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Anh chị em thân mến,  

Một lần nữa tại đây, chúng ta đang đứng trước thềm mùa Chay thánh. Như tôi đã từng nói, đây là 

thời gian yêu thích của tôi trong năm, bây giờ thì tôi không thể xác định đâu là thời gian hay phần 

nào yêu thích của tôi trong năm nữa. Tôi đã tận hưởng thời gian và những cảm giác khác nhau mà 

chúng ta cảm nhận được trong năm và mỗi thời điểm là duy nhất. Như một phu huynh nói rằng họ 

chẳng có đứa con nào yêu thích hơn, mỗi quan hệ là duy nhất, khác biệt. Vẫn một niềm vui mong 

đợi thời gian này là niềm mong mỏi của tôi về cuộc gặp gỡ sau trận chiến, cuộc gặp gỡ mừng vui 

với Đức Kitô phục sinh. 

Mỗi năm, mỗi mùa, mỗi cử hành đều có một cảm giác khác nhau và là cuộc gặp gỡ duy nhất với 

Chúa Giêsu trong thế giới này và trong các con cái của Người. Càng chú ý nhìn vào sự hiện diện 

của Chúa trong cuộc sống chúng ta và mối quan hệ chúng ta có với Ngài, chúng ta càng thấy Thiên 

Chúa đang làm việc trong và xuyên qua tất cả các mối quan hệ khác nữa. Mùa Chay là mùa qua 

đó việc cầu nguyện, chay tịnh và bố thí giúp chúng ta nhìn thấy mối quan hệ của chúng ta với 

Thiên Chúa đã sắp đặt và ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với người khác và thế giới. 

Chúng ta được trao cho một chương trình, nhưng mỗi người được giao cho một nhiệm vụ để thwujc 

hiện. Đây là nơi kẻ thù sẵn sàng đánh lạc hướng và làm ta nản lòng để bước ra khỏi hành trình 

mùa Chay. Đừng băn khoăn về việc ta sẽ “làm gì”, tốt hơn là ngồi xuống với Chúa và trong cầu 

nguyện để thấy điều Chúa muốn ta làm gì trong chay tịnh, cầu nguyện và bố thí. Hãy suy nghĩ đơn 

giản thôi. Kẻ thù muốn làm phức tạp sự việc hoặc làm cho chúng ta nghĩ đến việc thực hành này 

như một gánh nặng. ÔI! MÙA CHAY! Không! Mùa Chay không là một gánh nặng nhưng là một 

ân phúc. Hãy ngồi xuống với Chúa và hãy để Ngài dẫn ta đi vào sa mạc, nơi đó cuộc chiến trở nên 

rõ ràng. Chính nơi thử nghiệm này chúng ta nhìn thấy rõ kẻ thù của bản chất con người luôn cám 

dỗ chúng ta giữ lấy mọi thứ trong tay mình, để làm theo ý mình hơn là quy phục thánh ý Chúa 

Cha. Chỉ khi từ bỏ chính mình theo ý muốn Thiên Chúa, chúng ta mới tìm thấy sự bình an mà 

chúng ta hằng mong ước.   

Như một dấu chỉ, chúng ta nhận tro vào ngày thứ Tư tuần này. Chúng ta vẫn thường nhận tro bằng 

việc vẽ hình chữ thập trên trán. Đây là việc thực hành chung trên toàn thế giới và là dấu chỉ tuyệt 

cho niềm tin Công giáo chúng ta, đó cũng là một cơ hội truyền giáo khi chúng ta chia sẻ lý do tại 

sao chúng ta vẽ “tro” trên trán. “Hãy nhớ rằng ngươi là bụi tro và sẽ trở về bụi tro.” Năm nay, 

chúng ta sẽ nhận tro theo một thể thức khác. Theo phong cách La Mã thường thấy ở các nước Châu 

Âu, năm nay chúng ta sẽ nhận tro trên đầu. Nếu anh chị em theo dõi thánh lễ với Đức Thánh Cha 

vào ngày thứ Tư Lễ Tro, anh chị em sẽ thấy quen với việc thực hành này. Mặc dù chúng ta không 

ghi dấu trên trán, nhưng chúng ta sẽ có cơ hội chú tâm hơn vào nội tâm chúng ta, và theo lời dạy 

của Chúa Giêsu, “Khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra 

vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng 

rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn 



chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những 

gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6:16-18).   

Một điều khác nữa, anh chị em sẽ chú ý thấy năm nay chúng ta sẽ không có từng người lên để 

được xức tro, nhưng chúng ta sẽ đọc lời xức tro một lần. “Hãy nhớ rằng ngươi là bụi tro, rồi sẽ trở 

về bụi tro.” Mặc dù có sự gặp gỡ sâu sắc khi chúng ta được nói những lời này một cách cá nhân 

khi chúng ta đến gặp thừa tác viên để nhận tro, nhưng bây giờ chúng ta sẽ có trọn thời gian xức 

tro để suy gẫm trong lòng, để chú ý hơn vào nội tâm chúng ta.   

Việc thích nghi này là vì sự an toàn cho chúng ta trong thời gian dịch bệnh và nếu tâm hồn chúng 

ta được thanh luyện, chúng sẽ dẫn chúng ta đến cuộc cử hành chân thành hơn trong mùa thánh 

thiện này.  

 

Chúc anh chị em một mùa Chay thánh thiện! 

Thân ái trong Trái Tim Chúa Giêsu,  

 

 

Lm. Jack Shrum,  

Chánh xứ 


