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CHÚA NHẬT THỨ I VỀ MÙA CHAY CẢ 
Đức Chúa Giêsu ăn chay 40 đêm ngày trên rừng 

 
BÀI EVAN ÔNG THÁNH MATTHÊU IV, 1-11 

 

Khi ấy, Đức Chúa Thánh Tha ̀n đem Đức Chúa Giêsu lên rừng chiụ 
ma qui ̉cám dô ̃ . Trước khi Đức Chúa Giêsu ăn chay đủ bô ́n mươi 
đêm ngày, ở giữa loài va ̣ t dữ, cha ̉ng ăn uô ́ng đi ́gi,̀ nên sau mới 
bie ́t đối. Ba ́y giờ ma qui ̉đe ́n cám dô ̃ Người mà ra ̀ng: «Ne ́u ông 
phải là Côn Đức Chúa Trời thi ̀hãy khie ́n đá này trở nên bánh mà 
ăn.» Đức Chúa Giêsu trả lời: «Cố lời chép ra ̀ng: Người ta sô ́ng 
cha ̉ng phải nhờ nô ̣ i bánh không mà thôi đâu, sông cũng bởi mội 
lời bởi mie ̣ng Đức Chúa Trời mà ra nữa.» 

Ma qui ̉ lại đem Người vào thành Giêrusalem, và đe ̉ Người trên 
nốc đe ̀n thờ đôạn, nối cùng Người ra ̀ng: «Ne ́u ông phải là Con 
Đức Chúa Trời, thi ̀hãy gieo miǹh xuô ́ng, vi ̀cố lời chép ra ̀ng: Đức 
Chúa Trời đã khie ́n Thiên Tha ̀n giữ giǹ ông và đỡ la ́y trong tay 
kẻo chân ông va ́p phải đá». Đức Chúa Giêsu bèn trả lời: «Trong 
Kinh Thánh cũng cố lời ra ̀ng: Chớ he ̀ thử phép Thiên Chúa là 
Chúa mày làm chi.» Đôạn ma qui ̉đem Đức Chúa Giêsu lên trên 
núi ra ́t cao, và trong mô ̣ t giây phút tổ chô Người coi mội nước 
the ́ gian cùng sự vinh hoa thay thảy và nối ra ̀ng: «Mội sự sang 
trộng a ́y, thuô ̣c ve ̀ quye ̀n phép ta; ta muô ́n cho ai thi ̀ai na ́y được. 
Va ̣y ông qui ̀xuô ́ng thờ lạy ta, thi ̀ta sẽ giao cho ông he ́t cả.» Đức 
Chúa Giêsu trả lời ra ̀ng: «Ớ Satan qui ̉ dữ, hãy lui ra! Vi ̀ cố lời 
sách dạy: Phải thờ lạy Thiên Chúa là Chúa mày, cùng phải làm 
tôi mô ̣t miǹh Người mà thôi!» 

Khi ma qui ̉ đã cám dô ̃ mội cách đôạn, thi ̀ bổ Đức Chúa Giêsu 
cùng tháô lui, đợi dip̣ tie ̣n khác, khi nố đi rô ̀i thi ̀ cố nhie ̀u Thiên 
Tha ̀n đe ́n cha ̀u chực, ha ̀u hạ Người.  

 
Ớ anh em rất yêu dấu! Hội Thánh lập nên mùa Chay, bắt đầu từ 
lễ Tro cho đến lễ Phục Sinh, tất cả là 46 ngày. Nhưng có 6 ngày 
Chúa Nhật thì không ăn chay, vị chi có 40 ngày chay, theo luật 
chung Hội Thánh, thì phải ăn chay cả 40 ngày. Ta khỏi ăn chay 
nhiệm nhặt như thế là Hội Thánh chuẩn cho mà thôi. Vậy càng 
ít ngày ăn chay, thì ta càng phải giữ cho trọn.  
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Hội Thánh muốn cho ta thêm lòng ái mộ việc ăn chay, thì trong 
lễ sáng nay đọc bài Phúc Âm thuật việc Đức Chúa Giêsu lên 
rừng ăn chay 40 đêm ngày liên chẳng ăn uống vật gì. Ma quỉ 
thừa cơ đến cám dỗ Đức Chúa Giêsu về 3 điều: về sự mê ăn, về 
sự kiêu ngạo, về sự cầu vinh hoa phú quý.  

Đức Chúa Giêsu muốn ăn chay như thế và đã để cho ma quỉ cám 
dỗ mình thể ấy, thì có ý dạy ta cho biết sự ăn chay có ích là 
dường nào, và ma quỉ quen thừa cơ nào mà cám dỗ.  

 

I. SỰ ĂN CHAY CÓ ÍCH LÀ DƯỜNG NÀO 

Có ích chẳng những cho phần linh hồn, mà lại cho phần xác 
nữa. Vì như sự bội thực, sự mê ăn uống làm cho người ta vương 
mang bệnh hoạn và chết yểu, thì sự ăn chay, sự hãm mình 
trong việc ăn uống, thì xác ra mạnh khoẻ và được sống lâu. Kìa 
ta xem xác Thánh Tu Rừng: như ông Thánh Phaolô, ông Thánh 
Antôn, ông Thánh Hilariô, trót đời ở trên rừng chỉ ăn rau cỏ, 
quả cây cùng uống nước lã, mà được sức khỏe cùng thọ quá 
trăm tuổi. Đời này ta thường thấy những kẻ hãm mình, ăn uống 
tiết kiệm ở trong chốn viện tu, thì thường mạnh khoẻ và sống 
lâu hơn những người ở ngoài đời, ăn những đồ cao lương mỹ 
vị, uống những rượu nọ nước kia? Và xét về đàng lý tài, thì sự 
ăn chay cùng ăn uống tiết kiệm, thì bớt tổn bớt hao, có dư tiền 
mà làm việc phúc đức hay là việc này việc khác.  
 

Song nói gì về ích lợi phần xác? Mà ta ăn chay cũng chẳng cầu 
ích lợi phần xác, một có ý cho sáng danh Chúa và cho linh hồn 
được nhờ phần ích. Ta ăn chay hãm mình, thì tình tư dục ra 
yếu, nó bớt cám dỗ ta. Ví như con lừa con ngựa, càng nuôi cho 
béo, thì càng nổi tính lăng loàn; xác thịt ta cũng thế càng ăn 
uống sung sướng, thì càng đâm ra dục tình; mà càng ăn chay 
hãm mình, thì càng bớt tình tư dục.  

 
Ma quỉ thấy người ta ăn chay hãm mình, thì nó càng khiếp sợ 
phải thua, vì có nhiều thứ quỉ, không phải thua khí giới khác, 
mà phải thua sự cầu nguyện cùng sự ăn chay, như có lần kia các 
thánh Tông Đồ đi trừ quỉ về, thì trình cùng Đức Chúa Giêsu 
rằng: «Chúng tôi lấy tên Tha ̀y, thì đã trừ được các qui,̉ sao có 
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giống qui ̉này thì chúng tôi trừ không được?» Bấy giờ Đức Chúa 
Giêsu trả lời rằng: Hoc genus dæmoniórum non ejićitur nisi in 
oratióne et jejúnio. «Giống qui ̉này phải có sự cầu nguyện và sự 
ăn chay, thì mới trừ được.»  

 

Ông Thánh Ambrôsiô nói rằng: «Sự ăn chay là như ràô như trại, 
sự kiêng bớt là như luỹ như thành, ma qui ̉vào rào vào trại chạy 
không được, nó đành phá thành luỹ chạy bất kham. Ăn chay 
thắng qui ̉là thường, ăn chay mà thua qui ̉ thì ít có. Ma qui ̉ thấy 
nhan sắc kẻ ăn chay mặt võ vàng, mình gầy guộc thì nó sợ không 
dám xông đánh, vì nó biết, hễ xác yếu thì hồn mạnh.» Cũng hợp 
như lời thánh Phaolô rằng: Virtus in infirmitáte perfićitur: «Xác 
tôi càng yếu thì hồn tôi càng mạnh.» (II Cor, XII, 9).  
 

Ông Thánh Augustinô rằng: «Xác tôi là con lừa, tôi muốn cưỡi 
nó mà đi đàng nhân đức, nhân sao nó nghịch luôn, làm cho tôi 
phải lạc đàng? Bởi đó tôi thường bớt của ăn, bắt nó phải ăn 
chay, thì nó mới thuần mà chạy theô đàng chính.» 

 
Vậy khuyên ai nấy hãy nhớ lời ông Thánh Gioan Kim Khẩu 
(Chrysostômô): «Này anh em ta chớ bỏ, chớ khinh, chớ chê sự 
ăn chay. Một phải ra sức tập cho quen sự ăn chay hãm mình, thì 
anh em sẽ thấy xác ra nhẹ nhàng, trí ra minh mẫn và hồn sẽ 
chóng vánh theô đàng nhân đức.»  

 

Hội Thánh lập mùa Chay Cả có 40 đêm ngày theo gương Đức 
Chúa Giêsu đã ăn chay liên 40 đêm ngày. Và số 40 cũng là một 
số mầu nhiệm trong Hội Thánh cho nên đã có nhiều việc có số 
40. Ông Môisen, ông Êlia cũng ăn chay 40 ngày; lụt đại hồng 
thuỷ cũng 40 đêm ngày; dân Israel ở trên rừng 40 năm; thiên 
hạ đợi trông Chúa Cứu thế 40 thế kỷ; sau hết, Đức Chúa Giêsu 
sống lại đoạn thì cũng ở thế gian 40 đêm ngày.  

 
Vì vậy trong mùa Chay, ta cũng phải hãm mình đền tội cùng làm 
việc lành phúc đức trót cả 40 ngày cho được nhờ Đức Chúa 
Giêsu đã ăn chay 40 ngày mà đền tội vì ta, và cho được dâng số 
40 mầu nhiệm ấy mà kính thờ Chúa. 
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II. MA QUỈ THỪA CƠ ĐẾN CÁM DỖ 

Ma qui ̉vốn là loài quỉ quyệt và nhanh chai, nó hay thám thính 
tình cảnh người ta mà cám dỗ. Nay nó đến cùng Đức Chúa 
Giêsu cũng thế. Nó biết Chúa ta ăn chay 40 đêm ngày, bụng đã 
trống không, thế tất cũng biết đói, nên nó đến thì bắt đầu cám 
dỗ về sự mê ăn mà rằng: «Nếu ông là Côn Đức Chúa Trời thì hãy 
phán một lời chô hòn đá này trở nên bánh mà ăn.» Nếu Đức 
Chúa Giêsu muốn làm phép lạ ấy thì cũng chẳng có tội gì, và hạn 
40 ngày Người đã định ăn chay, thì cũng đã mãn rồi, nay Người 
muốn làm phép lạ cho có bánh ăn, thì cũng được. Nhưng Người 
chẳng muốn làm như ý ma quỉ thỉnh cầu, có ý dạy ta cho biết 
ma quỉ là cha sự dối trá, dù nó có bảo sự lành, sự nên, thì cũng 
chớ khá theo nó. Vì vậy Chúa bèn phán cùng nó rằng: «Có lời 
Thánh Kinh đã chép: Người ta sống chẳng phải bởi bánh mà 
thôi, lại cũng phải bởi lời Chúa phán nữa.» Đức Chúa Giêsu phán 
lời ấy cũng có ý dạy ta cho biết đừng lo về phần xác quá lẽ, hãy 
trông cậy Chúa, vâng theo ý Chúa mà lo việc thờ phượng Chúa 
cùng lo việc linh hồn, thì Chúa sẽ lo cho ta cả hồn lẫn xác. Vua 
Thánh Davit rằng: Júnior fui, étenim senui; et non vidi justum 
derelíctum, nec semen ejus quærens panem. «Từ thuở bé chô đến 
già tôi chưa từng thấy kẻ nhân đức mà Chúa bỏ tồi tàn hay là 
con cái kẻ ấy phải ăn xin.» (Ps. XXXVI, 25).  
 

Ma quỉ ngờ rằng: Chúa đã ăn chay nhiệm 40 đêm ngày, ấy là đã 
làm một việc nhân đức cả thể, cho nên có lẽ mà nổi tính kiêu 
ngạo cậy mình, nghĩ mình đã đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đòi 
Đức Chúa Trời sự gì cũng được. Nó đem Chúa lên nóc nhà thờ 
mà bở Chúa cậy phép Đức Chúa Trời mà gieo mình xuống, vì 
Đức Chúa Trời sẽ sai Thiên Thần nâng đỡ người nhân đức. Đức 
Chúa Giêsu liền lấy lời Kinh Thánh mà quở nó rằng: «Chẳng nên 
thử phép Đức Chúa Trời làm chi.» Ngày nay ma quỉ lấy mồi kiêu 
ngạo mà cám dỗ người nhân đức. Ma quỉ làm như tên kẻ cướp, 
thấy ai có của thì xông tới. Việc lành phúc đức của người ta ma 
quỉ thèm lắm, không phải thèm mà lấy làm gì được, song thèm 
mà đánh đổ cho hư hỏng. Nó lấy sự kiêu ngạo mà đánh đổ việc 
lành phúc đức, kìa ta xem như quân Pharisiêu, thì đã thua 
chước cám dỗ.  
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Vì vậy ông Thánh Augutinô bảo ta rằng: «Lòng chứa nhiều sự 
lành, thì khí kiêu ngạo dễ bốc lên.» Cho được đánh trả thần dữ 
ấy, thì ta hãy cầm khí giới đức khiêm nhường, hãy suy rằng ta 
có làm được sự gì lành, thì là nhờ ơn Chúa giúp mà thôi, nên ta 
càng mắc thêm nợ Chúa mà chớ; kẻ mắc nhiều nợ mà dám khoe 
khoang bao giờ.  

 
Ma quỉ thấy chước kiêu ngạo luống công, thì lập chước khác, nó 
thấy Chúa bần khổ, một tấm áo che thân, ngủ thì gối đầu vào 
gốc cây hòn đá, thì nó nghĩ rằng: Thế thường nghèo thì nghĩ 
giầu, hèn ắt cũng cầu vinh sang. Vì vậy nó đưa Chúa lên đỉnh 
núi cao, mà tỏ mọi sự phú quý, vinh hoa cho Người xem mà 
rằng: «Nếu ông sấp mình lậy ta, thì ta sẽ cho ông tất cả.» Ôi! Lời 
táo bạo, đảo điên, lỳ lợm! Các vật ấy là của gì nó mà nó hứa 
cho? Nhưng vậy biết mấy người phải lừa dối, vì cầu phú quý 
vinh hoa mà sinh tội thờ ma lạy qui,̉ thờ qui ̉ ma lại cũng thờ 
tiền bạc như thần phật.  

 

Chúa gớm điều quái gở, liền nổi cơn thịnh nộ đuổi nó đi mà 
rằng: «Hỡi Satan hãy xở ra khỏi mặt Tao! vì chưng có lời chép 
rằng: Mày phải thờ phượng Chúa mày và phải làm tôi một mình 
Người.» Ma quỉ nghe lời oai nghiêm Chúa phán quở, liền bỏ 
Người mà biến đi mất.  
 

Ấy Chúa làm gương cho ta trong việc giao chiến cùng ma qui,̉ 
nó hung dữ, nhưng vốn nó yếu hèn, ta kêu tên Đức Chúa Giêsu, 
hoặc tên Đức Bà Maria hay là làm dấu trên mình, thì đủ cho nó 
khiếp chạy. Vậy khi nó cám dỗ ta điều gì, ta hãy chống trả nó 
cho mạnh bạo, thì Đức Chúa Giêsu sẽ ban cho được toàn công. 
Ta muốn thêm khí giới cho mạnh, thì hãy ăn chay hãm mình, ta 
đừng huý kỵ sự khó ấy ắt ta sẽ thắng xác thịt cùng ma quỉ và sẽ 
biết khinh chê mọi sự giả trá thế gian. Như vậy ắt ta sẽ được 
mọi sự vui vẻ Chúa để dành cho trên trời. Amen. 


