LÁ THƯ MỤC VỤ
Sau 30 tháng 4 năm 1975 chắc những người lớn tuổi trong cộng đoàn chúng ta ai cũng vẫn còn
nhớ những khẩu hiệu tuyên truyền của chính quyền cộng sản nhan nhản khắp nơi, một trong
những khẩu hiệu đó là “Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” mà họ dùng để bắt dân đi làm thủy
lợi. Nhưng cơm đâu không thấy chỉ thấy tất cả những công trình ấy sỏi đá vẫn hoàn sỏi đá, đất
hoang lại hoàn đất hoang. Đám người kiêu ngạo đó chẳng những muốn biến sỏi đá thành cơm
bằng việc vắt kiệt sức của dân đã đành, họ còn muốn “Thay trời làm mưa” như một khẩu hiệu
khác của họ. Họ tự hào đã đánh thắng được „những tên đế quốc sừng sỏ nhất‟ nên nghĩ rằng họ cũng có thể thay trời làm
mưa được. Hậu quả là sau bốn mươi hai năm chiếm được miền nam „rừng vàng‟ thì bị phá gần hết, „biển bạc‟ thì tôm cá
chết nổi lên hàng tấn vì nhiễm chất độc, đồng ruộng sông ngòi cũng nhiễm hóa chất của phân bón và thuốc trừ sâu nên
cá tôm cua ốc thiên nhiên trở thành hàng hiếm và lúa gạo rau quả nông dân trồng nhưng không dám ăn. Chưa bao giờ
đất nước bị tàn phá khủng khiếp như bây giờ bởi những cán bộ cộng sản vừa kiêu ngạo vừa ích kỷ chỉ biết „còn đảng
còn mình‟ ngoài ra dân chết mặc dân.
Kiêu ngạo muốn ngang hàng với Thiên Chúa và chống Trời đó chính là tội nguyên tổ truyền cho đến chúng ta. Bài đọc I
của Chúa Nhật tuần này nhắc lại câu chuyện hai ông bà nguyên tổ chống lại ý Chúa bằng việc ăn trái cấm để được bằng
Thiên Chúa. Hệ quả là tội đã nhập vào thế gian, tình nghĩa với Đấng Tạo Hóa bị cắt đứt, thiên nhiên trở nên gai góc, và
anh em giết nhau vì ganh tỵ và ích kỷ.
Trong Bài Phúc Âm, thánh Matthêu kể cho chúng ta nghe câu chuyện Chúa Giê-su bị ma quỷ cám dỗ sau 40 ngày ăn
chay. Ba cơn cám dỗ của Ngài là ba vũ khí cốt lõi trong kho vũ khí ma quỷ dùng để tiêu hủy nhân loai vì nó gắn kết với
tội nguyên tổ của chúng ta.
Cám dỗ thứ nhất: thèm muốn (tìm khoái lạc/mê ăn uống/duy vật chủ nghĩa). Nó là cám dỗ dùng quyền lực lạ lùng để
cung ứng cho những nhu cầu vật chất. Lợi dụng lúc Chúa Giê-su đói vì không ăn gì trong bốn mươi ngày „Tên cám dỗ‟
nói rằng nếu Ngài là Con Thiên Chúa, hãy biến những hòn đá thành bánh mà ăn. Chúa Giê-su trả lời rằng ‘người ta sống
không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra’ (Đnl 8:3). Ở đây Chúa Giê-su chỉ ra rằng
sứ mạng của Ngài không phải là để thỏa mãn nhu cầu vật chất mà là để công bố Lời ban sự sống.
Cám dỗ thứ hai: tham vọng (quyền lực/danh vọng/khoe khoang). Nó đòi hỏi dùng quyền lực Thần linh để cung cấp
„điềm lạ‟ ngõ hầu lôi kéo người khác tin mình. Trong cám dỗ này ma quỷ mời gọi Chúa Giê-su dùng quyền lực của
mình để chứng minh mình là con Thiên Chúa bằng việc nhảy từ trên đỉnh góc tường cao của đền thờ xuống đất. Ngài trả
lời hắn rằng ‘đừng thách thức Thiên Chúa’ (Đnl 6:16). Trả lời như thế là Ngài khẳng định rằng Ngài không bao giờ
thách thức lời của Thiên Chúa bằng hành động xuẩn ngốc và không cần thiết. Ngài sẽ tín thác vào sự hướng dẫn của
Cha Ngài trong sứ vụ của mình.
Cám dỗ thứ ba: kiêu ngạo (hãnh tiến/phù phiếm/sùng bái ngẫu tượng). Trong cơn cám dỗ cuối cùng này ma quỷ mang
Chúa Giê-su lên núi cao cho Ngài xem mọi vinh quang trần thế và phủ dụ nếu thờ lạy hắn, hắn sẽ ban cho tất cả. Ngài từ
chối thẳng thừng và nói hắn cút đi và trích dẫn Sách Thánh nói rằng ‘Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và
chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi’ (Đnl 6:13).
Cả ba cám dỗ này có thể tóm gọn lại như là một lời đề nghị chọn đường tắt (short cut) để bất trung với ơn gọi và sứ
mạng mà Chúa Cha trao phó. Chúa Giê-su từ chối tất cả những mời mọc đó và chỉ ra rằng mục đích của Ngài hoàn toàn
khác. Ba cám dỗ này cũng là những cám dỗ của chúng ta và chúng nối kết với mọi cám dỗ chúng ta gặp mỗi ngày. Ma
quỷ mời gọi chúng ta chú tâm vào cái tôi. Còn Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hướng về Thiên Chúa. Những cám dỗ này
trong thực tế có thể tóm tắt trong ba chữ Muốn, Tham, Kiêu hay Lạc, Quyền, Danh. Cũng quan trọng để nhận thức rằng
mọi cám dỗ đều đến với chúng ta dưới cái vỏ bên ngoài tốt lành. Không ai có đầu óc lành mạnh lại chọn cái ác ngoại trừ
nhìn thấy trong đó có một vài lợi ích tích cực. Trong mỗi cám dỗ hôm nay, Chúa Giê-su được lừa để làm những cái có
vẻ như giúp nâng cao sứ vụ của Ngài như là Chúa và là Đấng Cứu Độ.
Chúng ta đã bước vào Mùa Chay. Mùa chay là mùa dọn mình để chiến đấu với các cơn cám dỗ. Cám dỗ từ ma quỷ, từ
nơi người khác, và nhất là từ ngay chính bản thân. Có bao nhiêu giác quan là có bấy nhiêu cửa ngõ cho cám dỗ đi vào.
Nếu so sánh vũ khí để chiến đấu với cơn cám dỗ là “cung và tên” thì “cung” chính là lòng khiêm tốn nhận mình yếu hèn
cần nhờ ơn Chúa, và “tên” chính là ý chí cương quyết nói “không” trước cơn thử thách. Trong các kế sách để thắng cám
dỗ chỉ có duy nhất một diệu kế. Đó là kế “Đào vi thượng sách”.
Lm Nguyễn Mộng Huỳnh.

