khinh khi người khác thì khó tôn 

trọng người khác, khó tìm ra điều hay lẽ phải của người khác, khó tìm ra 

cuộc sống tích cực nơi người khác. 

Sám hối càng là hành trình gian nan khi chúng ta chọn ma quỉ thế gian, 

xác thịt làm cứu cánh cuộc đời mình, khi chúng ta bám vào hạnh phúc trần 

gian và tìm mọi cách, kể cả hành động tội lỗi, để có tiền bạc và coi đó như 

hạnh phúc cuộc đời mình. Cũng vậy sám hối là hành trình gian nan khi 

chúng ta luôn hướng về việc chăm lo thân xác của mình hay đặt trọn cuộc 

đời vào việc đi tìm danh, lợi, thú mà không hiểu rằng đó không phải là 

những thứ làm cho đời sống chúng ta có hạnh phúc vững bền. 

Như thế Mùa chay mời gọi chúng ta nhận ra mình là người tội lỗi để khởi 

đầu hành trình sám hối. Chúa Giêsu cũng từng nói : “Tôi không đến kêu 

mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải” (Lc 5,32). 

Phải chăng nhận biết mình là người tội lỗi thì cũng chứng tỏ mình đã nghe 

và đáp lại lời Chúa Giêsu kêu gọi ?   
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LÊN NÚI CAO  

Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ chỉ mình các ông thôi tới một 

ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. (Mc 9,2) 

Suy niệm: Khi nào muốn mặc khải cho các Tông đồ biết một điều quan 

trọng, Thầy Giê-su thường đưa các ông ra một nơi riêng, thường là lên núi. 

Chẳng hạn núi Tabor, được cho là nơi Đức Giê-su đã hiển dung để báo 

trước cuộc khổ nạn hầu củng cố lòng tin cho các môn đệ. Các ông Phê-rô, 

Gia-cô-bê và Gio-an được chiêm ngưỡng vinh quang thiên tính của Thầy 

mình, rồi sẽ là chứng nhân cho nỗi thống khổ của Thầy trong vườn Ghết-sê-

ma-ni, cũng như trên đường thập giá. Các ông sẽ luôn ghi nhớ và tự hỏi “từ 

cõi chết sống lại” nghĩa là gì, để rồi, sau cuộc phục sinh của Thầy, các ông 

sẽ hiểu, được biến đổi tận căn, trở thành chứng nhân cho Thầy. 

Mời bạn vào sa mạc với Thầy Giê-su; cùng lên núi cao chiêm ngưỡng 

Thầy, là  “Con Yêu Dấu” của Chúa Cha trong biến cố Hiển Dung, để hiểu 

hơn về cuộc Thương khó mà Thầy sắp lãnh chịu. Đó là mầu nhiệm của đau 

khổ, và cũng là món quà yêu cho đến cùng của Thầy. Đừng sợ phải mở cuộc 

sống bạn cho Thầy Giê-su! Đừng quá gắn bó với vật chất, tiện nghi và tham 

vọng để rồi bạn không thể hướng nhìn lên cao, không thể can đảm “lên núi 

cao,” lắng nghe được tiếng nói từ trên cao! 

Chia sẻ: Điều gì đang ngăn cản bạn đến gần Chúa và tha nhân? 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành một ít phút thinh lặng để xin ơn biến đổi 

trong Mùa Chay này. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đem con lên núi cao, để con chiêm ngưỡng tình 

thương cứu độ của Chúa, cũng như được Chúa biến đổi mỗi ngày nên tốt 

lành hơn. Amen. 
  

  

   

 ĐTC Phanxicô mời gọi hãy truyền ngọn lửa “tình yêu thương xót” 

của Chúa Giêsu 

Nhân kỷ niệm 90 năm Chúa Giêsu Thương xót hiện ra lần đầu với thánh nữ 

Faustina Kowalska, ĐTC đã viết thư cho Đức cha Piotr Libera của giáo 

phận Plock ở Ba Lan và cộng đoàn giáo phận, và nói rằng chúng ta được 

kêu gọi truyền ngọn lửa “tình yêu thương xót” của Chúa Giêsu. 



Trong thư ĐTC khuyến khích các tín hữu “cầu xin ơn thương xót”, để cho 

lòng thương xót của Chúa Kitô bao trùm và thấm nhập chúng ta, để có can 

đảm trở về với Chúa Giêsu, gặp gỡ tình yêu và lòng thương xót của Người 

trong các Bí tích, để cảm nhận sự gần gũi và dịu dàng của Người, để chúng 

ta có thể có thêm khả năng thương xót, nhẫn nại, tha thứ và yêu thương. 

Trích dẫn lời thánh Gioan Phaolô II trong cuộc viếng thăm Łagiewniki năm 

2002: “Ngọn lửa của lòng thương xót này cần được truyền lại cho thế giới. 

Trong lòng nhân từ của Thiên Chúa, thế giới sẽ tìm thấy hòa bình và nhân 

loại sẽ tìm thấy hạnh phúc!”. ĐTC cũng mời gọi mọi người, cách riêng với 

giáo phận Plock: “Hãy truyền ngọn lửa tình yêu thương xót của Chúa Giêsu. 

Hãy trở nên dấu hiệu về sự hiện diện của Người giữa anh chị em.”  

 ĐTC Phanxicô: Không bao giờ đối thoại với ma quỷ 

Trưa Chúa nhật 21/02/2021, Trước khi đọc Kinh Truyền Tin với các tín 

hữu, ĐTC đã có bài huấn dụ dựa theo Tin Mừng Chúa nhật I Mùa Chay. 

Mở đầu bài huấn dụ, ĐTC nói: “Hôm nay, Chúa nhật I mùa chay, Lời Chúa 

chỉ cho chúng ta con đường sống cách hiệu quả 40 ngày chay thánh dẫn đến 

việc cử hành Lễ Phục Sinh. Đó là hành trình Chúa Giêsu đã thực hiện. 

Thánh Maccô mô tả tóm tắt hành trình này như sau: Trước khi bắt đầu rao 

giảng, Chúa Giêsu rút lui bốn mươi ngày trong hoang địa, chịu Satan cám 

dỗ (Mc 1, 12-15). Thánh sử nhấn mạnh rằng „Thần Khí đẩy Người vào 

hoang địa‟ (c. 12). Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Người ngay sau khi 

chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan, nay cũng chính Thần Khí đó đẩy 

Người vào hoang địa, đối diện với Tên Cám Dỗ để chiến đấu chống ma quỷ. 

Cả cuộc đời Chúa Giêsu được đặt dưới dấu hiệu Thánh Thần Thiên Chúa, 

Đấng linh hoạt, linh hứng và hướng dẫn Người. 

Trong Kinh Thánh “hoang địa” là môi trường tự nhiên, nhưng rất quan trọng 

về mặt biểu tượng. Hoang địa là nơi Thiên Chúa nói với tâm hồn con người 

và là nơi lời cầu nguyện được đáp lời; đó là hoang địa của sự cô đơn, nơi 

con tim tách rời khỏi những điều khác và chỉ trong sự cô đơn con tim mới 

mở ra với Lời Chúa. Nhưng đó cũng là nơi thử thách và cám dỗ, nơi Tên 

Cám Dỗ lợi dụng sự yếu đuối và nhu cầu của con người, để lén lút thay thế 

tiếng Chúa bằng tiếng giả dối của nó. 

Thực tế, 40 ngày ở hoang địa là thời gian bắt đầu “cuộc đấu” giữa Chúa 

Giêsu và ma quỷ, sẽ kết thúc bằng cuộc Khổ nạn và Thánh giá. Toàn sứ vụ 

của Chúa Kitô là một cuộc chiến đấu chống lại Thần dữ, thể hiện trong các 

hành động: chữa lành bệnh tật, trừ quỷ cho người bị ám, tha tội. Sau giai 

đoạn đầu, Chúa Giêsu chứng tỏ rằng Người nói và hành động với quyền 

năng của Thiên Chúa, dường như ma quỷ thắng thế, khi Con Thiên Chúa bị 

từ chối, bị ruồng bỏ, và cuối cùng bị bắt và kết án tử. Thực tế, cái chết là 



“hoang địa” cuối cùng phải băng qua để đánh bại Satan và giải thoát tất cả 

chúng ta khỏi quyền lực của nó. 

Vào mỗi đầu Mùa Chay, Tin Mừng về những lần Chúa Giêsu bị cám dỗ 

trong hoang địa nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống người Kitô hữu, theo 

bước chân của Chúa, là một trận chiến chống lại ác thần. Điều này cho 

chúng ta thấy Chúa Giêsu đã sẵn sàng đối mặt với Tên Cám Dỗ và đã đánh 

bại hắn; đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta rằng ma quỷ cũng có khả năng 

hành động trên chúng ta với những cám dỗ của nó. Chúng ta phải ý thức sự 

hiện diện của kẻ thù xảo quyệt này, kẻ đang tìm cách để chúng ta bị án phạt 

đời đời, tìm sự thất bại của chúng ta. Cùng với đức tin, cầu nguyện và sự 

sám hối, ân sủng Chúa bảo đảm cho chúng ta chiến thắng kẻ thù.  

Trong các cám dỗ, Chúa Giêsu không bao giờ đối thoại với ma quỷ. Hoặc là 

Chúa trục xuất ma quỷ hoặc là Chúa kết án nó nhưng không bao giờ Chúa 

đối thoại với nó. Và trong hoang địa, dường như có một cuộc đối thoại bởi 

vì ma quỷ đưa ra ba đề nghị và Chúa đã trả lời. Nhưng Chúa Giêsu không 

trả lời bằng lời của mình. Chúa trả lời bằng Lời Chúa, với ba đoạn Kinh 

Thánh”. Điều này cũng phải được áp dụng cho chính chúng ta. Khi ma quỷ 

bắt đầu dụ dỗ chúng ta với những lời như: hãy nghĩ điều này, làm điều 

kia…Những lời ma quỷ đã nói với bà Eva. Bà Eva đã trả lời, đối thoại với 

ma quỷ. Nếu chúng ta làm như thế, chúng ta sẽ bị đánh bại. ĐTC nhấn 

mạnh: “Hãy nhớ rõ điều này trong tâm trí và con tim: với ma quỷ, không 

bao giờ đối thoại, chỉ có Lời Chúa”. 

Trong Mùa Chay, giống như Chúa Giêsu, Thánh Thần cũng đẩy chúng ta 

vào hoang địa. Đây không phải là một nơi chốn, mà là một chiều kích hiện 

sinh. Trong hoang địa này, với thinh lặng, lắng nghe lời Chúa, chúng ta 

được hoán cải thực sự. Đừng sợ hoang địa, hãy tìm thêm những giây phút để 

cầu nguyện, thinh lặng, để bước vào trong chính chúng ta. Chúng ta được 

mời gọi đi trên con đường của Thiên Chúa, làm mới lại những lời hứa trong 

bí tích Thánh Tẩy: từ bỏ Satan, mọi công việc và mọi cám dỗ của Satan. 
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