
hính nhờ Đức Giêsu, với Người và trong Người mà 
húng ta thắng được Satan. 
 

1. Satan là nhân vật hay được nhắc đến trong Kinh Thánh 
hay được nhắc đến, không phải vì Satan giữ chức vụ quan 
trọng nào trong chương trình cứu độ, nhưng vì Satan luôn 
làm công việc phá hoại bất cứ công trình nào của Chúa. 
Satan là nhân vật có thực. Nhân vật đó là một số đông. Ban 
đầu chúng cũng là những thần lành được ở trên trời. Nhưng 
vì kiêu căng, bất phục tùng, chúng bị tống xuống hoả ngục. 
Sách Khải Huyền gọi chúng là “ma quỷ hay Satan, tên 
chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ” (Kh 12,9). 
 
2. Không những quỷ Satan lo 
chuyện mê hoặc thiên hạ, mà nó 
còn cả dám cám dỗ chính Chúa 
Giêsu Phúc Âm kể: “Chúa Giêsu 
được đầy Thánh Thần, từ sông 
Giođan trở về, được Thánh Thần 
dẫn vào hoang địa bốn mươi ngày, 
chịu quỷ cám dỗ” (Lc 4,1). Đối với 
Chúa Giêsu, quỷ dùng thứ cám dỗ 
“cao cấp”, nghĩa là nó gợi ý cho 
Chúa Giêsu hướng về mục đích 
xây dựng uy tín. 
 
a) Làm cho hòn đá trở thành bánh, 
để được uy tín kinh tế. 
b) Nắm quyền trên mọi dân nước, 
để được vinh quang chính trị. 
c) Từ nóc đền thờ nhảy xuống đất, 
để minh chứng quyền lực thần 
thiêng. Nhưng Chúa Giêsu đã dùng 
lời Kinh Thánh để thắng những 
cám dỗ đó. 
 
3. Còn đối với phần đông thiên hạ, 
Satan cám dỗ bằng cách đồng hành 
một cách quỷ quái với những 
mong muốn của từng người thí dụ:  
 
 Với những người ham danh 

đạo đức, Satan mớm cho họ 
những thứ đạo đức giả. 

 Với những người câu nệ vào luật, Satan xúi đẩy họ đưa 
đời sống đạo vào cái khung luật lệ bề ngoài khắt khe, 
nhưng bên trong lại thiếu mến Chúa yêu người. 

 Với những người ưa hưởng thụ, Satan kéo lòng trí họ 
về những chỗ khoái lạc sai trái. 

 Với những người thích địa vị quyền thế, Satan đẩy họ 
vào những dấn thân giả danh công ích. 

• Với những người ngại biết mình và sửa mình, Satan 
làm cho họ ác cảm với việc cầu nguyện và hồi tâm. 

 Với những người bất cần, Satan làm cho họ nghĩ rằng 
ma quỷ là chuyện chẳng có gì phải sợ. 
 

4. Thánh Phêrô dùng một hình ảnh đáng sợ, để ám chỉ Satan 
Ngài viết: “Ma quỷ là thù địch của anh em, nó như sư tử  
gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Pr 5,8). Với lời trên,  
thánh Phêrô quả quyết Satan cám dỗ chỉ để làm hại con  

người mà thôi. 
 
5. Trước những cám dỗ của Satan, chúng ta phải cương  
quyết chống lại. Nhưng có một việc ghê gớm quỷ ra tay, mà 
người ta sẽ rất phải khổ tâm, đó là việc quỷ nhập. Hiện 
tượng quỷ nhập được mô tả là rất đa dạng. Có trường hợp 
nhẹ. Có trường hợp nặng. Phúc Âm ghi lại chuyện một 
người ở Ghêrêxa bị quỷ ám được đưa đến Chúa Giêsu, để 
xin Người cứu chữa. Chúa hỏi quỷ đang trong người đó tên 
là gì? Nó thưa: “Đạo binh”. Nghĩa là trong người đó có từng 
trăm từng ngàn quỷ chiếm đóng (x. Lc 8,26-31).  
 

Khi bị Chúa Giêsu đuổi ra khỏi 
người đó, lũ quỷ đã xin nhập vào 
đàn heo gần đấy. Phúc Âm thánh 
Marcô viết: “Chúa cho phép. Chúng 
xuất khỏi người đó và nhập vào bầy 
heo. Cả bầy heo chừng hai ngàn con 
từ trên sườn núi lao xuống biển và 
chết ngộp dưới đó” (Mc 5,13). 
 
Khi Satan nhập vào con người, thì 
hoặc nó nhập vào toàn thể, hoặc nó 
nhập vào từng phần. Trường hợp 
nhập vào từng phần là rất phổ quát. 
Bề ngoài thì con người coi còn tỉnh 
táo, nhưng một số chức năng nào đó 
trong họ thì bị quỷ thống trị. 
 
6. Những ai dễ bị quỷ nhập? Không 
có câu trả lời nào được coi là xác 
đáng. Tốt hơn cả là mỗi người 
chúng ta hãy khiêm tốn, đừng tự đắc 
coi mình là chắc chắn được miễn 
trừ. Hãy xem trường hợp tông đồ 
Giuđa. Ông Giuđa được Chúa gọi, 
rồi được Chúa chọn làm tông đồ. 
Trong bữa Tiệc ly, ông được nhận 
chức thánh, được rước Mình Máu 
Thánh, được Chúa rửa chân. Nhưng, 
liền sau đó, ông bị quỷ nhập. Phúc 
Âm thánh Gioan viết như sau: 
“Chúa Giêsu tuyên bố: ‘Thật, Thầy 
bảo thật anh em, có một người trong 

anh em sẽ nộp Thầy’. Các môn đệ nhìn nhau, phân vân 
không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một 
người được Chúa Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, 
đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon-Phêrô làm hiệu 
cho ông ấy và bảo: ‘Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?’ Ông 
này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: ‘Thưa 
Thầy, ai vậy?’ Đức Giêsu trả lời: ‘Thầy chấm bánh đưa cho 
ai, thì chính là kẻ ấy’. Rồi Người chấm một miếng bánh, 
trao cho Giuđa, con ông Simon Itcariốt. Y vừa ăn xong 
miếng bánh, Satan liền nhập vào y” (Ga 13,21-27). 
 
Đúng là quỷ nhập vào ông Giuđa một cách coi như quá bất 
ngờ. Nó nhập vào một người là tông đồ Chúa, nhập vào 
ngay sau lúc ăn bánh Chúa trao ban, nhập vào ngay trước 
mặt Chúa, nhập vào ngay giữa cộng đoàn các tông đồ, nhập  

C 

 
 

Kêu Gọi  
Cảnh Giác  

Trước Satan 
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vào ngay trong giờ Chúa lập phép Mình Thánh và phép  
Truyền Chức Thánh.  
 
7. Nhìn sơ qua sự việc xảy ra không ngờ trên đây, chúng ta  
không khỏi băn khoăn lo sợ. Càng băn khoăn lo sợ, chúng ta  
càng cần phải khiêm tốn đón nhận ơn Chúa và cộng tác vào 
ơn Chúa. Nếu không, một ơn Chúa ban thêm, lại có thể thêm 
cơ hội, để con người thêm bất trung, làm dịp cho Satan xâm 
nhập vào lòng. Những gì đã xảy ra thời Chúa Giêsu, có thể 
nay vẫn còn. Con người vẫn yếu đuối. Satan vẫn hung hăng. 
Chúa vẫn trọng sự tự do của mỗi người. Nhưng Chúa luôn 
vẫn sẵn sàng cứu chúng ta, miễn là chúng ta biết cộng tác 
với Chúa. Cộng tác bằng cách nào? Chúa nói rõ “Hãy cầu 
nguyện và ăn chay” (Mt 17,21). 
 
8. Thêm vào hai việc đó, chúng ta đừng quên tỉnh thức. Phải 
hết sức cảnh giác. Bởi vì hiện nay, Satan đang phá Nước 
Trời bằng nhiều cách tinh vi. Từ những cách mang danh 
nghĩa đạo đức đến cách tôn sùng Satan với hình thức lễ nghi 
như một thứ tôn giáo. Quyền lực của Satan đang phát triển 
mạnh và khắp nơi. Trong một tình hình nguy hiểm như thế, 
nếu chúng ta tưởng thắng được Satan bằng những hoạt động 
tôn giáo nặng về hoành tráng, ồn ào, màu mè, lễ hội, thì 
chúng ta sẽ vô tình lại rơi vào bẫy Satan. 
 
Đôi khi tôi có cảm tưởng là Satan tỉnh thức hơn rất nhiều 
người con cái Chúa. Nó và đạo binh của nó luôn có mặt 
khắp nơi. Chúng luôn nắm bắt bất cứ cơ hội nào thuận tiện, 
để lôi các linh hồn vào đàng tà dẫn xuống vực thẳm hoả 
ngục. Đang khi đó, nhiều người chúng ta vẫn dửng dưng đối 
với phần rỗi linh hồn. Ngay cả những lời cảnh báo thảm 
thiết của Đức Mẹ Fatima cũng chẳng được quan tâm đúng 
mức. 
 
Mùa Chay này đang kêu gọi chúng ta sám hối. Thời sự phức 
tạp hiện nay sẽ được chúng ta suy nghĩ, để chúng ta biết trở 
về với Chúa. Ơn cứu độ chỉ đến với ta từ Chúa Giêsu. Chính 
nhờ Người, với Người và trong Người mà chúng ta thắng 
được Satan, để được giải cứu, hầu đi về tới bến thiên đàng 
bình an hạnh phúc đời đời.  

      GM GB. Bùi Tuần 

Ly café  đậm  
nhiều tình …! 
 
“10 món cà phê ngon và độc đáo  
nhất thế giới được Bloomberg lựa chọn trong đó có cà 
phê sữa đá của Việt Nam, vị "đậm đà và ngon tuyệt" của 
nó đã chinh phục được khá nhiều người.” 
 
Đền thánh Mẹ La Vang có gian hàng thực phẩm fund 
raise mỗi sáng Chúa Nhật, khởi sự từ bán phở do cha 
Trọng đề xướng xếp bàn ghế phía sau nhà Nguyện. Ngày 
đó có chị Thắm, chị Khánh, chị Thanh làm Trưởng Ban, 
mất một ngày đi chợ, khiêng vô, sắp xếp từng món ăn, 
tiêu hành tỏi ớt ôi thôi biết bao thứ lặt vặt, thiếu một chút 
gia vị cũng gọi nhau ơi ới để mua đem về cho được mới 
thôi! 6giờ sáng Chúa Nhật, người thì hấp xôi, người luộc 
bún, người chiên chả giò, người rửa rau, rửa chén, người 
cho vô hộp, người nướng thịt, mùi thịt nướng bốc thơm 
chịu không nổi.. rồi có cả bà cụ 80 tuổi nấu bánh đúc 
mặn, chiên bánh cam, bánh bò mang lên cho quán La 
Vang bán... 
 
Gian hàng càfé sữa đá bắt đầu từ café Lee pha sẵn, kế đó 
được anh Đài chủ nhân nhà hàng Huệ Thái hướng dẫn 
cách pha chế, rồi mỗi ngày học hỏi thêm cộng chung cầu 
nguyện, thức đêm và nếm thử, những ngày đầu thật vất 
vả, chưa kể những ngày ế ẩm, vì chưa quen mặt khách 
hàng hay vì dỡ quá! Nhưng Mẹ La Vang không nỡ nhìn 
thấy sự cố gắng của con cái, nào công nào của, nên Mẹ 
gửi đến các anh chị, gọi đến cho café, cho ly,  nâng đỡ và 
động viên với những khuyến khích và khen tặng.   
 
Vào những ngày lễ lớn có du khách từ Cali đến thì không 
đủ café bán. Đôi khi cho “Tip” nữa. Nhất là những ngày 
Đại Hội những ly café cũng giúp cho quý khách hành 
hương thêm phần tỉnh táo. Cái vui được mọi người chấp 
nhận và ủng hộ chân thành để góp những hạt cát vào nhà 
Chúa.  
 
Đọc Phúc âm nói về Chúa ghé thăm Matta và Maria (Lc 
10:38-42)  Phải chăng điều tốt nhất, đẹp lòng Chúa nhất 
là chính Chúa; là gần gũi gắn bó với Chúa để nghe Lời 
Chúa giảng dạy khuyên bảo; là tâm tình cầu nguyện với 
Chúa để biết ý Chúa và làm theo ý Chúa muốn; là ở bên 
Chúa, nói chuyện với Chúa và mời Chúa cùng hiện diện 
và cùng góp công sức trong công việc phục vụ và hoạt 
động của chúng con… Lúc đó công việc phục vụ và hoạt 
động không còn được làm bằng sức của con, nhưng bằng 
sức của Chúa.  Thành công hay thấy bại trong công việc 
phục vụ không còn là của chúng con và do chúng con 
nữa, mà là của Chúa và do Chúa.  
 
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết kết hợp hài hòa giữa 
Martha và Maria?  Ðể rồi giữa tất bật con tìm thấy an 
bình, giữa lăng xăng con thấy mình yên tĩnh, giữa hoạt 
động phục vụ con không quên chiêm niệm cầu nguyện, 
và không biết mệt mỏi trong phục vụ và cầu nguyện liên 
lỉ A   
     
 
 

10 CÁCH YÊU THƯƠNG 
 
1. Lắng nghe không ngắt lời (Cn 18) 
2. Nói không kết tội (Ga 1,19) 
3. Cho đi không vì dư thừa (Cn 21,26) 
4. Cầu nguyện không ngừng (Cl 1,9) 
5. Trả lời không tranh cãi (Cn17,1) 
6. Chia sẻ không đòi hỏi (Ep 4,15) 
7. Vui vẻ không phàn nàn (Pl 2,14) 
8. Tin tưởng không nao lòng (Cr 13,7) 
9. Tha thứ không trừng phạt (Cl 3,13) 
10. Hứa mà không quên (Cn 13,12) 
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Mùa Chay là thời gian 
thuận tiện để nhìn lại mầu nhiệm cuộc sống và định hướng 
lại những phạm vi còn lệch lạc. Ai ai cũng cần hoán cải. 
Thiên Chúa đến để cứu rỗi và giải phóng chúng ta. Như thế 
nào? Trong thực tế cuộc giải phóng này diễn tiến ra sao? 
 
Hoán cải là một lộ trình thiêng liêng lâu dài. Dân Do-thái 
tiến về đất hứa qua 40 năm đi trong sa mạc. Trở nên ‘đồng 
hình đồng dạng với Đức Ki-tô’ là một cuộc hành trình 
thiêng liêng kéo dài suốt cuộc đời. Con người thành hình 
trong thời gian, qua rất nhiều lựa chọn tự do. Con người 
luôn luôn lựa chọn, không có thể ngưng lựa chọn. Trong cả 
vũ trụ chỉ có loài người mới có thể định hướng cuộc sống 
theo ước muốn mình. Hoán cải và những lựa chọn lớn nhỏ. 
Có những lựa chọn quan trọng, tận gốc, căn bản: Tôi sống 
cho ai? Tôi sống để làm gi? Ai làm chủ trái tim tôi? Và có 
những lựa chọn nho nhỏ, hằng ngày. Tuy nhiên, những lựa 
chọn nho nhỏ này có liên hệ với các lựa chọn căn bản, tận 
gốc: là những lựa chọn hợp lý hay mâu thuẫn với lựa chọn 
tận gốc. Khi một người đã cam kết trước mặt cộng đoàn 
sống cho ai, nhưng trong cuộc sống hằng ngày có những 
hành động trái nghịch với lời tuyên hứa đó, chúng ta biết 
rằng, sự lựa chọn công khai đó chỉ là một ảo ảnh, một ảo 
tưởng; có vẻ thật, nhưng thực sự không có. Hành động biểu 
lộ các ước muốn đích thực của mình. “Vì kho tàng của anh ở 
đâu, thì lòng anh ở đó”. (Mt 6,21) 
 
Thường thường muốn biết những lựa chọn căn bản của mình 
ra sao, chúng ta nên nhìn những lựa chọn nho nhỏ hằng 
ngày. Theo Th. Thoma “nhìn kỹ vào bất cứ hành động của 
một người, chúng ta sẽ khám phá ra người đó đang định 
hướng cuộc sống trước mặt Chúa và đời sống vĩnh viễn như 
thế nào”. Mỗi người tự do định hướng cuộc sống trước mặt 
Thiên Chúa: Tôi là ai đối với Chúa? Ngài là ai đối với tôi? 
Đây là ý nghĩa đích thực của hoán cải. Tức là, qua các biến 
cố và kinh nghiệm sống con người khám phá ra lòng nhân từ 
của Thiên Chúa đối với mình, và lựa chọn Ngài là cùng 
đích. 
 
Ki-tô hữu là kẻ nhìn ngắm Đức Ki-tô và trong Đức Ki-tô 
khám phá ra mầu nhiệm của con người. Đức Ki-tô mặc khải 
cho con người những ước muốn sâu đậm nhất. Hoán cải đối 
với người Ki-tô hữu là tự hỏi: “Tôi đã thực sự lựa chọn Đức 
Ki-tô không? Tôi đã khám phá ra nơi Ngài tình thương, kế 
hoạch và lối sống Chúa Cha dành cho tôi không?” Tự hỏi, 
không phải trong lý thuyết và suy tư mà qua hành động và 
cách sống của mình. Bởi vì những hành động nho nhỏ hằng  
ngày sẽ chứng tỏ những lựa chọn căn bản của mỗi người. 

 
Hoán cải là một biến đổi tận gốc. Hoán cải không chỉ là 
quyết định thêm giờ cầu nguyện, đi Lễ, làm chặng đàng 
Thánh Giá, bố thí cho người nghèo; không chỉ là cố gắng 
sửa chữa một tật xấu. Hoán cải cốt ở sự biến đổi tận gốc, là 
sự tái sinh, là đổi mới trái tim, "Rồi Ta sẽ rảy nước thanh 
sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các 
ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng 
các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các 
ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các 
ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính 
thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho 
các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta 
và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban 
cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, 
Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Ta sẽ cứu các ngươi khỏi 
mọi ô uế” (Ed 36,25-29). 
 
Hoán cải là hoa quả của Thần Khí tình yêu. Đây là hồng ân 
của Thần Khí tình yêu. Thần Khí mới biến đổi chúng ta tận 
gốc. Khi ‘thánh hóa’ con người, Thần Khí biểu lộ những khả 
năng, duyên dáng cao đẹp nhất của mỗi người. Trở nên đồng  
hình đồng dạng với Đức ki-tô chúng ta ngày càng có tinh 
thần nghèo, trái tim trong sạch, tấm lòng thương xót, khao 
khát sự công chính, biết xây dựng hòa thuận, can đảm chịu 
đựng sự bách bớ. Nếp sống này có vẻ đẹp cao quý trước mặt 
Thiên Chúa cũng như trước mặt loài người. Ngược lại, 
những ai dùng ý chí mà ‘thánh hóa’ mình theo kế hoạch 
riêng, chưa chắc được thêm duyên thánh. Người Pha-ri-sê-u 
tạ ơn Chúa vì đã giữ luật đầy đủ, đã thực hiện được mọi kế 
hoạch đạo đức. Vậy mà trước mặt Chúa chẳng có thêm 
duyên dáng hay công chính. Mọi sự cao đẹp của con người 
là hồng ân của Thần Khí tình yêu. Ai muốn hoán cải cuộc 
sống theo vết chân Đức Ki-tô, ngay trong các lựa chọn tự do 
của mình, cần có một thái độ cộng tác, xin vâng, mở lòng 
cho Thần Khí. Cần sự cộng tác liên tục của mỗi người. 
Nhưng, được hoán cải như vậy không phải do ý chí, cố gắng 
và rèn luyện của mình. Chính Thiên Chúa hoán cải chúng ta. 
Tình yêu Thiên Chúa biến đổi chúng ta tận gốc. Tức là 
thanh tẩy các nết xấu, khuyết điểm và thói quen lệch lạc của 
chúng ta bằng lửa hăng say của một tình yêu mới. 
 
Hoán cải và chay tịnh. Bước vào sa mạc không phải là tránh 
xa anh em và tự cô lập hóa chính mình trong một thế giới vị 
kỷ. Ngượi lại, chúng ta được mời bước vào sa mạc của Mùa 
Chay, để tìm lại chính mình và những gì chúng ta muốn chia 
sẻ với anh em. Sống giữa đám đông chưa chắc chúng ta 
sống thông cảm và chia sẻ. Sa mạc là nơi thanh vắng, chỉ có 
cát và vòm trời, ít chia trí, lại có nhiều cơ hội hồi tâm, nhìn 
ngắm chân trời mênh mông, vòm trời đầy ngôi sao, đặt 
những câu hỏi căn bản về cuộc sống. Sa mạc rất nóng ban 
ngày, lạnh ban đêm. Ai bước vào sa mạc chỉ nên mang theo 
những gì cần thiết thôi: nếu thiếu, sẽ không sống nổi, còn 
nếu dư, sẽ không đi xa được. Chay tịnh là gạt bỏ một bên 
những điều gây lo ra cho tâm trí và tăng trưởng trong những 
điều nuôi dưỡng tâm hồn, hầu yêu mến Thiên Chúa và tha 
nhân Thiên Chúa dẫn chúng ta vào sa mạc chay tịnh để tỏ 
tình yêu cho chúng ta và ‘quyến rũ’ chúng ta trở về với  
Ngài. 

Lộ trình  
thiêng liêng  
hoán cải  
và sám hối. 
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