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Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ rao giảng của ngài bằng cách chịu phép rửa tại sông Giođan. Ngài làm như vậy để 

liên đới với mọi người, mặc dầu Ngài không có tội. Sau đó, Ngài được Thánh Thần đưa vào hoang địa để ăn 

chay cầu nguyện. Đó là thời gian tĩnh tâm của Ngài trước khi rao giảng Tin Mừng và kêu gọi sám hối.Chúa 

Giêsu ở trong hoang địa bốn mươi ngày. Nên nhớ, con số bốn mươi là con số tượng trưng, nó nói lên một thời 

gian dài vừa đủ cho mục đích tĩnh tâm. Chúa Giêsu ở trong hoang địa, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã 

thú và có các thiên thần hầu hạ Ngài. Tin Mừng của Máccô không tường thuật rõ các loại cám dỗ mà Chúa 

phải chịu, nhưng chỉ nói rằng Ngài sống giữa loài dã thú. Điều nầy hàm chứa ý nghĩa về nguồn gốc của cám 

dỗ. Thú vật sống theo bản năng. Tuy nhiên, những thú vật do con người nuôi và huấn luyện sẽ giảm bớt xung 

động theo bản năng vì chúng vâng theo hiệu lệnh của con người. Còn dã thú sống ở thiên nhiên, nên chúng 

hoàn toàn hành động theo bản năng, có khi thật hung bạo vì sự khích động của môi trường chung quanh. 

Chúa Giêsu sống giữa loài dã thú có nghĩa là Ngài sống giữa các bản năng của bản tính loài người. Như thế, 

các bản năng của con người chính là nguồn gốc phát sinh mọi cám dỗ. Tin Mừng không nói Chúa Giêsu chiến 

thắng cám dỗ và cũng không nói rằng Ngài sa chước cám dỗ. Tuy nhiên, việc Ngài xuất hiện rao giảng sự sám 

hối chứng tỏ Ngài đã chiến thắng cám dỗ và Ngài mời gọi chúng ta đi theo Ngài mà trở về với Chúa Cha.Vì 

mang bản tính ‘con người’ (tiếng Việt thâm thúy thật : chữ ‘con’ ghép với chữ ‘người’ để nói lên một ‘nhân 

vật’ khác với ‘thú vật’, ‘thực vật’ và ‘khoáng vật’, từ đó tôi hiểu rằng trong mỗi ‘nhân vật’ vẫn luôn luôn còn 

một con thú !) Cho nên không ai trong chúng ta tránh khỏi cám dỗ vì ai ai cũng mang trong mình các bản năng 

tự nhiên thiên phú. Bởi vậy, chúng ta bị cám dỗ thường xuyên và thường trực. Nhưng, mặt khác, Chúa ban 

cho mỗi người chúng ta lý trí và tự do, nên chúng ta luôn mong ước sống theo những điều cao thượng. Do đó, 

chúng ta chịu sự giằng co luôn mãi giữa bản năng và lý trí. Như Chúa Giê su, chúng ta luôn sống giữa loài dã 

thú, nghĩa là chúng ta luôn sống với các bản năng tự nhiên của mình. Đó là cái mà chúng ta gọi là ‘xác thịt’. 

Xin đừng bao giờ chiến đấu một mình, theo kinh nghiệm bản thân, chúng ta không tài nào thắng được ! Vì 

sao ? Vì chúng ta không chỉ chiến đấu với xác thịt mà là chúng ta chiến đấu với ‘Ba Thù’, nghĩa là ngoài xác 

thịt ra còn phải chiến đấu với ‘thế gian’ và nhất là với Satan vốn rất tinh vi và khéo léo. Nên nhớ một điều là 

‘ma quỷ’ luôn tìm mọi cách lôi kéo chúng ta ra khỏi đường lối Chúa. Và ‘thế gian’ là những luồng tư tưởng, 

là những trào lưu, những cách sống của xã hội chung quanh nghịch với luân thường đạo lý nhưng rất hấp dẫn. 

Mùa Chay mời gọi chúng ta sám hối và tin vào Tin Mừng. Sám hối tức là xét lại con người của mình để tìm 

cách thay đổi cho tốt hơn. Tin vào Tin Mừng tức là tin vào Chúa Giêsu và đón nhận những giáo huấn của 

Ngài để bước đi theo con đường của Chúa và thay đổi lối sống. Nhưng không chỉ sám hối và tin vào Tin Mừng 

trong Mùa Chay mà thôi, mà là bất kỳ lúc nào trong suốt cả cuộc đời. Chúng ta có thể chiến thắng những cám 

dỗ nhờ vào Ơn Chúa và sự cộng tác của chúng ta. Chúng ta xin Chúa giúp tập luyện chế ngự những cám dỗ 

của bản năng bằng lời cầu nguyện, bằng những việc hy sinh nho nhỏ, bằng những việc lành, những bố thí và 

những hãm mình một cách tự nguyện. Nhờ đó, chúng ta dần dà vững mạnh hơn. Không có cuộc luyệt tập nào 

mà không bắt đầu bằng những bước hy sinh hãm mình thật nhỏ. “Vạn sự khởi đầu nan” là qui luật chung mà. 

Rõ ràng Mùa Chay nhìn đời người dưới khía cạnh cực nhọc, vất vả, và nói chung là bi đát. Thân phận cát bụi 

mong manh, nay còn mai mất như bông hoa sớm nở chiều tàn. Thể xác mỏng dòn mà tinh thần cũng thật là 

yếu đuối trước sức quyến rũ của sự ác, của tội lỗi. Nhưng Mùa Chay lưu ý tới mặt tối của con người và cuộc 

sống không phải vì bi quan song vì thực tế, và chủ ý không phải để hạ con người xuống mà là để nâng lên. 

Trong Mùa Chay, mặt tối luôn luôn được nhìn trong sự tương phản với mặt sáng mà con người được mời gọi 

vươn lên. Con người của Mùa Chay là con người tin vào khả năng hoàn thiện chính mình bằng sự hoán cải 

mỗi ngày, vì chúng ta không chiến đấu đơn độc một mình, mà là cùng với Chúa Giêsu. 

Tôi nhắc lại những lời khuyên của Cha Quản Nhiệm hôm Thư Tư Lễ Tro : “Hãy xé lòng ra khỏi những đam 

mê dục vọng bất chính. Hãy xé lòng ra khỏi những thói tham lam tiền bạc. Hãy xé lòng ra khỏi thói nô lệ danh 

vọng chức quyền. Hãy xé lòng ra khỏi những ham mê ăn uống, rượu chè, cờ bạc. Hãy xé lòng ra khỏi thói tự 

mãn tự tôn. Biết bao thứ đã trở thành thiết thân. Những quan hệ, những tiền bạc của cải, những chức tước 

danh vị, những thú ăn chơi, những tự ái, những giận hờn, tất cả đã gắn chặt vào đời ta, giờ đây phải xé nó ra. 

Đau đớn lắm !” Xin đừng xé áo, hãy để áo cho Hội Vincent De Paul.                          Linh mục Phạm Quang Hồng. 



 


