
Lại một lần nữa, chúng ta bắt đầu Mùa Chay, một thời điểm 

Thiên Chúa dang rộng đôi tay chào đón ta trở về với Ngài. 

Trong mùa đầy hồng ân này, Giáo Hội tăng cường nhiều hoạt 

động mục vụ để mời gọi ta hãy lắng đọng tâm hồn, và để 

Thánh Thần Chúa hoạt động thanh tẩy tâm hồn ta, khi ta 

thống hối và quay về với Cha. 

Tội lỗi làm ta buồn phiền và xấu hổ không chỉ vì chúng gây 

nên những đau khổ nhân sinh nhưng vì chúng còn tách biệt 

ta khỏi Thiên Chúa. Ðó là lý do tại sao sự thống hối là quan 

trọng. Sự thống hối thực sự không chỉ dừng lại ở cảm giác hối 

tiếc vì tội ta, nhưng còn phải bao gồm nhận thức rằng tội lỗi 

xúc phạm đến sự thánh thiện của Thiên Chúa; và một quyết 

định khẩn cầu Thiên Chúa giúp ta thay đổi hành vi của mình. 

Khi chúng ta khiêm nhường hạ mình xuống, chúng ta để cho 

Thánh Thần Chúa ban cho ta một quả tim mới và một tinh 

thần đúng đắn. 

Thiên Chúa không muốn dừng lại ở việc tha thứ tội lỗi ta. 

Ngài còn muốn đổ đầy trên ta ơn lành của Ngài. Ngài muốn 

cả sự tha thứ lẫn sự biến đổi ta. Thật là vui mừng hơn nhiều 

trong khi nhận ra Cha trên trời yêu thương ta và đồng thời lại 

thấy quyền năng của Ngài đang thay đổi tâm hồn ta. 

Trong ngày đầy hồng ân và thương xót này, chúng ta hãy thử 

suy niệm về mức độ kỳ vọng của chúng ta. Hôm nay đây, bạn 

hãy chọn lấy chỉ một điều nào đó bạn nghĩ rằng Chúa muốn 

chữa lành cho bạn. Ðó có thể là sự nóng giận, sự mất kiên 

nhẫn, sự thờ ơ cầu nguyện, lòng tham lam, hay một điều gì 

đó. Hãy lặng thinh để nghe Thánh Thần Chúa chỉ cho bạn nên 

bắt đầu từ đâu. Sau đó, hãy xin Thánh Thần Chúa giúp bạn 

đứng vững trong quyết tâm thay đổi điều này. 

Mỗi ngày trong Mùa Chay này, bạn hãy nhắc nhở mình rằng 

bạn là một tạo vật mới trong Chúa Giêsu, và bạn không bao 

giờ còn bị ràng buộc bởi hành vi đó nữa. Hãy tin rằng khi bạn 

làm phần việc của bạn, Thiên Chúa sẽ tuôn đổ hồng ân và 

quyền năng trên bạn để giúp bạn chọn Ngài chứ không phải 

là tội lỗi. Trong khi Mùa Chay tiếp tục, bạn sẽ thấy mình thay 

đổi ngày càng nhiều nhờ hồng ân của Ðức Kitô. 

“Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa cho con niềm vui được 

tha thứ. Con hướng về Ngài với tất cả tâm hồn con và đặt hy 

vọng của con nơi hồng ân biến đổi của Chúa“. 
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Cách Ăn Chay – Kiêng Thịt 

Mỗi năm, người Công Giáo chúng ta ăn chay và kiêng thịt 

vào mùa chay. Mùa Chay là thời gian bốn mươi (40) ngày 

trước Lễ Phục Sinh kéo dài từ ngày Thứ Tư Lễ Tro đến ngày 

Thứ bảy Tuần Thánh. 

Những ngày ăn chay – kiêng thịt: 

Thứ Tư Lễ Tro: Ăn chay và kiêng thịt 

Những Ngày Thứ Sáu kế tiếp (6 lần) sau Lễ Tro: Kiêng Thịt 

Thứ Sáu Tuần Thánh, trước ngày Đại Lễ Phục Sinh: Ăn chay 

và kiêng thịt 

Luật ăn chay và kiêng thịt: 

Trẻ em từ 14 đến 17 tuổi: Kiêng Thịt 

– Không ăn thịt (được ăn trứng, cá, các thứ chế biến từ sữa) 

Từ 18 đến 59 tuổi: Ăn Chay 

– Không ăn thịt (được ăn trứng, cá, các thứ chế biến từ sữa) 

– Chỉ ăn một bữa no 

– Một bữ đói (có thể chia làm hai bữa nhưng cả hai bữa ít hơn 

một bữa no) 

– Không ăn vặt 

– Có thể uống giải khát bất cứ lúc nào (không uống rượu bia) 

– Ai vì lý do sức khoẻ không thể giữ được phải làm một hy 

sinh, hãm mình khác bù lại. 

Ý nghĩa của việc ăn chay là nhầm nhắc nhở chúng ta phải biết 

tự chế ngự, làm chủ các ham muốn, sám hối, cầu nguyện và 

gia tăng tinh thần bác ái giúp đỡ những người khốn khó. 

 

www.conggiao.org 

 

SUY NIEM MÙA CHAY: 

 “HÃY TRỞ VỀ CÙNG TA  VỚI TẤT CẢ TÂM HỒN 

CỦA NGƯƠI”(GIÔ-EN 2:12) 
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