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Bài Giảng Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay Cả 
Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn, Giám-Mục Bùi-Chu (1958) 

Dómine, bonum est nos hic esse! Lạy Chúa, chúng tôi ở đây thì tốt lắm! 
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CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY CẢ  
Đức Chúa Giêsu tỏ mình sáng láng trên núi Tabôrê 

 
BÀI EVAN THEO THÁNH MATTHÊU XVII, 1-9 

 

Lúc đó: Đức Chúa Giêsu đem Phêrô, Giacôbê và em ông là Gioan 
lên núi cao thanh vắng và Người biến hình trước mặt các ông. 
Ma ̣ t Người sáng chói như mặt trời, áo Người trắng tinh như 
tuyết. Đột nhiên các ông thấy Môisen và ông Êlia hiện ra nói khó 
cùng Người, Phêrô bèn thưa Đức Chúa Giêsu rằng: «Trình Tha ̀y, 
chúng tôi ở đây tha ̣t tốt. Nếu Tha ̀y muốn, tôi sẽ làm ở đây ba cái 
lều: một cho Tha ̀y, một cho ông Môisen, một cho ông Êlia.» Ông 
còn đang nói, bỗng có đám mây che phủ các Đa ́ng và có tiếng bởi 
đám mây phán ra: «Này là Con Tao ra ́t yêu da ́u và đẹp lòng Tao 
mọi đàng. Bay hãy nghe lời Người.» Nghe tiếng ấy các môn đệ 
sấp mặt xuống đất và sợ hãi la ́m. Nhưng Đức Chúa Giêsu lại gần 
động vào các ông vài nói: «Hãy cho ̃i dậy, chớ sợ làm chi.» Các 
ông ngước mắt lên xem, thì không thấy ai nữa, chi ̉có một mình 
Đức Chúa Giêsu ở đó mà thôi. Đang lúc ở trên núi xuống, Đức 
Chúa Giêsu truyền cho các ông rằng: «Bay chớ nói cùng ai việc 
đã xem thấy, cho tới khi Con Người bởi trong kẻ chết mà sống 
lại.» 
 

Ớ anh em rất yêu dấu! Bài Evan trong lễ sáng nay nhắc lại sự 
Đức Chúa Giêsu tỏ mình ra sáng láng trên núi Tabôrê, trước 
mặt ba Tông Đồ là ông Thánh Phêrô, ông Thánh Giacôbê, cùng 
ông Thánh Gioan. Khi ấy cũng có ông Thánh Môisen và ông 
thánh Tiên Tri Êlia hiện đến nói khó với Người. Đang khi thánh 
Phêrô cùng hai Tông Đồ lấy làm vui sướng mà nhìn xem cùng 
ước ao ở lại đó mãi, thì mọi sự liền biến mất.  

 

Anh em hãy suy vì sao Hội Thánh dạy đọc bài Evan này sáng 
nay? Lại vì sao Chúa không cho cả 12 Tông Đồ được xem sự 
sáng láng uy nghi Chúa, mà chỉ cho ba thánh Tông Đồ xem mà 
thôi?  
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I. VÌ SAO ĐỌC BÀI PHÚC-ÂM NÀY SÁNG NAY? 

Chúa Nhật trước Hội Thánh đọc bài Evan nhắc lại sự tích Chúa 
ở trên rừng 40 đêm ngày ăn chay hãm mình cùng giao chiến 
với ma quỉ. Sáng nay thì nghe: Chúa ngự trên núi, hình dung 
mặt mũi sáng láng uy nghi, ngự giữa thánh Tiên Tri cùng thánh 
Tổ truyền đạo cũ. Hai bài Evan ấy có điều liên lạc với nhau thể 
nào thì anh em thấy rõ. Rừng Chúa ở mà ăn chay hãm mình và 
giao chiến cùng ma quỉ, là hình bóng thế gian, là nơi ta đang ở 
bây giờ. Còn núi Tabôrê là nơi Chúa tỏ mình ra sáng láng, là 
hình bóng nước Thiên Đàng.  

 

Vậy ta muốn lên núi, thì trước phải qua rừng. Chúa muốn đưa 
ta lên núi thánh Sion, thì đã đặt ta ở giữa rừng biển thế gian, để 
cho ta chịu khó lập công. Si compátimur, et conglorificábimur: 
«Nếu ta đồng chịu khó với Chúa, thì ta sẽ đồng được hiển vinh.» 
Ta ở thế gian này như nơi khổ hải, như chốn giao chinh. Mọi sự 
khốn khó ở đời ví tựa ba đào, quỉ ma, thế gian, xác thịt hằng 
khiêu chiến, dù muốn dù không cũng phải lâm sự cực, dù muốn 
dù không cũng phải giao chinh, như lời ông Thánh Gióp rằng: 
Milit́ia est vita hóminis super terram: «Sống ở đời chẳng khác 
thể như đi lính tùng chinh.» 
 

Song kẻ biết suy cuộc thế như đám phù vân, thì biết dùng thế 
để tu thân tích đức, không phải tìm phú quý vinh hoa, cũng 
không lánh xa sự khó. Đã biết rằng có khó mới có công, có giao 
chiến cho hăng nồng mới mong thắng trận. Ông Thánh 
Augustinô rằng: «Chớ xem đàng đạo đức khó mà tháo lui, một 
phải suy đàng đạo thánh đưa đến đâu, nghỉ tại đâu.» Giữ mười 
điều răn cho trọn là khó, dẹp tình tư dục không phải dễ, ăn chay 
hãm mình thì cực, nếu suy vậy mà thôi thì ai rán sức dẹp tình 
tư dục, nào ai muốn ăn chay hãm mình làm chi cho cực. Song 
nhớ đến phần thưởng Chúa để dành cho kẻ giữ mười điều răn, 
kẻ thắng được tình tư dục, biết chịu khó ăn chay hãm mình, thì 
tự nhiên sinh phấn chấn chẳng ngại sự khó. Biết rằng trèo thì 
nhọc mệt, chẳng ai muốn trèo làm chi; song nếu như chắc rằng 
trên núi ấy có một đống vàng, lấy đem về, ăn tiêu trót đời 
không hết thì ai chẳng rán sức bình sinh cho được leo lên núi 
ấy.  
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Sách Gương Phúc (Imitatio Christi) dạy rằng: «Ta đi đâu cũng 
gặp Thánh Giá, nếu con vui lòng vác Thánh Giá thì Thánh Giá sẽ 
vác lấy con và đưa đến mục đích sở cầu. Bằng như con không vui 
lòng vác, thì con sẽ làm nặng gánh cho con, dù thế con cũng phải 
vác.» Ấy chốn trần gian là như thế, ai ở thế mà khỏi lắm bụi 
trần gian, ai sống đời mà không lâm sự cực? Nếu vui lòng chịu 
cực vì Chúa, thì được an tâm, đời sau lại được ơn ban thưởng. 
Và ta ở đời như chinh chiến, dù muốn dù không, ta cũng phải 
giao công. Ta muốn đình chiến, mà kẻ thù nghịch chẳng muốn 
đình. Nó khiêu chiến, ta không chống trả, ấy là ta thua; nó 
chăng dò lưới ra, ta không tránh, thì ta bị. Người kia đi câu cá, 
thả mồi xuống ao, nếu cá lội tránh đi nơi khác thì thôi, nếu lại 
bắt mồi thì bị; kẻ thù ta là ma quỉ, thế gian, xác thịt, nó xông 
đánh ta cũng cách ấy. Nó dùng phú quý, vinh hoa, sắc dục cùng 
những sự thích hợp dục tình mà chăng ra trước mặt, như làm 
mồi mà nhủ ta, ai thích mồi nào thì bắt lấy, ấy là mắc câu, mắc 
lưới nó rồi, ấy là khốn vì nó rồi. Ta muốn khỏi xiêu theo mồi nó, 
thì hãy suy ở đời này, Vánitas vanitátum et ómnia vánitas: «Vạn 
sự thảy phù vân;» chẳng đí gì đáng cho ta yêu chuộng. Những sự 
sung sướng vui vẻ ta phải yêu cầu, thì ở trên núi Tabôrê trên 
trời. Ta hãy nhớ đến phần thưởng Chúa để dành cho ta trên ấy, 
thì ta chẳng màng chịu khó, chẳng ngại giao chinh, chẳng thèm 
những sự vui sướng dục tình, chỉ mong phúc thiên đình cõi thọ.  

 
Có đấng thánh hiền kia nói: «Mong phần thưởng đời sau là như 
neo sắt: tầu không neo, thì giao gió nước, mặc động mặc đi, 
không hay biết giừng; nhưng có neo thả xuống, thì tầu mới 
giừng được, bằng không thì nó cứ theo gió nước cơn cám dỗ.» 
Vậy, ớ anh em, hãy năng nhớ phúc lành Chúa để dành cho ta 
trên Thiên Đàng mà cam tâm chịu khó: ăn chay hãm mình, 
chẳng khó nhọc là bao, mà phần thưởng thì vô cùng khoái lạc. 
Hãy nhớ triều thiên cực báu trên Thiên Đàng mà chống trả mọi 
cơn cám dỗ. Theo sướng vui giả trá một giây mà mất phúc 
thanh nhàn đời đời kiếp kiếp thì thật là dại lắm thay!  
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II. CỚ SAO CHÚA CHỈ CHO BA TÔNG ĐỒ ĐƯỢC THẤY                        
SỰ CẢ SÁNG CHÚA? 

Trước hết có ý cho ta hiểu ơn lạ thiêng liêng Chúa chẳng quen 
ban cho mọi người cả đâu. Trong các thánh Tông Đồ cũng có 
nhiều đấng rất sốt sắng kính mến Chúa, mà không nghe có đấng 
nào được Chúa đem lên tầng trời thứ ba, mà nghe thấy những 
sự lạ quá trí khôn lường; chỉ nghe có ông Thánh Phaolô nói 
mình đã được ơn ấy. Nay về ơn được xem thấy sự cả sáng Chúa 
trên núi Tabôrê cũng vậy: tuy có 12 Tông Đồ, mà Chúa chỉ ban 
cho ba ông được thấy mà thôi. Cứ sự bề ngoài cũng nói được ba 
ông thánh này có phần hơn; ông Thánh Phêrô đã nhiều phen tỏ 
lòng tin, cậy, mến yêu Đức Chúa Giêsu hơn hết, lại Chúa chọn 
làm đầu các thánh Tông Đồ; ông Thánh Giacôbê là đấng Chúa 
biết ngày sau sẽ chịu chết vì Chúa trước hết các thánh Tông Đồ; 
ông Thánh Gioan là đấng giữ đức đồng trinh toàn vẹn, trong 12 
Tông Đồ chỉ có một mình người đồng trinh mà thôi, cho nên đã 
được Chúa thương hơn hết cho ngồi dựa vào ngực Chúa trong 
khi ăn tiệc ly cùng đệ tử bữa tối sau hết. 

  
Các thánh lại nghĩ rằng: Tông Đồ chỉ có 12 mà thôi, không đông 
là bao, Chúa cho cả 12 được thấy sự cả sáng Chúa cũng được. 
Nhưng phần vì trong 12 ấy có một Giuđa đã rắp lòng nộp Chúa 
rồi, nên chẳng đáng xem thấy sự cả sáng Chúa. Vậy nếu Chúa 
đem đi 11, để Giuđa ở lại, tức nhiên lộ tội nó ra, là điều chưa 
đến kỳ Chúa muốn.  
 

Sau nữa, Chúa có ý cho ta hiểu số kẻ được xem thấy sự vinh 
hiển Chúa trên Thiên Đàng thi hy thiểu là dường nào. Kìa như 
nước Nam ta tính tất cả có hơn hai mươi triệu nhân danh, mà 
trong số ấy phỏng độ có 2 triệu có đạo Công Giáo mà thôi. Mà 
trong số 2 triệu ấy có phải là kẻ giữ đạo hẳn hoi hết chăng? Anh 
em xem trong họ mình hoặc những nơi anh em đã quen, thì 
không thiếu cỏ lồng vực ở lộn với lúa, loài dê ở lộn với con 
chiên. Thiếu gì kẻ xưng mình là đạo «thủ đầu, quai xước» mà 
tha ̣ t sự là đạo «thứ bản mãnh.» Như vậy số kẻ được xem sự cả 
sáng Chúa có ít, thì không lạ gì.  
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Đức Chúa Giêsu đã phán tỏ trong Evan: Quia lata porta, et 
spatiósa via est, quæ ducit ad perditiónem, et multi sunt qui 
intrant per eam. Quam angústa porta, et arcta via est, quæ ducit 
ad vitam: et pauci sunt qui invéniunt eam! «Cửa rộng rãi, đường 
khoảng khoát đưa đến chốn hư mất đời đời thì có nhiều kẻ vào; 
cửa và đường đưa đến phúc thường sinh, thì chật hẹp là dường 
nào và có ít người gặp» (Math. XII, 13-14). Vậy ta hãy vâng lời 
Chúa, mà vào cửa hẹp, chớ buông tuồng theo đường rộng dục 
tình, kẻo phải hư mất đời đời. Hãy noi theo gót ông Thánh 
Phêrô, ông Thánh Giacôbê cùng ông Thánh Gioan mà lên núi 
cao, nghĩa là hãy khinh chê những sự giả trá đời này mà nha ́c 
trí lên suy đến phúc thường sinh Chúa để dành cho ta trên trời 
thì vô cùng vĩnh viễn. Phúc ấy sẽ làm cho ta sướng vui khoái lạc 
vô cùng.  

 
Ông Thánh Phêrô vừa xem thấy một chút sự cả sáng Chúa thì 
kêu lên rằng: Bonum est nos hic esse! «Chúng tôi ở đây thì tốt 
lắm!» Khi ta được xem thấy sự cả sáng Chúa trên Thiên Đàng, 
thì ta sẽ lấy làm sung sướng là dường nào! Cho được sự sung 
sướng thật đời đời thì hãy khinh chê những sự vui sướng giả 
trá đời tạm này, ấy là sự vui sướng dục tình theo tửu sắc, ấy là 
sự vui sướng thế gian theo phú quý, cùng theo những sự vui 
chơi thế gian, nọ là cờ bạc, nọ là chèo hát cùng những đám tiệc 
say sưa hay là mê sa thuốc phiện. Bấy nhiêu sự ấy thảy làm cho 
ta hỏng mất sự xem thấy Chúa trên Thiên Đàng, nên ta hãy xa 
lánh những sự vui giả ấy và ra sức chịu khó hãm mình đền tội 
lập công, ắt mới trông thấy Chúa trên núi Tabôrê đời đời là 
Thiên Đàng. Amen. 
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