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Đã mang thân phận con người, không ai tránh được những cám dỗ. Vì chấp nhận mang kiếp làm người nên 

Chúa Giêsu cũng chịu cám dỗ tấn công như bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng Ngài đã chiến thắng. Chúa Giêsu 

không phạm tội, điều đó không có nghĩa là Chúa không bị cám dỗ. ‘Tội’ không phải là bản chất tất yếu của 

‘Con-Người’, nhưng chắc chắn ‘Tội’ là sự đánh mất chữ ‘người’ để chỉ còn lại chữ ‘con’ (đủ thứ ‘con’ : có con 

ham ăn, có con ham dục, có con ham danh…) Lúc còn ở trần thế, Chúa Giêsu không từ chối những thú vui của 

con người, Ngài từng nếm những niềm vui những nỗi buồn, nhưng lúc nào Ngài cũng cương quyết từ chối ‘tội’. 

Việc Chúa Giêsu bị cám dỗ không phải là Ngài chỉ đóng kịch để dạy chúng ta, mà là sự kiện có thật, nó rất thật 

y như từng người Kitô-Hữu bị cám dỗ vậy. Những cơn cám dỗ mà Chúa gặp phải cũng là những gì chúng ta gặp 

phải hằng ngày hằng giờ: Đó là sống thoả mãn những nhu cầu của thân xác mà lơ là những nhu cầu tâm linh, 

chạy theo hư danh của trần thế mà không màng đến vinh danh Chúa, từ bỏ Chúa để chạy theo tôn thờ ma quỷ, 

thế gian…. Cuộc chiến đấu sẽ kéo dài suốt cả một đời. Vì cảm thông với hoàn cảnh như thế mà Chúa Giêsu yêu 

thương từng người chúng ta, đặc biệt là những ai phải hứng chịu nhiều cám dỗ nhất trong cuộc đời. 

Hơn 7 năm trước, tôi đã tường thuật biến cố thương tâm xảy ra cho các tù nhân ở khu biệt giam trong phân trại 

tôi ở. Mưa bão miền Trung ập đến rất bất ngờ. Trong một đêm mưa gió hãi hùng, nước sông Tà Bương dâng lên 

rất nhanh và tràn vào trại A 20 Xuân Phước (biết rằng cả huyện Đồng Xuân đều toạ lạc trong một thung lũng 

gần giống như Điện Biên Phủ vậy). Khu biệt giam là dãy nhà được xây cất ở vùng đất thấp nhất, nên hễ nước 

tràn vào là nhanh như cắt ập đến chỗ trũng nhất. Nên nhớ người tù ở biệt giam luôn bị cùm chân vào một thanh 

sắt gắn chặt dưới nền nhà, nên nước tràn vào là chết ngộp ngay. Từ các buồng giam, ai cũng nghe rõ tiếng kêu 

cứu của những người khốn khổ ấy từ khu biệt giam vọng ra. Vấn đề là có ai có thể ra tay cứu ? Nhất là ai có 

lòng muốn cứu họ thoát khỏi nạn chết chìm sắp đến không? Câu hỏi then chốt là: Ai có thể? Ai có lòng? 

Đám cai tù là những người có thể (vì chỉ có họ mới có chìa khoá khu biệt giam) nhưng rất tiếc là họ không có 

lòng (chết bớt đứa nào khoẻ cho họ đứa nấy !) Sự thật tang thương đã diễn ra như tôi đã kể, nhưng ở đây tôi giả 

sử đám cai tù giao chìa khóa cho các anh em làm trật tự (họ cũng là tù nhân nhưng được cai tù tin dùng), thì 3 

trường hợp có thể xảy ra : Trường hợp 1 : Cầm chìa khóa trong tay nhưng mưa gió bão bùng ghê quá, chẳng 

anh nào dầm mưa lội nước xuống khu biệt giam, lỡ mình bị lâm bệnh thì ai cứu mình đây ? hoặc lỡ nó bỏ trốn 

thì người mở cửa phải gánh hậu quả, cho nên ‘sống chết mặc bây’, nằm yêu trong nhà cho khoẻ thân. Trường 

hợp 2: Cũng có anh động lòng trắc ẩn, khoác áo tơi lao ra khỏi nhà. Mưa từ bên trên dội xuống thì không sao 

nhưng lội trong làn nước lũ ngày càng lên cao thì vừa ướt lạnh vừa sợ nước cuốn đi, nên đành quay về nhà cho 

an toàn. Trường hợp 3: Có người thấu hiểu tâm trạng tuyệt vọng của những bạn đồng cảnh, đã không ngại mưa 

dập gió vồ, không sợ nước lũ cuốn trôi, quên bản thân mình hứng chịu mọi phong ba bão táp mà cứu anh em. 

Trong 3 trường hợp giả sử kể trên, ai là người phải gánh chiụ mưa tuôn gió thổi, phải liều mình chống chọi 

dòng nước lũ nên biết rất rõ những gian nan mình cam chịu ? Chắc chắn là người ở trường hợp thứ 3. Kẻ chưa 

bước vào mưa bão đã vội sợ hãi, không dám đương đầu, nên cứ mỗi lần mưa bão trổi dậy thì liền đầu hàng, rốt 

cuộc họ không biết gì về mưa bão. Đối với cám dỗ cũng vậy, những ai mà cám dỗ vừa ập đến là buông thả và té 

quỵ ngay thì biết rất ít về bản chất của nó. Còn những ai chấp nhận đương đầu với nó, dẫu cho trầy vi tróc vảy, 

té ngã nhiều lần, nhưng vẫn cậy vào Ơn Chúa giúp, những người ấy chẳng những biết cám dỗ là gì mà còn cảm 

nghiệm tính chất tinh vi, xảo quyệt và rất hung hãn của nó, nên không dám cậy vào sức riêng mình. Ai cũng bị 

cám dỗ như nhau nên phải tỏ ra thông cảm về sự yêu đuối của bản tính con người mà đừng kết án nhau. Thấy ai 

sa ngã đừng khinh, vì nếu không có Ơn Chúa trợ giúp, nay anh nầy chị nọ té ngã, biết đâu mai lại đến phiên ta 

có khi còn té nặng hơn. Nếu muốn biết cái giá phải trả để chiến thắng cám dỗ, xin đừng hỏi các tôi nhân, mà 

hãy tìm hỏi các vị thánh. Kính chúc Mùa Chay tràn đầy tình thương của Chúa.                  Linh mục Phạm Quang Hồng.   



 

 


