
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   CHÚA NHẬT 4 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B 
      1 – 2 – 2015 

“Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền” 

 Lời Chúa: (Mc 1, 21-28)   

Một hôm, 
21

Ðức Giêsu và các môn đệ đi vào thành 
Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng 
dạy. 

22
 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì 

Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền, chứ không 
như các kinh sư.   
23

 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô 
uế nhập, la lên 

24
 rằng: "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng 

tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết 
ông là ai rồi: ông là Ðấng Thánh của Thiên Chúa!" 

25
 Nhưng 

Ðức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người 
này!" 

26 
Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và 

xuất khỏi anh ta. 
27

 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: 
"Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm 
quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải 
tuân lệnh!" 

28 
Lập tức danh tiếng Ngươi đồn ra mọi nơi, khắp 

cả vùng lân cận miền Galilê. 
 
   Suy Niệm: 

 
Chưa bao 
giờ ma quỷ 
mạnh thế 
như ngày 
hôm nay. 
Quyền lực 
ma quỷ 
đang bao 
trùm khắp 
thế giới. 
Hiện nay, 
ma quỷ 
chi phối, 
lôi kéo, 

lèo lái rất nhiều người theo chúng. Có cả một tôn giáo mới 
được lập nên để tôn thờ Sa-tan gọi là đạo thờ Sa-tan và các 
tín đồ của đạo nầy quyết tâm phá hại đạo thánh Chúa và triệt 
hạ lòng đạo đức.  
 
Hiện nay ma quỷ xem ra đang thắng thế trên khắp địa cầu. 
Chưa bao giờ tội lỗi lan tràn khắp chốn như ngày hôm nay: 
ly dị nhiều hơn, phá thai nhiều hơn, ngoại tình nhiều hơn,  
thanh thiếu niên phạm pháp nhiều hơn. Một trong những 

 
 
 
 

 
 

 
mối lo của xã hội hôm nay là càng ngày thanh thiếu niên 
phạm pháp càng nhiều, ngay cả những thiếu nhi ở độ tuổi  
học trò cũng ra tay giết người cách thản nhiên như giết một  
con thằn lằn, không mảy may xúc động. Đời sống đạo đức 
khắp nơi trên thế giới đang suy đồi khủng khiếp. Một trong  
những tội lỗi đáng sợ là tệ nạn tình dục đồng phái và hôn 
nhân đồng tính: người nam quan hệ tình dục với nam, nữ  
quan hệ tình dục với nữ, rồi những cặp nầy đòi sống chung 
và đòi được pháp luật công nhận họ như một gia đình. Làm  
như thế là tuyệt nòi tuyệt giống. Làm như thế là sa đoạ hơn 
cả dân thành Sôđôma và Gômôra ngày xưa.  
 
Những điều nói trên chứng tỏ ngày nay ma quỷ đang thắng  
lớn và nếu không có một mặt trận tinh thần chống lại thì 
nguy cơ huỷ diệt của loài người ngày càng chắc chắn. Điều 
khôn khéo của ma quỷ là chúng thường ẩn mặt, không mấy 
khi lộ diện nên nhiều người lầm tưởng chúng không hiện 
hữu trên đời. Ma quỷ ngày nay ít xuất đầu lộ diện hơn thời 
trước.  
 
Cách đây vài chục năm, có một con quỷ nhập vào một phụ 
nữ tại giáo xứ Bảo Toàn, thuộc giáo phận Xuân Lộc, khiến 
cho giới trẻ khiếp sợ nên siêng năng đến nhà thờ đông đúc 
không nơi nào có. Hễ đến giờ lễ giờ kinh là thanh niên nam 
nữ vào chật cứng nhà thờ.  Khi người ta biết có ma quỷ hiện 
diện, người ta khiếp sợ chúng, ắt người ta chạy đến với 
Chúa khiến ma quỷ khó làm ăn. Thế nên ma quỷ hôm nay 
tinh khôn hơn. Chúng rất ít khi xuất đầu lộ diện, nhưng luôn 
ẩn mặt dấu mày, đứng trong bóng tối và dùng ma lực của 
chúng điều khiển, xui khiến người ta phạm tội như ta sử 
dụng remote để điều khiển màn hình TV.  Vì lầm tưởng ma 
quỷ không hiện hữu nên không mấy ai đề phòng mưu thần 
chước quỷ của chúng. Và khi người ta không đề phòng thì 
ma quỷ càng dễ chi phối điều khiển con người làm nô lệ cho 
chúng.   
 
Khí giới độc hại ma quỷ thường dùng là phim ảnh xấu, sách 
báo xấu, âm nhạc đồi truỵ, những điệu vũ khiêu dâm, nạn 
mua bán dâm tràn lan khắp nơi dưới mọi hình thức.  
Chúng còn tạo ra những mốt thời trang hở hang gợi dục, xui 
khiến giới trẻ mặc những kiểu áo quần thiếu vải. Nhiều bạn 
gái trẻ lòng non dạ, hăm hở chạy theo mốt thời trang thiếu 
đoan trang nầy và vô tình trở thành những người tiếp tay 
cho ma quỷ trong việc làm băng hoại giềng mối đạo đức và 
tiết hạnh.  
 
Lấy gì để  xua đuổi, để diệt trừ quyền lực Satan? Người ta 
không thể tưới xăng đốt chúng, vì không có thứ lửa nào có 
thể đốt cháy chúng được. Thậm chí người ta không thể dùng 
bom đạn, vũ khí hoá học, bom vi trùng, bom nguyên tử để  
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tiêu diệt chúng vì chúng vô hình. Chỉ có phương thế duy  
nhất để tẩy trừ chúng ra khỏi tâm hồn và trí não là cậy nhờ  
vào lời quyền năng của Thiên Chúa.  Hãy dùng Lời Chúa để 
xua đuổi quỷ khỏi tâm hồn mình.  
Tin mừng Mác-cô thuật lại: Hôm ấy, “Đức Giê-su và các 
môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, 
Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời 
giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có 
thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.  
Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế 
nhập, la lên rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi 
can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông 
là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" Nhưng Đức 
Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này! 
"Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất 
khỏi anh ta.” (Marco 1, 21-27).  
 
Quả là Lời Chúa Giêsu có sức mạnh vạn năng. Trước nấm 
mồ của La-da-rô đã chết đến bốn ngày, Chúa Giê-su đã dùng 
lời quyền năng của Người mà phán: “Ladarô! hãy ra ngoài!” 
thì người chết liền đội mồ sống lại.   
 
Khi cùng các môn đệ chèo thuyền trên biển, sóng gió bão 
táp nổi lên tư bề, Chúa Giê-su cũng dùng lời truyền lệnh cho 
bão tố và sóng gió liền lặng im. Khi trong hội đường có 
người bị quỷ nhập, Chúa Giê-su đã dùng lời truyền khiến: 
“Hãy xuất khỏi người nầy” và quỷ phải xuất ra.  Chỉ có lời 
quyền năng của Chúa Giê-su mới có thể đẩy lùi quyền lực 
ma quỷ và xua trừ chúng khỏi lòng người.  
 
Vậy chúng ta hãy quý trọng lời Chúa Giê-su và vận dụng lời 
Người để thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi mọi tham vọng 
xấu xa, khỏi những ước muốn đê hèn; loại trừ khỏi cuộc đời 
chúng ta những hành vi gian ác.  
 
Một khi Lời quyền năng của Chúa Giê-su đã thanh luyện 
cuộc đời và làm cho tâm hồn chúng ta được bừng sáng nhân 
đức thì quyền lực của ma quỷ sẽ từng bước bị đẩy lùi và 
vương quốc Chúa Giê-su ngày càng lan rộng trong tâm hồn, 
trong gia đình và trong xứ đạo chúng ta. 
  
   Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa,  Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Hằng ngày 
có nhiều tiếng nói trên phim ảnh, báo chí, truyền thanh, 
truyền hình, mạng tin bảo con việc gì phải trái, điều gì phải 
tin hoặc hồ nghi. Xin dạy con biết lắng nghe và nhận định 
hầu có thể phân biệt đâu là sự thật, đâu là hư giả. Và xin ban 
ơn để con biết đáp trả và thực thi Lời Chúa hầu được hưởng 
nhờ sự sống vĩnh cửu. Amen 
 
   *** 
 

CHÚA NHẬT 5  THƯỜNG NIÊN  NĂM B 
8–  2 – 2015 

“Những Họat Động  
Và Sự Cầu Nguyện Của Chúa Giêsu” 

 

 Lời Chúa: (Mc 1, 29-39)  

Hôm ấy 
29

 vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Ðức Giêsu 
đi đến nhà hai ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông 
Gioan cùng đi theo. 

30
 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên 

cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết 
tình trạng của bà. 

31
 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ 

dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.  
32

 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm 
đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 

33
 Cả thành xúm  

lại trước cửa. 
34

 Ðức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ 
thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì 
chúng biết Người là ai.  
35

 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một 
nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. 

36
 Ông Simon và các 

bạn kéo nhau đi tìm. 
37

 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi 
người đang tìm Thầy đấy!" 

38
 Người bảo các ông: "Chúng ta 

hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn  
rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó." 

39
 Rồi 

Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường 
của họ, và trừ quỷ.  
  
   Suy Niệm: 

 
Phúc Âm 
hôm nay 
nhắc lại 
cho chúng 
ta về Ðức 

Giêsu, 
Ðấng đã 
chữa lành 
cho bà mẹ 
vợ của 

Simon, 
cho những 
bệnh nhân 
và những 
người bị 
quỉ ám mà 

vào cuối ngày người ta đã khiêng tới đặt trước cửa nhà 
Simon và Anrê để xin Người chữa cho. Nhưng việc quan 
trọng không phải là để mong được chữa lành bệnh, nhưng là 
để lắng nghe Ðức Giêsu thuyết giáo về Nước Trời. Tiếp đến, 
ngày xưa cũng như hôm nay, điều người ta cần phải làm là 
dứt khoát đáp lại lời kêu mời của Ðức Giêsu và sống như 
Người đã sống. 
 
Tuy nhiên, một khi người ta đã không muốn tin và không 
đáp lại lời mời gọi của Ðức Giêsu thì cũng không thể hiểu 
biết được lời giảng và việc làm của Người (x. Mc 8,11). Dù 
cho họ có chứng kiến hay nghe nói về các phép lạ Người đã 
làm bao nhiêu lần đi nữa, thì con mắt tâm hồn họ vẫn trong 
cảnh mù lòa (x. Mc 4,12). 
 
Do đó Ðức Giêsu đã dứt khoát và mạnh mẽ từ chối chứng 
nhân của ma quỉ. Người chỉ muốn thức tĩnh đức tin nơi mỗi 
người bằng chính lời nói và việc làm của mình. Do đó 
Người đã bỏ thành Ca-pha-na-um để đi sang các thôn xóm 
kế cận rao giảng. Ðức Giêsu giảng thuyết cho dân chúng về 
Nước Thiên Chúa và trừ khử ma quỉ. Vì Người đến trong  
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thế gian là để thực thi chuyện đó.  Những hoạt động hăng 
say cho Nước Trời như thế của Ðức Giêsu chỉ bị gián đoạn 
bằng những giờ phút cầu nguyện hàn huyên với Chúa Cha 
trong nơi thanh vắng. Ðó chính là những giờ phút nghĩ ngơi 
yên tĩnh của Người. Nơi Ðức Giêsu : cuộc sống và sự cầu 
nguyện, cầu nguyện và cuộc sống hoàn toàn đan kết chặt chẽ 
với nhau: “Vào buổi sáng sớm, khi trời còn tối, Ðức Giêsu 
đã chỗi dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” . 
Ðây là lần đầu tiên thánh sử Mác-cô tường thuật về sự cầu 
nguyện của Ðức Giêsu. Trong những phần kế tiếp của bản 
Phúc Âm, thánh nhân còn trình bày chân dung Ðức Giêsu 
như là gương mẫu trong sự cầu nguyện, và đồng thời thánh 
nhân cũng đã nhắc đến lời cảnh giác của Ðức Giêsu là phải 
cầu nguyện thế nào cho đúng đắn. 
 
Trong bốn thánh sử ghi chép Phúc Âm chỉ có thánh Mác-cô 
nhấn mạnh đến việc Ðức Giêsu đã đi tới một nơi thanh vắng 
để Người cầu nguyện. Vâng, đoạn Phúc Âm ghi lại là sau 
khi làm phép lạ đầu tiên khiến bánh hóa nhiều để nuôi dân 
chúng, Ðức Giêsu đã đi lên Núi 
một mình “để cầu nguyện” 
(6,46). Trong Phúc Âm thánh 
Mác-cô người ta còn đọc được lời 
cầu nguyện tha thiết của Ðức 
Giêsu cùng Chúa Cha trong cơn 
sầu khổ tột độ : “Áp-ba, Cha ơi” 
(14,36). Kiểu nói “Áp-ba, Cha 
ơi”  trong tiếng mẹ đẻ của Ðức 
Giêsu là kiểu nói đầy trìu mến 
của một đứa trẻ nói với cha ruột 
của mình. Kiểu nói “Áp-ba, cha 
ơi” vào thời Ðức Giêsu chưa một 
ai dám xử dụng để xưng hô với 
Thiên Chúa. Chỉ có Ðức Giêsu 
là người đầu tiên duy nhất đã xử dụng kiểu nói đó.  
 
Ðúng vậy, như một đứa bé lúc gặp phải nguy tử đã chạy đến 
ôm chặt vào cha mình, Ðức Giêsu đã chạy đến cùng Chúa 
Cha và tin tưởng van nài : “Áp-ba, Cha ơi, đối với Cha tất cả 
mọi sự đều có thể. Xin Cha cho con khỏi uống chén đắng 
này. Tuy nhiên, xin Cha đừng làm theo ý con, nhưng hãy 
làm theo ý Cha” (14,36). Tình con thảo và lòng tin tưởng 
phó thác tuyệt đối của Ðức Giêsu trong khi câu chuyện trao 
đổi với Chúa Cha trên đã giúp cho chúng ta hiểu rõ được lời 
cầu nguyện của Người trong lúc hấp hối trên thánh giá:   
“Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ rơi con ?” (15,14). Ðây 
không phải là lời kêu hốt hoảng vô ý thức hay một sự bộc lộ 
thất vọng cay đắng. Trái lại, trong cơn hấp hối đầy sợ hãi, 
Ðức Giêsu đã xướng lên câu đấu của một thánh vịnh (Tv 
22,2) như một lời nguyện thầm, mà kết cấu là sự phó thác 
hoàn toàn vào Thiên Chúa : “Chúa đã nhậm lời con xin” (Tv 
22,22).  
 
Ðức Giêsu cầu nguyện luôn và người mời gọi chúng ta cũng 
hãy cầu nguyện không ngừng. Thánh sử Mác-cô đã ghi lại 
những lời nhắc nhở của Ðức Giêsu về sự tĩnh thức cầu 
nguyện. Vâng, con người luôn phải siêng năng và tĩnh thức 
cầu nguyện, vì cuộc đời con người là một cuộc chiến đấu 
dằng co với đủ mọi thứ thù địch, trong đó gay cấn nhất là 
cuộc “nội chiến” trong chính mình: Con người phải chiến 

đấu chống trả những cám dỗ (14,38), những xu hướng và 
những đòi hỏi quá độ của thân xác. Tiếp đến, con người phải 
đề phòng những nghịch cảnh và những hoạn nạn sẽ xảy đến 
trong những ngày sau hết (13,18tt). Nhưng theo Phúc Âm 
Mác-cô, muốn cho lời cầu xin của mình được chấp nhận, 
con người cần phải thỏa mãn được hai điều kiện tiên quyết 
mà Ðức Giêsu đã đặt ra, đó là sự tin tưởng phó thác tuyệt 
đối vào Thiên Chúa (11,22-24) và sự luôn sẵn sàng tha thứ, 
hòa giải với đồng loại.(11,25; Mt 6,14-15). 
 
Trong cuộc đời công khai của Ðức Giêsu, những giờ phút 
cầu nguyện yên tĩnh trong nơi thanh vắng thực sự là thời 
gian tĩnh dưỡng, là thời gian  “lấy lại sức” để tăng cường 
cho các hoạt động thuyết giáo của Người. Cầu nguyện và 
Làm việc – đã được Ðức Giêsu bắt đầu ở Na-da-ret trong 
suốt 30 năm trời và nay lại được tiếp tục trong cuộc sống 
công khai của Người. Ðiều đó đã đủ nói lên rằng : Cầu 
nguyện và hoạt động là hai điều kiện tất yếu cho cuộc sống 
của tất cả mọi Kitô hữu và nhất là của những ai dấn thân 

làm việc Tông đồ rao giảng Nước Thiên 
Chúa. 
 
Một điểm khác đáng ghi nhận trong 
phần cuối bài Phúc Âm của Chúa Nhật 
hôm nay là thánh sử Mác-cô đã nhắc 
đến thánh Phêrô. Với tính bộc phát và 
hăng hái sẵn có của mình, Simon Phêrô 
đã dẫn các bạn đồng nghiệp đi lục soát 
tìm kiếm Ðức Giêsu khắp nơi, và khi 
gặp được Người đang cầu nguyện trong 
một nơi hoang vắng liền thối thúc 
Người : “ Thưa Thầy, ai nấy đều đi tìm 
Thầy đó”, chứ ông không hề nghĩ đến 
chuyện phải tôn trọng “giờ cầu nguyện” 

của Thầy. Chắc chắn rằng vào lúc bấy giờ Simon Phêrô 
chưa hiểu được việc cầu nguyện đối với Ðức Giêsu quan 
trọng như thế nào ! Ông cũng chưa biết đánh giá được sự 
yên tĩnh, sự lắng đọng của tâm hồn, hầu có thể nghe được 
tiếng Chúa, hầu có thể chìm sâu vào trong cầu nguyện.   
 
Phải chăng trong cuộc sống hằng ngày đã có biết bao lần 
chúng ta cũng đã tư duy và hành động tương tự như Simon 
Phêrô xưa ? Thật sự, đời sống đức tin, đời sống Kitô hữu 
của chúng ta đang phải đứng trước những mối đe dọa nguy 
hiểm trầm trọng, nếu chúng ta - vì bất cứ lý do gì - coi 
thường hay rút ngắn những giờ phút cầu nguyện yên tĩnh 
trong sự lắng đọng của tâm hồn, để lao mình vào đủ thứ 
công việc - công việc sinh nhai cũng như công việc tông đồ. 
Vì đời sống một người mà thiếu cầu nguyện, những hoạt 
động tông đồ mà không có sự cầu nguyện kèm theo thì chỉ 
là cái xác không hồn hay chỉ là những chiếc xe thiếu xăng 
dầu. 
 
Vâng, bài Phúc Âm của Chúa Nhật hôm nay tường thuật về 
các hoạt động và cầu nguyện của Ðức Giêsu, đã đặt ra cho 
lương tâm mỗi người Kitô hữu một vấn nạn thực tiễn : Liệu 
trong suốt chuỗi ngày sống, tôi còn dành cho mình có được 
giây phút nào đó để cầu nguyện nữa không ? Ước gì gương 
sống của Ðức Giêsu có được “ tiếng dội” trong những ngày 
sống sắp tới của chúng ta. 
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   Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa đã đến chữa lành bệnh 
tật hồn xác loài người. Xin Chúa ban ơn chữa lành cho bệnh 
nhân đau yếu, bệnh tật trong thời đại chúng con. Xin Chúa 
soi sáng cho giới bác sĩ và khoa học gia, tìm ra thuốc men và 
phương pháp chữa trị bệnh tật. Xin Chúa cũng chữa lành 
bệnh tật của chính con: phần xác, phần hồn, phần tâm trí, 
phần tình cảm để con có thể phụng sự Chúa và phục vụ tha  
nhân với hồn xác an vui và lành mạnh. Amen 
 

 ***  
 

 CHÚA NHẬT 6  THƯỜNG NIÊN NĂM B  
   15 –  2 – 2015 

“Bệnh Phong Tâm Hồn” 
   

 Lời Chúa: (Mc 1, 40-45)  

Một hôm, 
40

 có người bị phong hủi đến gặp Ðức Giêsu, anh 
ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể 
làm cho tôi được sạch. 

41
 Người chạnh lòng thương giơ tay 

đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!" 
42

 Lập tức, 
chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 

43
 Nhưng 

Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 
44

 và bảo anh: "Coi 
chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, 
và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông 
Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."  
45

 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung 
tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào 
thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài 
thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người. 
    
   Suy Niệm: 

 
Thời 
xưa, 
bệnh 

phong là 
một 

bệnh 
nan y, bị 

mọi 
người 

kinh 
tởm xa 

lánh. 
Trong 

đạo Do 
thái, 

người 
mắc bệnh phong bị gạt ra ngoài lề xã hội. Họ không được 
sống chung với thân nhân trong xóm làng, nhưng bị xua 
đuổi ra ngoài đồng ruộng, vào trong rừng núi hay trong sa 
mạc. Họ phải ăn mặc rách rưới. Đi đến đâu cũng phải kêu to 
lên: “Ô uế, ô uế”, cho mọi người biết mà xa tránh. Ai tiếp 
xúc với người bệnh phong đều bị coi là ô uế. Ai đụng chạm 
vào người bệnh phong bị coi như mắc tội rất nặng. Chẳng ai 
dám đến gần người bệnh phong. Người bệnh như thế, không 
những bị những vết thương trên thân xác hành hạ đau đớn 

mà còn bị những nỗi đau, nỗi nhục trong tâm hồn dằn vặt 
khổ sở. Họ bị xã hội khinh khi loại trừ. Họ bị một mặc cảm 
chua chát dày vò. Nhân phẩm không được tôn trọng, họ 
sống mà bị coi như đã chết. Nhưng chưa chết được, họ vẫn 
phải tiếp tục sống để chịu những nỗi đau đớn còn hơn cả cái 
chết gặm nhấm, thiêu đốt.  
  
Một lần nữa, Chúa Giêsu lại vượt qua những biên giới cấm 
kỵ khi dám đến gần người bệnh phong. Không những Người 
đến gần mà còn đưa tay chạm vào thân mình bệnh nhân. 
Lòng thương yêu đã khiến Chúa Giêsu dám làm tất cả. Vì 
thương người bệnh, Chúa Giêsu đã bất chấp nguy hiểm bị 
lây nhiễm, đã bất chấp những điều bị coi là cấm kỵ của đạo  
Do thái.   
 
Khi chữa khỏi bệnh phong, Người đã giải thoát người bệnh 
khỏi những đau đớn phần xác. Từ nay anh không còn bị 
những vết thương hành hạ. Thân thể anh trở nên lành lặn. 
Da dẻ anh trở lại hồng hào tươi tắn. Khuôn mặt anh rạng rỡ. 
Giọng nói anh thanh tao. Anh cũng là một người như bao 
người khác.  Nhưng điều quan trọng hơn, đó là khi chữa anh 
khỏi chứng bệnh nan y, Chúa Giêsu đồng thời cũng giải 
phóng anh khỏi những mặc cảm đè nặng tâm hồn anh bao 
năm tháng qua. Khi Chúa Giêsu vuốt ve thân thể bệnh tật 
của anh, Người đã vuốt ve tâm hồn anh. Trước kia anh cảm 
thấy bị mọi người xa lánh. Nay anh cảm thấy qua Chúa 
Giêsu mọi người gần gũi anh hơn bao giờ. Trước kia anh 
cảm thấy bị khinh miệt. Nay anh cảm thấy được trân trọng. 
Trước kia anh cảm thấy bị bỏ rơi. Nay, dưới bàn tay dịu 
hiền của Chúa Giêsu, anh cảm thấy được yêu thương vỗ về. 
Những vết thương sâu thẳm trong trái tim anh đã liền da 
lành lặn. Chúa Giêsu đã hồi sinh tâm hồn lạnh giá của anh.  
 
Muốn cho mọi người chấp nhận anh tái hội nhập vào đời 
sống xã hội, Chúa Giêsu bảo anh đi trình diện với thày cả 
theo như luật định. Trước kia anh bị loại trừ, bị gạt ra ngoài 
lề xã hội. Nay anh được bàn tay âu yếm ân cần của Đức Giê 
su đón nhận anh trở lại xã hội loài người. Qua vị thượng tế, 
anh được công khai đón nhận. Nhân phẩm anh được phục 
hồi. Danh dự anh được tôn cao. Giờ đây anh có thể tự tin, 
vui sống giữa mọi người, như mọi người.  
 
Chúng ta ai cũng có những mặc cảm đè nặng tâm hồn, 
những vết thương sâu kín, những niềm đau khôn nguôi, 
những nỗi buồn hầu như không ai thông cảm an ủi được. 
Hãy noi gương người bệnh phong chạy đến với Chúa Giêsu. 
Người sẽ xoá đi những mặc cảm đè nặng hồn ta. Người sẽ 
chữa lành những vết thương bao năm gặm nhấm trái tim ta. 
Người sẽ xoa dịu những nỗi đau vò xé tâm tư. Người sẽ an 
ủi những nỗi buồn phủ kín hồn ta.  
 
Phần ta, hãy biết noi gương bắt chước Chúa Giêsu, đừng 
loại trừ anh em mình ra khỏi đời sống xã hội. Hãy biết đến 
với những anh em bị bỏ rơi. Hãy biết an ủi những anh em 
đang buồn khổ. Hãy biết tránh cho anh em những mặc cảm 
nặng nề. Hãy hàn gắn những vết thương trong tâm hồn anh 
em. Hãy tôn trọng danh dự và nhân phẩm của anh em. Hãy 
giúp cho anh em mình được hoà nhập vào đời sống cộng 
đoàn, đời sống xã hội. Nước ta đang quyết tâm thanh toán 
bệnh phong vào cuối năm nay. Xứ đạo ta cũng hãy quyết 
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tâm thanh toán bệnh phong trong tâm hồn. Hãy diệt trừ bệnh 
phong chia rẽ. Hãy tẩy chay bệnh phong loại trừ. Hãy xoá đi 
bệnh phong phân biệt. Hãy phá tan bệnh phong nghi kị. Hãy 
bài trừ bệnh phong kết án. Nếu ta thanh toán được bệnh 
phong tâm hồn, thân thể xứ đạo ta sẽ liền da liền thịt, khuôn 
mặt xứ đạo ta sẽ hồng hào, rạng rỡ vui tươi phản ảnh được 
khuôn mặt đích thực của Đức Kitô. (ĐC Giuse Ngô Quang 
Kiệt) 
 
   Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, Chúa đã đến chữa người phong vùi thuở xưa. Xin 
Chúa cũng chữa bệnh phong trong thời hiện đại, ban cho 
bệnh nhân lòng tin cậy, phó thác vào Chúa. Xin soi sáng cho 
giới bác sĩ và khoa học gia để họ tìm ra thuốc men và cách 
thế trị bệnh Ebola cũng như các bệnh nan y khác. Còn 
những người phục vụ bệnh nhân, xin Chúa là nguồn sức 
mạnh và kiên nhẫn của họ và gìn giữ họ khỏi bị nhiễm bệnh. 
Amen 
 

        *** 
 

 

CHÚA NHẬT  I  MÙA CHAY NĂM B 
22 –  2 – 2015 

“Ba Chước Cám Dỗ”    

 Lời Chúa: (Mc 1, 12-15)  

Sau khi Ðức Giêsu chịu phép rửa, 
12

 Thần Khí liền đẩy Người vào 
hoang địa. 

13
 Người ở trong 

hoang địa bốn mươi ngày, chịu 
Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã 
thú, và có các thiên sứ hầu hạ 
Người.  
14

 Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức 
Giêsu đến miền Galilê rao giảng 
Tin Mừng của Thiên Chúa. 

15
 

Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và 
Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. 
Anh em hãy sám hối và tin vào 
Tin Mừng." 
 
   Suy Niệm: 
  
Đời tôi là một cuộc chiến đấu triền miên. Chiến đấu vì nhiều 
mục đích. Mục đích quan trọng nhất là để chọn lựa những gì 
Chúa muốn. Những gì Chúa muốn tôi chọn trên đường làm 
chứng cho Chúa không luôn dễ dàng. Những gì Chúa muốn 
tôi chọn trên đường truyền giáo càng không luôn nhẹ nhàng. 
Chuyện Chúa Giêsu bị cám dỗ trong hoang địa là một 
khuyến cáo. 
 
Phúc Âm thánh Luca viết: "Đức Giêsu được đầy Thánh 
thần, từ sông Giođan trở về, được Thánh thần dẫn đi trong 
hoang địa bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những 
ngày ấy, Người không ăn gì cả. Hết thời gian đó, Người thấy 
đói. Bấy giờ quỷ nói với Người: 'Nếu ông là Con Thiên 
Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh'. Nhưng Đức 
Giêsu đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không  
chỉ nhờ cơm bánh.” 

Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, nó 
chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với 
Người: Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh 
quang lợi lộc các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao 
cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, 
thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời 
chép  
rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi  
và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”. 
Quỷ đem Đức Giêsu đến Giêrusalem, và đặt Người trên nóc 
đền thờ, rồi nói với Người: Nếu ông là Con Thiên Chúa thì 
đứng dậy mà nhảy xuống đi. Vì đã có lời chép rằng: Thiên 
Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn; Lại còn chép rằng: 
Thiên sứ sẽ ra tay đỡ nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. 
Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: “Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử 
thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”.  
 
"Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ 
đợi thời cơ" (Lc 4,1-12). Chúng ta có thể thấy: Cả ba cám dỗ 
đều nhắm vào quyền lực.  
 Biến đá thành bánh là quyền lực kinh tế.  
 Chiếm đoạt các nước là quyền lực chính trị.  
 Nhảy từ cao xuống là quyền lực thần thiêng, thắng mọi 

hiểm nguy, kể cả sự chết. 
 

Cả ba quyền lực đó có vẻ rất thuận 
lợi, để làm chứng cho Chúa, và mở 
rộng đạo Chúa. Nhưng Chúa Giêsu 
đã chối từ dứt khoát. Người không 
coi quyền lực là chiến lược làm 
chứng cho Chúa và truyền giáo. 
Dùng quyền lực không là ý Chúa 
Cha.  Thánh ý Chúa Cha trên 
đường làm chứng cho Chúa và 
truyền giáo là:  
 Cầu nguyện. 
 Sám hối. 
 Chay tịnh. 
 Yêu thương đến cùng, dù 
phải chịu chết.  

 Gương Chúa Giêsu là thế. Gương 
đó đề cao những lựa chọn theo thánh ý Chúa. Để lựa chọn 
đúng, Đức Kitô đã phấn đấu. Phấn đấu ấy có những từ bỏ 
không dễ dàng. 
Trước gương Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ 
trong hoang địa, trước khi Người lên đường rao giảng Tin 
Mừng. Thiết tưởng, khi ghi lại chuyện đó trong Phúc Âm, 
Chúa muốn nhắn gởi các môn đệ Người một điều quan  
trọng. Điều quan trọng đó là:  
 
 Suốt đời, trên đường thi hành sứ vụ, người rao giảng Tin 

Mừng sẽ là người bị ma quỷ theo sát và mời mọc. 
 Cám dỗ thường xuyên nhất ma quỷ đưa ra sẽ là: 
 Ham mê tiền bạc, của cải, 
 Ham mê địa vị, danh vọng, 
 Ham mê quyền phép phi thường thắng vượt mọi thứ cản 

trở.  
 Những cám dỗ đó thường rất ngọt ngào, có vẻ hợp lý, có  

thể trở thành chiến lược truyền giáo 
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Chúa Giêsu biết trước sự yếu đuối mê muội của ta, nên đã 
nêu gương sáng bằng cách chống lại những cám dỗ đó, thay 
vào đó là hãy ưu tiên dùng SỰ CẦU NGUYỆN, CHAY 
TỊNH, SÁM HỐI, BÁC ÁI ĐẾN CÙNG.  
 
Nhưng, trong chiều dài lịch sử, nhất là hiện nay, không thiếu  
những người lại chấp nhận ba cơn cám dỗ của Satan.  
Có loại người đón nhận ba quyền lực mà quỷ đề nghị, chỉ vì 
động lực mưu tìm tư lợi. Có loại người đón nhận hoặc cả ba 
quyền lực, hoặc từng quyền lực tuỳ theo hoàn cảnh, vì động 
lực có vẻ đạo đức. Như là để mở rộng Hội Thánh, để chiến 
thắng những người cạnh tranh về đạo, để làm chứng cho 
Chúa. Một khi đã say mê với con đường quyền lực, người ta 
sẽ dễ ơ hờ với cầu nguyện, sám hối, chay tịnh và bác ái, hy 
sinh từ bỏ cái tôi của mình. Nhất là khi con đường quyền lực 
lại được biện minh bằng những lý do đạo đức, người ta sẽ dễ 
rơi vào cạm bẫy của Satan. Cạm bẫy của Satan thường rất 
tinh vi và thâm độc.  
 
Hậu quả cay đắng nhất là họ trở nên cứng lòng trong thói 
quen sai lầm. Họ bị quỷ xiềng xích trong mưu chước của nó, 
khó gỡ ra được. Một khi đã say mê với con đường quyền 
lực, người ta sẽ dễ ơ hờ với cầu nguyện, sám hối, chay tịnh 
và bác ái, hy sinh từ bỏ cái tối của mình. Nhất là khi con 
đường quyền lực lại được biện minh bằng những lý do đạo 
đức, người ta sẽ dễ rơi vào cạm bẫy của Satan. Cạm bẫy của 
Satan thường rất tinh vi và thâm độc.  
 
Hậu quả cay đắng nhất là họ trở nên cứng lòng trong thói 
quen sai lầm. Họ bị quỷ xiềng xích trong mưu chước của nó. 
Khó gỡ ra được. Tôi lo sự điều xấu ấy xảy ra cho chúng ta. 
Nên phải luôn khiêm tốn. Khiêm tốn là một phấn đấu cam 
go. Mỗi ngày có những cám dỗ riêng của ngày đó. Mỗi ngày 
có những phấn đấu mới hợp cho ngày đó.  Phấn đấu quan 
trọng nhất là phấn đấu với chính mình, để trở nên con người 
mới. Nhờ thế, càng ngày càng sáng lên nơi ta hình ảnh của 
Chúa Giêsu sống động, là Đấng Cứu Thế giàu lòng thương 
xót. (GM JB Bùi Tuần) 
 
   Cầu Nguyện: 
 
Lạy Chúa, Chúa đã chịu để Satan cám dỗ và Chúa lướt 
thắng cám dỗ. Xin tha thứ những lần con không tránh xa dịp 
tội, những lần con không chịu kỷ luật hóa mình, cho nên 
cám dỗ mới đến với con. Xin dạy con biết luyện chưởng 
thiêng liêng để con có thể chống trả cám dỗ. Amen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GỢI Ý KẾT HIỆP VỚI CHÚA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúng ta rất cần có Thiên Chúa trong cuộc đời mình, 
nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải kết hiệp mật 
thiết với Ngài. Có nhiều điều chúng ta có thể làm để 
sự hiện diện của Chúa rõ ràng hơn và phong phú hơn. 
Đây là 5 gợi ý giúp bạn kết hiệp mật thiết với Thiên 
Chúa.  
 
 DÀNH THỜI GIAN CHO CHÚA:  Dành thời 
gian cho Chúa không chỉ là tới nhà thờ tham dự các 
giờ phụng vụ. Mỗi ngày chúng ta nên dành thời gian 
để sống riêng với Chúa. Kết hiệp với Ngài và cho 
Ngài biết điều gì đang diễn tiến trong cuộc đời bạn. 

 
 CHÂN THẬT: Thiên Chúa biết rõ tất cả, vì thế 
chúng ta không thể viện cớ gì để biện hộ. Chân thật 
là cách tốt nhất để giao tiếp với mọi người, nhất là 
đối với Thiên Chúa. 

 
 CẦU NGUYỆN:  Hãy cầu nguyện khi bạn 
đứng chờ xe buýt, chờ đèn đỏ, khi đi dạo, tập thể 
dục, nấu cơm, rửa chén,... Với người muốn kết hiệp 
với Chúa, người ta có thể cầu nguyện mọi nơi và 
mọi lúc, thậm chí cả khi chúng ta đang lái xe. Cầu 
nguyện là cách tốt để tâm sự với Ngài về mọi nhu 
cầu, mọi nỗi niềm của chúng ta. Cầu nguyện sẽ giúp 
bạn mạnh mẽ hơn và đến gần với đức tin. 

 
 HIỂU BIẾT GIÁO HUẤN CỦA CHÚA: Hãy  
làm quen với việc đọc Kinh Thánh và hiểu biết các 
giáo huấn của Thiên Chúa. Hãy tìm hiểu việc hy sinh 
và cách sống tốt. Khi biết Chúa và các giáo huấn của 
Ngài, bạn sẽ cảm thấy được kết hiệp với Ngài sâu 
sắc hơn. 

 
 ƯU TIÊN THIÊN CHÚA: Dù gì thì Thiên  
Chúa cũng phải là ưu tiên số một trong cuộc đời 
chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng ban phúc 
lành cho chúng ta để chúng ta có thể sống kết hiệp 
với Ngài. Ngài là tất cả! Ngôi Lời là ánh sáng thật, 
ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Ngôi 
Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng 
ta” (Ga 1:9 và 14). Đấng Emmanuel là Thiên Chúa 
ở với chúng ta. 

 
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Beliefnet.com) 
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